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„În contextul în care homosexualitatea constituie o problemă tot mai acută, dar 
încă prea puţin înţeleasă, această carte oferă o perspectivă biblică directă şi 
tranşantă, care spune lucrurilor pe nume. SCHIMBARE DE DIRECŢIE oferă 
speranţă celor prinşi în capcana homosexualităţii şi indică spre calea de ieşire. 
În acelaşi timp, ne provoacă pe toţi la o atitudine de dragoste autentică şi lipsită 
de prejudecăţi. Un instrument necesar consilierilor, pastorilor, învăţătorilor şi 
tuturor celor care doresc sa fie parte a soluţiei lui Dumnezeu pentru problema 
homosexualităţii.”

– VICTOR CONDORACHI, pastor
 
„SCHIMBARE DE DIRECŢIE poate fi o rază de speranţă pentru cei ce nu mai au 
nicio speranţă, demonstrând că şi alţii ca ei au reuşit, schimbând direcţia; îi 
poate motiva să fie mai deschişi, adresându-se şi celor ce doresc să-i ajute. 
Cartea poate fi un instrument util în mâna celor ce se confruntă cu astfel de 
probleme şi a celor ce lucrează cu ei, dar poate fi şi o motivaţie excelentă pentru 
o mai mare implicare şi dăruire în lucrarea cu homosexualii. Biserica creştină, în 
speţă bisericile evanghelice, sunt provocate să acorde o mai mare importanţă 
acestui domeniu, implicându-se în mod activ, oferind suport şi remediu pentru 
homosexuali.” 

– VASILE LEŞ, psiholog şi psihoterapeut

„Homosexualitatea şi tulburările de orientare şi identitate sexuală sunt 
consecinţe nefericite ale stării de păcat, care au ca urmare destructurări 
patologice la nivel biologic, psihic, relaţional, moral şi spiritual – extrem de 
complexe şi greu de recuperat. Când eforturile specialiştilor sunt unite cu 
puterea îndurătoare şi transformatoare a lui Dumnezeu, miracolul poate avea 
loc. Este speranţa, vestea bună, Evanghelia pe care CONTRA CURENTULUI o 
aduce prin SCHIMBARE DE DIRECŢIE într-un domeniu controversat, tenebros 
şi aproape virgin. Fie ca acest exemplu de creştinism autentic necesar să ne 
contamineze, iar multe suflete nefericite, chinuite – destine naufragiate, să-şi 
regăsească vindecarea, împăcarea, salvarea.” 

– SORIN SĂNDULACHE

Medic primar neurolog, doctor în antropologie medicală
Terapeut creştin şi autorul cărţii „Consiliere şi psihoterapie pastorală”
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„Nu doar că o astfel de iniţiativă, ce îşi propune să redea 
oamenilor valorile pierdute şi ascunse prin puternica 
propagandă care s-a pornit în ultimii ani, este benefică, dar este 
chiar o datorie a celor ce mai au aceste valori să lupte pentru 
triumful adevărului. A merge «contra curentului» astăzi este 
unica opţiune pentru cei ce-şi iubesc sufletul şi vor să-L 
onoreze pe Dumnezeu.” 

– DAN BERCIAN, Director la Radio Unison 
 

„Lecturarea acestei cărţi este obligatorie pentru fiecare persoană 
cu influenţă în bisericile noastre. Revoluţia sexuală din ultimele 
decade a afectat totul, inclusiv bisericile şi pe cei care le 
frecventează. România nu mai este o excepţie. Din nefericire, 
până acum reacţia bisericilor la această confruntare a fost 
timidă, căutând să evite posibilele confruntări. Vrem, nu vrem, 
ideologia sexuală seculară ne influenţează tinerii, îi face curioşi şi 
ne afectează teologia. Recomandăm cartea fiecărui pastor şi 
preot din România, fiecărui lider de tineret şi fiecărui consilier 
creştin. Cartea conţine date importante, variate şi foarte 
folositoare pentru cei care doresc să fie informaţi privind 
confuzia sexuală care caracterizează generaţia actuală. Revoluţia 
sexuală încă este în toi şi continuă să creeze confuzie în rândul 
multora. Ignoranţa şi indiferenţa faţă de acest subiect nu mai 
sunt o opţiune. Dacă doriţi ca familiile şi bisericile noastre să 
supravieţuiască acestei provocări serioase, vă încurajez să citiţi 
cartea şi să o daţi mai departe.” 

– PETRE COSTEA, Preşedintele Alianţei Familiilor din România 
 

„O carte în acest domeniu era necesară şi în România. 
Volumele de faţă vor fi un sprijin real pentru cei care vor să se 
schimbe şi pentru cei care îi susţin în demersul lor. Nu uita, 
schimbarea este posibilă, Dumnezeu dă biruinţă. Este timpul să 
câştigi!” 

– TEOFIL GAVRIL, consilier creştin 
Preşedintele Asociaţiei Consilierilor Creştini din România (2011-2014) 

 
 



„Cartea SCHIMBARE DE DIRECŢIE demonstrează că, în ciuda 
unor determinări intrapsihice sau socio-culturale ce şi-au pus 
amprenta, modelându-le comportamentul într-unul de tip 
homosexual, cei care se confruntă cu această problematică pot, 
dacă vor, să decidă schimbarea. Alegerea personală, Harul 
Transformator, împreună cu demersul terapeutic, deşi unite 
într-un proces deloc facil, vor aduce în cele din urmă roade. 
Recomand din toată inima această carte, prima de acest gen 
publicată la noi, ce oferă o abordare complexă asupra acestei 
teme.” 

– ŞTEFANIA BOTEZ, psiholog 
Preşedintele Asociaţiei Consilierilor Creştini din România 

 

„Generată de criza pubertală, de teama indusă de sexul opus 
datorită primelor experienţe sexuale eşuate, de o nevoie de 
«compensare» a imaginii de sine în sfera conştiinţei 
traumatizante şi frustrante, printr-o nouă «supraevaluare» în 
raporturile cu celălalt, homosexualitatea produce tulburări 
psihologice de o importanţă majoră pentru individ. De aceea, 
consider benefică apariţia cărţii SCHIMBARE DE DIRECŢIE, care 
se doreşte a fi un suport pentru cei care se confruntă cu astfel 
de probleme şi care speră într-o vindecare, dar şi un mijloc de 
informare pentru ceilalţi.” 

– NICULINA CIUPERCĂ, consilier psihologic specialist familie-cuplu 
 

„Vindecarea este posibilă pentru toţi cei care şi-o doresc. Primul 
pas spre vindecare este să-ţi doreşti lucrul acesta. La fel este şi 
în cazul celor cu tendinţe homosexuale. Ea începe cu o 
„schimbare de direcţie”, pe care fiecare dintre noi, cei care 
cunoaştem pacea, eliberarea, vindecarea, putem să o susţinem 
cu dragoste, înţelegere, stabilitate, dar şi cu fermitate. Aceşti 
oameni au nevoie de noi, ei vor ca noi să le înţelegem nevoile 
emoţionale, dincolo de alegerile lor greşite. Este modelul şi 
exemplul pe care l-am primit de la Dumnezeu prin Isus! Şi 
aceasta ne învaţă şi ne încurajează SCHIMBARE DE DIRECŢIE, 
care ne indică o schimbare ce vine prin ajutorul nostru, cu 
voinţa lor. Ignorarea lor nu îi ajută şi nici nu rezolvă problema. 
Haideţi să fim susţinătorii schimbării de direcţie!”  

– AGNES REMALIA DRAGOMIR, psiholog 
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CUVÂNT ÎNAINTE 

  

Cartea Schimbare de direcţie, pe care tocmai aţi deschis-o, este 

cu siguranţă unul dintre demersurile editoriale autohtone de 
anvergură, care merită nu doar menţionate, ci şi lecturate şi 
chiar studiate de un public extrem de divers – de la persoane 
care se confruntă în mod direct cu tendinţe, atracţii şi 
comportamente nonheterosexuale, la persoane care au în 
mediul lor astfel de prieteni, cunoştinţe, membri ai familiei şi 
până la specialişti cu diverse formări şi preocupări profesionale 
– preoţi, pastori, lideri ai diferitelor biserici şi grupuri sociale, 
terapeuţi, psihologi, sociologi sau medici. 

Puţini sunt cei care şi-au imaginat, la vremea debutului 
timid în România al proiectului virtual www.contracurentului.com, 
dar şi al cărţii Contra Curentului (faţă de care prezentul demers 
vine ca o continuare firească, aşteptată şi necesară), faptul că 
această întreagă activitate, cu toate componentele sale editoriale 
(cele două tomuri plus site-ul), va avea dimensiunile şi 
potenţialul care să o recomande drept una de referinţă. Cu toate 
acestea, inclusiv prin lucrarea de faţă, se reuşeşte această 
performanţă, onorându-se astfel numeroasele ore de muncă, 
studii, traduceri, consiliere, dedicare şi, nu în ultimul rând, de 
rugăciune ale tuturor celor care, ignorând ariditatea terenului cu 
care aveau de-a face şi criticile pe care le-au primit deopotrivă 
din partea activiştilor homosexuali şi ale ultra-conservatorilor 
din bisericile creştine, au continuat să creadă, să nădăjduiască şi 
să lucreze, din dragoste pentru cei a căror schimbare o văd nu 
doar posibilă, ci chiar realizabilă. 

În cartea Contra Curentului cititorii au putut lua contact cu 
poveştile impresionante ale câtorva zeci de persoane reale care 
încearcă să-şi înţeleagă trăirile, sentimentele, orientarea şi să-şi 
găsească locul într-o lume care, fie îi condamnă fără drept de 
apel, fie îi încurajează să trăiască într-un stil de viaţă pe care 
creştinismul îl consideră nebiblic, promiscuu şi periculos, cu 
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consecinţe eterne. În cartea Schimbare de direcţie, cei care alocă 
timp lecturii au posibilitatea de a pătrunde într-o lume de-a 
dreptul fascinantă, în care specialişti – inclusiv din România, cu 
diverse formări teoretice – şi practicieni, îi vor călăuzi pas cu 
pas şi-i vor asista în procesul de înţelegere şi învăţare a 
mecanismelor psihologice, sociale, a proceselor care au loc, a 
elementelor moral-religioase, într-un cuvânt a „culiselor”, a 
„tainelor” unui subiect, considerat până nu demult, tabu.  

Pas cu pas, filă cu filă, autorii prezintă aspecte care nu doar 
facilitează înţelegerea relatărilor şi zbuciumului interior al celor 
din rândurile cărora fac parte şi personajele din Contra Curentului 
(prima carte a misiunii omonime), ci oferă şi soluţii practice 
pentru a putea face faţă provocărilor care, în lipsa unui ajutor 
specializat, pot doborî cu uşurinţă, pot distruge – ca într-un joc 
de domino – nu doar vieţile celor în cauză, ci şi relaţii, familii, 
biserici, comunităţi.  

Acesta este, de altfel, unul dintre principalele merite ale 
prezentului demers. Adăugăm şi faptul că la baza sa se află 
experienţa practică a echipei Contra Curentului, care desfăşoară o 
activitate de pionierat în ţara noastră în sfera asistenţei şi 
recuperării homosexualilor din România, având nu doar 
resursele teoretice, ci şi posibilitatea de a le testa aplicabilitatea 
şi eficienţa prin numeroasele contacte şi dialoguri cu beneficiarii 
direcţi ai proiectului. Ca atare, se poate afirma, fără doar şi 
poate, faptul că publicului autohton i se oferă astfel o lucrare 
competentă, comprehensivă şi exhaustivă, utilă tuturor 
categoriilor antemenţionate.  

 
Lector univ. dr. EMANUEL ADRIAN SÂRBU 



 - 7 -  

 

ASPECTE MAI PUŢIN CUNOSCUTE  

ALE HOMOSEXUALITĂŢII 

 

A DENATURAT ASOCIAŢIA AMERICANĂ DE 

PSIHOLOGIE LITERATURA ŞTIINŢIFICĂ ÎN 
TRIBUNALE, PENTRU A SUSŢINE CUSTODIA 
HOMOSEXUALĂ? 

DR. PAUL CAMERON & DR. KIRK CAMERON 

 

Sumar: În 1994, intervenţiile Asociaţiei Americane de Psihologie 

prin procedura „amicus curiae” au informat două Curţi Supreme 
de Stat că (a) părinţii homosexuali nu sunt mai predispuşi să aibă 
copii homosexuali; (b) lesbienele „au rezultate semnificativ mai 
bune decât părinţii heterosexuali” în ceea ce priveşte eficacitatea 
parentală; şi (c) nu au fost găsite diferenţe între copiii crescuţi 
de homosexuali şi cei crescuţi de heterosexuali, „indiferent de 
regiunea geografică din Statele Unite unde au fost crescuţi 
copiii”. [Amicus curiae este un termen legal latin, literalmente 
„prieten al curţii”, care defineşte o parte care nu este implicată 
în litigiu, dar căreia îi este permis de către curte să o sfătuiască 
într-o problemă legală care afectează în mod direct litigiul. 
N. trad.] De fapt, dovezile din aceste informări arată că 
(a) părinţii homosexuali sunt mai predispuşi să aibă copii 
homosexuali; (b) constatările despre eficacitatea parentală a 
constat în faptul că 15 taţi au fost mai puţin verbali decât 45 de 
mame; şi (c) constatarea inexistenţei diferenţelor dintre copiii 
crescuţi din punct de vedere homosexual sau heterosexual a 
constat în faptul că investigatorii au vizitat 11 state ca să testeze 
89 de copii crescuţi de 83 de mame lesbiene, faţă de 81 de copii 
de crescuţi de 69 de voluntare nelesbiene. Suportul APA pentru 
drepturile homosexualilor din aceste informări este posibil să fi 
violat propriile sale principii etice, că „psihologii îşi bazează 
afirmaţiile pe constatări şi tehnici acceptabile psihologic, 
recunoscând întru totul limitele şi incertitudinile unor asemenea 
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dovezi” şi că psihologii trebuie „să stipuleze prin discuţie 
limitările datelor lor, în special acolo unde acţiunea lor se referă 
la politica socială” (APA, 1981). 

Referinţe: The Journal of Psychology, 1997, 131(3), 313-332. 
[Paul Cameron, Ph.D., Kirk Cameron, Ph.D., Did the APA 

Misreprisent the Scientific Literature to Courts in Support of Homosexual 
Custody? Copyright © Family Research Institute. Tradus şi 
publicat cu permisiune. Dr. Paul Cameron este Preşedintele 
Family Research Institute, P.O. Box 62640, Colorado Springs, 
Colorado 80962 USA, telefon: (01)303.681.3113, site: 
www.familyresearchinst.org.]  

 

A DENATURAT ASOCIAŢIA AMERICANĂ DE 

PSIHOLOGIE MATERIALUL ŞTIINŢIFIC LA  
CURTEA SUPREMĂ A SUA? 

DR. PAUL CAMERON & DR. KIRK CAMERON 

 
Sumar: Pe 31 ianuarie 1986, Asociaţia Americană de Psihologie 

(APA) a prezentat la Curtea Supremă a SUA o intervenţie prin 
procedura „amicus curiae”, în favoarea protecţiei 
constituţionale pentru sodomia consensuală. APA a afirmat că: 
(1) Studiul Bell, Weinberg şi Hammersmith a găsit că 
„62% dintre bărbaţii heterosexuali au raportat că prima lor 
experienţă sexuală a fost cu un alt bărbat; 39% dintre bărbaţii 
homosexuali au raportat o asemenea experienţă”, (2) „datele nu 
susţin” o legătură între activitatea homosexuală din copilărie şi 
orientarea sexuală şi (3) „nu există date empirice care să sprijine 
mitul popular că orientarea homosexuală sau comportamentul 
homosexual rezultă dintr-o «contaminare» de la alţi 
homosexuali”. Se apreciază că, violând standardele raportării 
ştiinţifice, constatarea lui Bell ş.a. a fost scoasă din context ca să 
fie în favoarea poziţiei APA, iar studiile APA citate în această 
secţiune a informării au fost fie contrare, fie irelevante, fie nu 
s-au referit la argumentele APA. Organizaţiile profesionale 
ştiinţifice au obligaţia specială (a) de a fi exacte în înfăţişările la 
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Curtea Supremă a SUA şi (b) de a adera la standardele acceptate 
ale ştiinţei în felul în care răspund la citaţii. 

Referinţe: Psychological Reports, 1988, 63, 255-270. 
[Paul Cameron, Ph.D., Kirk Cameron, Ph.D., Did the 

American Psychological Association Misrepresent Scientific Material to the 
U.S. Supreme Court? Copyright © Family Research Institute. 
Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

ACTIVITATEA HOMOSEXUALĂ SCURTEAZĂ VIAŢA? 

DR. PAUL CAMERON, DR. KIRK CAMERON &  

WILLIAM L. PLAYFAIR 

 
Sumar: Estimările anterioare din necrologuri şi din studiile 

sexuale dinainte de 1994 au sugerat că vârsta mediană de deces 
pentru homosexuali este de mai puţin de 50 de ani. [Vârsta 
mediană este un indicator ce împarte populaţia totală a unei ţări 
în două părţi egale, vârsta mediană fiind acea valoare de mijloc. 
N. trad.] Patru baze de date au fost folosite pentru a testa 
această estimare: (1) necrologurile din presa homosexuală din 
1993 până în 1997 au reflectat succesul tratamentului pentru cei 
cu SIDA, dar au sugerat o vârstă mediană de deces de mai puţin 
de 50 de ani; (2) două mari studii aleatorii din 1994 – unul în 
SUA şi celălalt în Marea Britanie – au produs rezultate în acord 
cu vârsta mediană de deces pentru homosexuali, de mai puţin 
de 50 de ani; (3) vârsta mediană a celor căsătoriţi vreodată în 
Danemarca, Suedia şi Norvegia a fost de aproximativ 50 de ani, 
în timp ce a celor care au avut vreodată un parteneriat 
homosexual a fost de aproximativ 40 de ani; mai mult, cei 
căsătoriţi au fost de aproximativ 5 ori mai predispuşi să fie 
bătrâni şi de 4 ori mai puţin predispuşi să devină văduvi de 
tineri; şi (4) utilizatorii de droguri intravenoase şi homosexualii 
care au făcut teste HIV în Colorado au avut distribuţii de vârstă 
aproape identice. Cele patru dovezi au fost în acord cu 
constatările anterioare, sugerând că activitatea homosexuală 
poate fi asociată cu o durată a vieţii scurtată cu de la 20 la 30 de 
ani. 
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Referinţe: Psychological Reports, 1988, 83, 847-866. 
[Paul Cameron, Ph.D., Kirk Cameron, Ph.D., 

William L. Playfair, Does Homosexual Activity Shorten Life? 
Copyright © Family Research Institute. Tradus şi publicat cu 
permisiune.]  

 

CAUZALITATEA HOMOSEXUALITĂŢII: ÎNNĂSCUTĂ 

SAU DEPRINSĂ? 

THOMAS E. SCHMIDT 
 

Pe la vârsta de 15 ani am început să observ fetele – sau 
poate că ar trebui să spun că atunci am început să observ ceva. 
Douăzeci şi cinci de ani mai târziu, înclinaţia este puţin mai 
rafinată, puţin mai controlată – dar numai puţin. Deseori 
întreţin gânduri fugare – uneori gânduri care zăbovesc – despre 
cum m-aş bucura să fac sex cu femei pe care nu le-am întâlnit 
niciodată. La urma urmei, este natural. 

Sau nu este? M-am născut cu înclinaţia de a face sex cu 
diferite femei atractive în fiecare zi, o înclinaţie care a rămas 
doar adormită timp de treisprezece ani? M-a învăţat tatăl meu, 
ale cărui dorinţe sunt foarte similare cu ale mele, să mă gândesc 
la femei într-un anumit fel? Sunt eu produsul unei expuneri de o 
viaţă la reclame, filme şi muzică de succes? Trauma divorţului 
părinţilor mei, când aveam 3 ani, sau acţiunile mamei mele în 
timpul primului stadiu al dezvoltării mele, au creat în mine 
anumite nevoi şi dorinţe sexuale? 

Găsesc toate aceste întrebări cu adevărat interesante. Ele nu 
sunt totuşi întrebări morale. Întrebările morale au de-a face cu 
corectitudinea sau incorectitudinea acţiunilor mele, indiferent de 
sursa sau intensitatea dorinţelor mele. Orice aş atribui genelor 
mele sau părinţilor mei sau culturii mele, niciuna dintre acestea 
nu mă poate sili, la momentul crucial, să transform o privire 
fugară în fantezie sau o fantezie în flirt sau un flirt într-un act 
sexual. În acel moment este implicată voinţa mea şi tocmai 
astfel de momente definesc ascultarea şi creşterea mea ca şi 
creştin. Oricât de bine m-aş simţi cu privire la purtarea mea sau 
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oricât de înrădăcinată este dorinţa mea de a acţiona într-un 
anumit mod, niciunul dintre aceşti factori nu este măsura 
ascultării. De fapt, mult mai adesea, sunt măsura autoînşelării. 

Desigur, nu este o noţiune la modă astăzi. Mesajul 
copleşitor al culturii populare, pe care o mie de filme şi zece mii 
de cântece de dragoste ne fac să-l învăţăm şi să-l înţelegem, 
spunându-ni-l de multe ori, este că pentru a găsi o viaţă 
împlinită trebuie să căutăm aventura, să bem din cupa pasiunii, 
să ne urmăm inima. „Dragostea nu poate fi greşită”, fredonează 
vocea, „pentru că pare atât de potrivită.” Vrem să credem 
aceasta. Poate că simţim o încântare fugară privind cum 
funcţionează ea în mod fericit, pentru totdeauna, pe ecranul 
argintiu. Dar în momentele noastre cele mai bune, ştim altfel. 
Ştim, chiar şi fără ca Scriptura să ne spună, că „inima este 
nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea” (Ieremia 17:9), 
că experienţele pozitive şi dorinţele puternice nu pot niciodată 
să legitimizeze imoralitatea. O ştim când un pedofil descrie 
relaţiile lui pline de tandreţe cu copiii. O ştim când o soţie 
adulteră se plânge de soţul ei plictisitor. O ştim când un 
pornograf proclamă drepturile lui la libera exprimare. O ştim 
când o stripteuză apără exploatarea ei.  

Explicaţii şi justificări 
Ştim, de asemenea, că nu ne putem justifica 

comportamentul făcând apel la natura noastră. Un soţ rău, 
comic, dintr-un film al lui Woody Allen, îi spune soţiei lui: 
„Sigur că te bat – aşa e felul meu – dar asta nu înseamnă că nu 
te iubesc. Şi întotdeauna te avertizez mai întâi.” Dar nu este 
nimic comic în creşterea epidemică a violenţei domestice, în 
vărsarea de sânge de către bande şi în lupta interrasială. Oricare 
ar fi cauzele, nu putem scuza violenţa persoanei care susţine: 
„Aşa sunt eu.” Bineînţeles că vrem să lucrăm la imaginea de 
ansamblu, ca să reducem factorii care contribuie la violenţă, şi 
desigur că vrem să lucrăm cu persoana, ca să încurajăm 
autocontrolul. Dar, dacă în cele din urmă persoana violentă este 
„pur şi simplu aşa”, o închidem, pentru binele tuturor. 
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Nu este un argument pentru a incrimina sau a închide 
homosexualii, ci o analogie pentru relaţia dintre înclinaţiile 
puternice şi responsabilitatea morală. Putem cu uşurinţă să 
aplicăm apărarea „pur şi simplu aşa” unui număr de probleme 
sociale, care este posibil să implice cauze adânc înrădăcinate 
(chiar biologice) – violenţa, abuzul de substanţe chimice, 
rasismul, schizofrenia, pedofilia – dar nu o facem, fiindcă 
recunoaştem că o explicare a comportamentului nu este o 
justificare a sa. 

Este frustrant, aproape nenatural, pentru un bărbat violent 
să caute o altă supapă pentru mânia lui, decât rănirea cuiva. 
Dacă înclinaţia este adânc înrădăcinată, nu găseşte satisfacţie 
prin supape care îi sunt la îndemână, precum discuţia sau 
exerciţiile fizice. Este la fel de nenatural pentru un pedofil să 
caute relaţii pline de sens cu adulţii, pentru cineva care face 
abuz de substanţe chimice să înfrunte problemele cu capul 
limpede, pentru un rasist să privească dincolo de culoarea pielii. 
La fel, este nenatural pentru mine să fiu credincios unei singure 
femei. 

Dar cuvântul natural, în sensul pe care tocmai l-am folosit, 
nu are nimic de-a face cu moralitatea, iar Pavel foloseşte 
„natural” în Romani 1 în sensul moral. Trebuie să facem clară 
această distincţie şi să nu permitem altora să facă confuzie, 
pendulând între sensuri. „Natural” se referă la ceva ce se 
întâmplă în mod repetat în natură – adică în lume – în care caz 
nu îi atribuim o judecată morală. În natură au loc evenimente: 
de exemplu, păianjenii omoară şi mănâncă alţi păianjeni, 
inclusiv pe partenerii lor. 

Dar ca şi categorie morală, „natural” se referă la ceva ce este 
în acord cu intenţia Creatorului. Acţiunile sunt bune sau rele: de 
exemplu, uneori oamenii omoară şi mănâncă alţi oameni. Dar 
faptul că se întâmplă în lume canibalismul – poate ca satisfacere 
a unor credinţe religioase profund respectate sau a unor gusturi 
culinare ciudate – nu îl face natural, în sensul că ar fi conform 
voii lui Dumnezeu. Pe scurt: ceea ce este natural pentru 
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experienţa umană sau dorinţa umană, nu este neapărat natural 
în planul moral al lui Dumnezeu. 

Cititorul ar trebui să înţeleagă că acest capitol priveşte 
caracterul natural al dorinţei şi comportamentului homosexual 
în primul sens, întrebând doar de ce are loc în experienţa 
umană. Sper să ridic discuţia despre cauzare deasupra luptei 
provocate de confuzia ambelor părţi, cu privire la cuvântul 
natură, când o parte propune anumite teorii ale cauzării, pentru 
a justifica homosexualitatea („vezi cât de naturală este”), iar alţii 
încearcă să respingă acele teorii, pentru a-şi menţine 
condamnarea faţă de homosexualitate („nu este cauzată aşa, 
deci este un rău nenatural”). 

Deoarece separ explicarea comportamentului de moralitatea 
sa, nu simt nevoia să dovedesc vreo teorie a cauzării sau să 
demonstrez netemeinicia ei. De fapt – şi poate că este util să fac 
cunoscut aici – cred că probabil există mai mulţi factori care 
explică dorinţele individului faţă de persoanele de acelaşi sex, 
care se combină în diferite grade. Voi încerca să arăt câteva 
dintre posibilităţile şi limitările fiecărei teorii importante de 
cauzare, înainte de a propune ceea ce eu numesc un model cu 
variabile multiple. Ca şi în capitolul şase [al cărţii din care 
publicăm acest extras, n. trad.], toată informaţia despre cauzare 
provine din cea mai recentă literatură de specialitate seculară. 

Animalele şi oamenii din alte părţi, în timp şi spaţiu 
Distincţia pe care o fac între explicare şi justificare se aplică 

dovezilor comportamentului homosexual la alte specii, vremuri 
şi culturi. Dacă investigaţia arată puţine dovezi ale activităţii 
homosexuale, scepticii ar putea argumenta că există mai multe 
dovezi, dacă cercetătorii sau sursele lor nu ar fi homofobe. 
Dacă, pe de altă parte, dovezile sunt din belşug, astfel de dovezi 
au puţină sau nicio legătură cu chestiunea morală. În orice caz, 
găsesc subiectul interesant, dar departe de problema morală 
contemporană. Unele mamifere îşi mănâncă puii, iar unele 
dintre cele mai avansate culturi din istorie practicau sacrificiul 
uman, genocidul sau sclavia. Grecii, cu o civilizaţie înaltă, făceau 
din abuzarea băieţilor un mod de viaţă. Nu că toate aceste 
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practici se compară moral cu homosexualitatea modernă, dar ele 
sunt naturale în sensul că sunt practici observabile: se întâmplă 
în natură. Fapt este că ceva nu este moral doar pentru că 
animalele sau oamenii îl fac. 

Numeroase studii pe regnul animal arată un comportament 
nediscriminatoriu, de obicei pentru a exprima rolurile de 
dominare şi supunere, dar animalele nu se angajează în legături 
homosexuale pe termen lung, aşa cum fac oamenii.[1] Unele 
maimuţe neantropoide şi antropoide se mângâie una pe cealaltă 
până la excitarea sexuală, dar chiar şi acest comportament 
implică numeroase caracteristici: cea mai importantă – 
comportamentul nu continuă când individul se maturizează şi 
are o opţiune heterosexuală.[2] Părerea generală a cercetătorilor 
este că „nu a apărut încă nicio dovadă că primatele neumane 
studiate până acum s-ar clasifica pe scara Kinsey a 
heterosexualităţii/homosexualităţii la valoarea 6 [exclusiv 
homosexual].”[3]  

De-a lungul istoriei culturii umane, nicio societate nu a 
aprobat homosexualitatea aşa cum o cunoaştem astăzi – relaţii 
pe termen lung, reciproc consimţite, între adulţi.[4] Aşa cum am 
văzut, a existat un timp când bărbaţii greci şi romani din clasa 
înaltă alternau între femei şi băieţi pentru plăcerea sexuală, dar 
aprobarea nu se extindea la sexul între adulţi, la parteneri pasivi 
sau la relaţii pe termen lung. În alte părţi, până în epoca 
modernă, multe referinţe despre homosexualitate din Occident 
sunt probabil atacuri standardizate asupra unor străini, şi nu 
descrieri ale comportamentului real. Majoritatea dovezilor 
istorice despre acte între persoane de acelaşi sex vin din lumea 
monahală, unde bărbaţii sau femeile se aflau forţat în compania 
propriului sex, fără o supapă heterosexuală. Ca şi în cazul 
marinarilor şi prizonierilor în închisoare, în aceste circumstanţe 
este dificil de stabilit dacă activitatea rezulta din dorinţa 
homosexuală sau din lipsa de disponibilitate a partenerilor de 
sex opus. 

În cartea sa Uniunile de acelaşi sex în Europa premodernă,[5] 

John Boswell încearcă să dovedească faptul că un gen de 
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ceremonie pentru o cvasicăsătorie între bărbaţi, un vestigiu al 
culturii romane, a supravieţuit în Imperiul de Răsărit până la 
începutul Evului Mediu. Dar în fiecare punct, argumentul lui 
Boswell depinde de citate scoase din context, de traduceri 
îndoielnice şi de speculaţie, pentru a umple golurile foarte mari 
dintre dovezile foarte mici. Ce a „descoperit” el este o 
ceremonie de frăţie ritualizată, care împrumută câteva elemente 
din ceremoniile de căsătorie. Deşi este posibil ca 
homosexualitatea să fi fost prezentă în unele dintre acele relaţii, 
nu există nicio dovadă că parteneriatul sexual (sau chiar 
căsătoria nesexuală) erau consfinţite de ceremonie, biserică sau 
cultură. Într-adevăr, ceremonia în chestiune include rugăciuni ca 
cei doi bărbaţi să evite „ofensa”, „scandalul” şi „ispita”, cuvinte 
pe care Boswell le interpretează ca pe o promisiune între doi 
bărbaţi homosexuali, de a face sex numai unul cu celălalt. Dar 
chiar admiţând aceasta şi alte exemple ale interpretării foarte 
colorate pe care Boswell o face ceremoniei, rămâne un fapt că el 
nu poate găsi date istorice care să sprijine interpretarea lui, 
pentru a susţine pretenţia că asemenea ceremonii reflectau 
acceptarea căsătoriei homosexuale de către biserică sau 
societate. 

Raritatea informaţiilor se extinde până la Renaştere, în ciuda 
încercărilor disperate ale unor susţinători ai homosexualităţii de 
a se folosi şi de cea mai mică deducţie posibilă, pentru a sugera 
homosexualitatea câtorva genii creatoare (precum Michelangelo, 
da Vinci, Marlowe şi Shakespeare). Înmulţirea informaţiilor 
despre comportamentul homosexual coincide cu apariţia 
Europei industriale în secolul al XVII-lea, dar nu există consens 
cu privire la cauză. Era o dezvoltare târzie a Renaşterii, 
popularizarea noţiunii că omul este măsura tuturor lucrurilor? 
Era reacţia împotriva restricţiilor legaliste ale puritanilor (şi mai 
târziu ale victorienilor)? Era prăbuşirea instituţiei familiei din 
cauza industrializării şi urbanizării? Toate acestea candidează 
pentru o explicaţie istorică, dar trebuie să le numim pe toate, 
din cauza imposibilităţii descoperirii unei schimbări în practicile 
sexuale. Presupunerile pe care le facem despre trecut sunt 
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explicate de studii despre influenţele din prezent şi aceste 
influenţe nu au lucrat în acelaşi fel acum o sută – şi mai puţin 
acum o mie – de ani în urmă. 

În prezent, chiar şi acele puţine societăţi care aprobă 
anumite forme de comportament faţă de persoanele de acelaşi 
sex, exclud homosexualitatea aşa cum o cunoaştem noi.[6] Unele 
societăţi aprobă homosexualitatea transgeneraţională, unde 
membri mai în vârstă ai grupului se angajează în intimitate 
sexuală şi sex cu membri mai tineri, ca un ritual de trecere la 
maturitate; homosexualitatea de tip transgender, unde oamenii 
joacă rolul de gen al sexului opus (precum travestiţii din 
grupurile native americane); şi, cel mai rar, homosexualitatea 
egalitaristă, pe care câteva culturi o tolerează ca pe o fază, în 
principal între adolescenţi. Dintre religiile majore ale lumii,[7] 

numai budismul are o doctrină neutră faţă de homosexualitate. 
Hinduismul, islamul, confucianismul şi taoismul se alătură 
iudaismului şi creştinismului în interzicerea comportamentului 
homosexual. Japonezii au o istorie de toleranţă, datorită în 
primul rând religiei şintoiste, care dispreţuieşte femeile, ca fiind 
esenţialmente „pângărite” (dar necesare ca vase ale concepţiei). 
În China şi India hindusă, a căror populaţie constituie jumătate 
din populaţia lumii, homosexualitatea este virtual necunoscută 
altfel decât ca un „viciu occidental”.  

Desigur, toate acestea nu înseamnă că spunem că 
homosexualitatea nu există în alte timpuri sau culturi, nici că 
practica umană se conformează întotdeauna cerinţelor oficiale 
ale religiei dominante. Cu toate acestea, ele sugerează că 
extinderea practicii variază considerabil de la loc la loc şi de la 
timp la timp, iar aceasta, la rândul său, implică faptul că o 
variabilă importantă în formarea identităţii sexuale a unei 
persoane este cultura. 

Teoriile cauzării biologice 
Mare parte din atenţia mass-media a fost acordată unui 

număr de încercări recente ale cercetătorilor de a asocia 
comportamentul homosexual cu anumite structuri ale creierului, 
hormoni sau gene. Asemenea explicaţii biologice se leagă una de 
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cealaltă, deoarece structurile creierului se pot dezvolta sub 
influenţa hormonilor, care la rândul lor operează sub 
instrucţiunile din codul genetic. Cercetarea este de-abia la 
început, iar primele teorii, care au obţinut multă atenţie din 
partea mass-media, nu au trecut încă testul crucial al validării 
din partea altor cercetători. Dacă o Insulă Pierdută a Cauzării 
Biologice există undeva, cercetători separaţi trebuie să fi zărit 
vârfurile munţilor, jungla de pe coasta mării, dar mai este încă 
mult de lucrat la hartă. Pentru motive pe care le voi descrie mai 
jos, nu există consens în comunitatea ştiinţifică, nici măcar în 
privinţa faptului dacă insula poate fi descoperită. 

În 1991, neurobiologul S. LeVay a disecat creierele a treizeci 
şi cinci de cadavre de bărbaţi, inclusiv pe cele ale celor 
nouăsprezece bărbaţi cunoscuţi drept homosexuali care 
muriseră de SIDA, şi a descoperit că o parte a hipotalamusului 
în creierul bărbaţilor homosexuali (INAH3) era în medie mai 
mică decât cea a celorlalţi bărbaţi şi de aceeaşi mărime cu cea a 
femeilor.[8] Studiul aşteaptă să fie confirmat, dar există probleme 
chiar cu descoperirea lui LeVay, în special cu ideea că dovedeşte 
orientarea sexuală prenatală.[9] Mărimea eşantionului a fost mică, 
iar şase dintre ceilalţi bărbaţi disecaţi pentru comparare au murit 
de SIDA, ceea ce ridică întrebări despre heterosexualitatea lor 
(LeVay nu avea informaţii despre aceasta.). Este foarte posibil 
ca SIDA să fi afectat volumul INAH3 la subiecţii homosexuali, 
reducând nivelele de testosteron în timpul stadiilor finale ale 
bolii. 

Dacă rezultatul lui LeVay este reprodus de un alt studiu care 
include homosexuali fără SIDA, trebuie încă să ne întrebăm 
dacă volumul INAH3 influenţează comportamentul sexual sau 
este influenţat de el. Ştim că creierul bărbatului şi al femeii se 
dezvoltă diferit în perioada crucială a copilăriei timpurii – cel 
mai târziu la 4 ani – şi de-a lungul vieţii, cu factorii sociali şi cei 
chimici, care afectează o astfel de dezvoltare.[10] Dacă, pe de altă 
parte, hipotalamusul exercită într-adevăr o influenţă asupra 
comportamentului sexual, trebuie să ne punem întrebări cu 
privire la tăria acelei influenţe. Deşi hipotalamusul afectează 
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comportamentul sexual al rozătoarelor, regiunea 
hipotalamusului în chestiune nu are legătură clară cu aceasta, şi 
chiar dacă cercetătorii stabilesc o legătură, nu putem compara 
comportamentul sexual uman cu cel al rozătoarelor. Sper că nu 
este insultător pentru şobolani – o specie pe care o admir 
profund, în multe privinţe – să sugerez că inteligenţa, cultura, 
educaţia, experienţa, reflecţia morală şi acţiunile Duhului lui 
Dumnezeu fac sexualitatea umană mult mai complexă decât 
ceea ce am putea explica prin analogie cu secreţiile 
hipotalamusului rozătoarelor. 

La un an după publicarea studiului lui LeVay, echipa de 
cercetare a lui L. S. Allen şi R. A. Gorski a raportat că un 
fascicul de fibre nervoase dintre emisferele creierului, fibrele 
presinaptice, era în medie mai mare la treizeci şi patru de bărbaţi 
homosexuali.[11] Deşi această parte a creierului nu are o legătură 
cunoscută cu comportamentul sexual, unii cercetători 
suspectează o legătură cu faptul că bărbaţii homosexuali sunt 
mult mai predispuşi să fie stângaci, dislexici sau bâlbâiţi – 
factori legaţi de dezvoltarea emisferelor creierului.[12] Oamenii de 
ştiinţă nu pot explora semnificaţia acestei descoperiri, fără să fie 
validată. Singurul studiu despre mărimea fibrelor presinaptice în 
relaţie cu sexul a ajuns la un rezultat opus.[13] Mai mult, rezultatul 
mediu al lui Allen şi Gorski maschează variaţia uimitoare din 
eşantionul lor, care a implicat un salt semnificativ la grupul 
heterosexual.[14] În sfârşit, faptul că s-au bazat pe subiecţi cu 
SIDA ridică aceleaşi întrebări despre direcţia influenţei, precum 
studiul lui LeVay despre hipotalamus. 

Numeroase studii despre nivelul de hormoni prezent la 
homosexuali nu au reuşit să arate nicio diferenţă faţă de 
heterosexuali.[15] S-a descoperit că secreţiile hormonale prenatale 
influenţează stările sexuale de mai târziu la rozătoare, dar ele nu 
au aceeaşi influenţă la primate şi sunt mult mai dificil de aplicat 
la complexitatea şi diversitatea sexualităţii umane.[16] Părerea 
comună, chiar şi printre oamenii de ştiinţă care suspectează o 
influenţă prenatală sau postanală timpurie asupra orientării 
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sexuale, este că influenţa nu este clar definită şi cu siguranţă nu 
cauzează sau nu determină orientarea.[17] 

Studiile genetice despre sexualitate s-au aflat pe prima 
pagină după publicarea cercetării pe gemeni a lui J. M. Bailey şi 
J. C. Pillard.[18] Comparând 110 bărbaţi homosexuali care erau 
gemeni monozigoţi (identici) şi dizigoţi (fraterni), Bailey şi 
Pillard au găsit că 52% dintre subiecţii monozigoţi, dar numai 
22% dintre subiecţii dizigoţi aveau gemeni homosexuali, în timp 
ce rata homosexualităţii la fraţii negemeni era de 9,2%. 
Comparând 108 femei, J. M. Bailey şi tovarăşii lui de cercetare 
au găsit că 48% dintre subiecţii monozigoţi, dar numai 16% 
dintre subiecţii dizigoţi aveau gemeni homosexuali, în timp ce 
rata homosexualităţii la surorile negemene era de 14%.[19] Un alt 
studiu recent a obţinut rezultate similare.[20]  

Dacă aceste rate sunt corecte, ele par să indice un anume 
gen de asociere genetică – cel puţin în jumătate dintre cazuri – 
din moment ce gemenii monozigoţi împart acelaşi material 
genetic. Cu toate acestea, aşa cum arată W. Byne şi B. Parsons, 
există mai multe deficienţe în aceste studii. Persistă o anumită 
îndoială cu privire la reprezentativitatea eşantioanelor, deoarece 
cercetătorii au recrutat subiecţii prin solicitări la organizaţiile şi 
publicaţiile homosexuale. Alte studii pe gemeni contrazic 
rezultatele lui Bailey şi Pillard, inclusiv un studiu recent care a 
găsit o concordanţă de 25% la monozigoţi şi 12,5% la 
dizigoţi.[21] Rata dublă a gemenilor dizigoţi faţă de fraţii 
negemeni nu are sens genetic, fiindcă gemenii dizigoţi nu au în 
comun mai mult material genetic decât oricare alţi fraţi. De fapt, 
acest rezultat şi rata înaltă a homosexualităţii la fraţii negemeni, 
în comparaţie cu populaţia generală, indică mai degrabă mediul 
comun, decât factorii biologici.[22] Şi, bineînţeles, dacă paharul 
concordanţei este pe jumătate plin, este şi pe jumătate gol, 
lăsându-i pe cercetători să se întrebe de ce nu toţi gemenii 
monozigoţi au aceeaşi orientare sexuală.[23] 

La mai puţin de un an după studiul Bailey pe gemeni, o 
echipă de cercetare condusă de D. Hamer a publicat un raport 
al legăturii făcute de ei între homosexualitatea masculină şi o 
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mică expansiune a ADN-ului pe cromozomul X.[24] „Gena 
homosexuală”, aşa cum a devenit ea cunoscută în mass-media, 
în realitate nu era deloc o genă, ci o constatare că treizeci şi trei 
dintre patruzeci de fraţi homosexuali negemeni aveau rude 
homosexuale pe linia maternă, ale căror urme s-au găsit pe 
markeri ADN, în aceeaşi regiune a cromozomului, numită 
Xq28. 

Reacţiile comunităţii ştiinţifice au variat de la un optimism 
precaut (însoţit de cereri de validare şi extindere a cercetării) la 
critică puternică. Prima problemă este lipsa genei teoretice: 
milioane de perechi de baze se află în regiunea Xq28, dar nu a 
fost izolată încă nicio genă – dacă există într-adevăr numai una. 
Cercetătorii au obţinut puţine informaţii de la rudele presupus 
heterosexuale[25] şi nu au oferit date de control ale grupului,[26] 

aceasta ducând la speculaţia că gena ar putea apare (cât de des?), 
fără să se „declanşeze”, în populaţia generală.[27] Mai mult, dacă 
factorul determinat al sexualităţii este genetic, de ce şapte 
perechi de fraţi nu au arătat aceasta? A fost eşantionul suficient 
de mare? Teorii similare despre depresie, schizofrenie şi 
alcoolism au apărut şi au dispărut, după ce cercetarea ulterioară 
nu a reuşit să confirme descoperirile iniţiale.[28] 

În sfârşit, corelaţia dintre o genă şi homosexualitate nu este 
egală cu cauzarea. Gena (genele) ar putea, de exemplu, să 
crească tendinţa fraţilor gemeni de a se identifica unul cu 
celălalt, astfel încât dacă unul devine homosexual, este probabil 
ca celălalt să îi calce pe urme.[29] O altă posibilitate este o genă 
care influenţează căutarea noutăţii, evitarea rănirii sau 
dependenţei – trăsături care ar putea interacţiona cu mediul 
copilului, pentru a încuraja anumite comportamente.[30] 

Alternativ, genele le-ar putea da mamelor tendinţa de a-şi 
răsfăţa fiii – un fenomen asociat în mod tradiţional mai degrabă 
cu teoriile „experienţei personale”, decât cu cele ale „naturii”.[31] 

Trec în revistă aici numai un număr de abordări biologice 
interesante despre orientarea sexuală, cărora li s-a făcut mai 
multă publicitate. Domeniul cercetării este la început – chiar şi 
întrebările de-abia apar – iar rezultatele poartă un bagaj 
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emoţional şi politic fără precedent. Psihiatrii Byne şi Parsons de 
la Universitatea Columbia oferă acest sumar al privirii lor generale 
asupra stării prezente a cercetării: 

„În prezent nu există dovezi care să confirme teoria 
biologică, la fel cum nu există dovezi care să susţină o explicaţie 
psihosocială singulară. În timp ce orice comportament are un 
substrat biologic final, atracţia explicaţiilor biologice curente 
derivă mai mult din insatisfacţia faţă de statutul prezent al 
explicaţiilor psihosociale, decât dintr-o cantitate substanţială de 
date experimentale. O evaluare critică arată că dovezile în 
favoarea unei teorii biologice lipsesc.”[32] Nu numai comunitatea 
ştiinţifică nu se grăbeşte să sară în căruţa popularului curent 
biologic. Homosexualii înşişi îşi exprimă îngrijorarea că izolarea 
unei gene homosexuale ar putea eventual conduce la chirurgia 
genetică pentru a „corecta” homosexualitatea sau, între timp, la 
descoperirea trăsăturii genetice prin amniocenteză, şi apoi la 
avortarea fetuşilor homosexuali. Ar fi o întorsătură interesantă a 
evenimentelor să-i vedem pe activiştii homosexuali 
alăturându-li-se demonstranţilor pro-life din faţa clinicilor de 
planificare familială. 

Dar o altă întorsătură a lucrurilor îi va surprinde pe mulţi 
cititori. Şi anume că o mare parte a activiştilor homosexuali 
aplaudă teoriile de cauzare biologică pentru efectul lor asupra 
opiniei publice,[33] dar sunt ataşaţi filozofic de alegerea personală, 
ca fiind opusă teoriei deterministe, biologice sau a mediului. 
Gândiţi-vă, de exemplu, la perspectiva lui Darrel Yates Rist, 
cofondator al Alianţei Homosexulilor şi Lesbienelor împotriva 
Defăimării: 

„În vara lui 1991, Journal Science a raportat diferenţe 
anatomice între creierele bărbaţilor homosexuali şi 
heterosexuali. Mass-media euforică – acei mari furnizori de 
mituri culturale – a înnebunit din cauza ştirii. Reporterii şi-au 
însuşit triumfători promisiunea reînnoită că noi, oamenii, nu 
suntem mai responsabili pentru alegerile noastre sexuale, decât 
pentru orice altceva alegem să facem, că suntem conduşi de 
cromozomi în toate... Dar [lucrarea lui LeVay], ca orice astfel de 
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cercetare, este o încercare inutilă de a convinge oamenii, care 
intuitiv ştiu mai bine, că în nicio circumstanţă copiii lor nu pot 
fi ispitiţi de idei homosexuale, dacă impulsul nu le este întipărit 
în creier de la naştere... În sfârşit, poate că ştiinţa va descoperi 
un mod de a descrie jocul complex prin care genele şi mediul ne 
ademenesc pe oricare dintre noi să facem alegeri subtile în viaţă, 
care ne conduc la exprimări particulare, sexuale sau de alt gen, 
într-o cultură care ne presează să ne conformăm. Bun. În cele 
din urmă totuşi mi se pare o laşitate să renunţăm la 
responsabilitatea noastră individuală în construirea dorinţelor 
sexuale. Mai degrabă, refuzarea minciunii corespunzătoare şi 
insistarea în schimb asupra dreptului de a ne împlini afectiv – în 
oricare direcţie ne împing nevoile noastre, oricât de contrare 
pot fi normele sociale – este ceva atât onest, cât şi curajos, un 
act de libertate totală.”[34] 

Desigur, Rist nu ar aplauda presupunerile sau concluziile 
acestei cărţi şi vreau să folosesc acest citat cu atenţie. Rist 
afirmă, de exemplu, că noi toţi suntem esenţialmente bisexuali şi 
că heterosexualii se ascund în spatele cauzării biologice, pentru 
a-şi respinge fanteziile homoerotice. Motivul meu de a-l cita 
este pentru a arăta că discuţia despre cauzarea biologică nu este 
o problemă simplă, de genul Tradiţie versus Ştiinţă. Eu, de 
exemplu, pledez în general pentru punctul moral tradiţional, dar 
sunt convins (fără a ţine cont de tratarea precaută de mai sus) că 
teoriile biologice sunt suficient de promiţătoare, ca să conteze 
ca una dintre mai multe influenţe probabile asupra 
comportamentului sexual al individului. Explicaţia exclusivă, 
numită uneori „esenţialismul biologic”, pare să meargă mult mai 
departe decât permit dovezile incomplete şi contradictorii. 

Constructivismul social 
În unele sensuri, exact opusă esenţialismului biologic este 

noţiunea că individul este un vas care aşteaptă ca mediul şi 
cultura să-l umple – un mecanism social opus mecanismului 
biologic. Cer indulgenţa specialiştilor, când aleg să generalizez în 
această secţiune; alţii ar trebui să observe că există diversitate în 
această abordare, pe care cititorii o pot descoperi urmărind 
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sursele mele.[35] Constructivismul social începe cu premisa că 
conduita sexuală este socială la origine; adică oamenii învaţă 
sexualitatea aşa cum învaţă orice altceva. Diferenţele de sex vin 
de la naştere, diferenţele de gen („masculin” şi „feminin”) sunt 
în întregime o problemă de învăţare, iar conduita sexuală este 
modelată de forţele sociale. 

Din punct de vedere istoric, dovada pentru aceasta se află în 
diversitatea conduitei sexuale şi a atitudinilor faţă de ea, de-a 
lungul istoriei şi a culturilor. Construcţioniştii nu susţin neapărat 
prin aceasta că regulile sexuale sunt atât de arbitrare, încât se 
pot schimba oricând se schimbă oamenii aflaţi la putere,[36] dar 
nici că asemenea reguli sunt legate de tradiţiile morale sau de 
limitele universale. Mai degrabă, fiecare cultură îşi produce 
propriile sale limite asupra schimbării, prin intermediul 
interdependenţei dintre tradiţie, religie, politică şi alţi factori. 

Homosexualitatea, aşa cum o cunoaştem – adică relaţii pe 
termen lung, mutual consimţite, între adulţi – pur şi simplu nu a 
existat înainte de secolul al XIX-lea, când a fost inventată de 
oamenii de ştiinţă, pentru a crea o condiţie patologică dintr-un 
comportament rareori practicat (cunoscut anterior ca 
„sodomie”). Construirea stării a făcut posibil ca un număr tot 
mai mare de oameni să se identifice cu ea, iar în cele din urmă 
să reacţioneze împotriva statutului patologic. 

Această scurtă tratare istorică ne permite să explicăm cum, 
vorbind din punct de vedere general şi sociologic, se formează 
identitatea homosexuală a unei persoane. Există patru stadii: 
sensibilizare, confuzia identităţii, asumarea identităţii şi 
angajarea. Mai întâi, înainte de pubertate, oricine se gândeşte că 
este heterosexual, dar unii oameni sunt sensibilizaţi de 
sentimente de marginalitate (percepţii de a fi diferiţi de alţii de 
acelaşi sex, tipic „băieţoi” sau „fetiţă”). În timpul adolescenţei, o 
persoană poate începe să asocieze marginalitatea cu 
homosexualitatea, cu anii de suferinţă ai confuziei şi cu diferite 
strategii de a face faţă percepţiilor de sine negative, cu diverse 
experienţe sexuale, cu stigmatul social şi cu ignoranţa despre 
homosexualitate. În ultimii ani ai adolescenţei, individul poate 
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trece la asumarea identităţii, un stadiu caracterizat de acceptarea 
homosexualităţii şi a asocierii sociale extensive şi sexuale cu alţi 
homosexuali. În cele din urmă, individul poate experimenta 
angajarea, un stadiu care continuă de obicei să se dezvolte de-a 
lungul vieţii şi implică satisfacţia cu identitatea homosexuală, cu 
relaţiile homosexuale pe termen lung şi cu dezvăluirea liberă a 
homosexualităţii sale faţă de cei care nu sunt homosexuali.  

Criticile aduse teoriei constructivismului social depind într-o 
anumită măsură de gradul în care teoreticianul respectiv nu ţine 
cont de alţi factori. Unii teoreticieni sunt destul de şovini cu 
privire la disciplină, reducând tot adevărul la termeni sociologici 
şi reducând oamenii la recipienţi pentru influenţele culturale. 
Atunci, ca şi în cazul teoriilor cauzării biologice, 
constructivismul social este determinist; adică poate să implice 
că acel comportament este cauzat de forţe invizibile, 
impersonale, asupra cărora individul nu are control. 

La nivel individual, în timp ce constructivismul oferă o 
descriere plauzibilă a procesului formării identităţii 
homosexuale, abordarea pare vagă, când se referă la cauzele din 
spatele procesului, în special în primele stadii. De exemplu, ce 
face ca o persoană să-şi soluţioneze confuzia identităţii într-un 
anumit fel? Sau pentru a merge şi mai în urmă, de ce şi cum 
educă un părinte un copil mic pentru a fi sociabil, astfel încât 
rezultă neconformitatea de gen? Sunt copiii mici într-adevăr 
table goale, pe care ideile despre masculin şi feminin sunt scrise 
de oricine se întâmplă să ţină creta? 

Evident, răspunsurile sociologice la astfel de întrebări 
concurează adesea direct cu răspunsurile biologice – şi ambele 
cu noţiunea că reflecţia individului şi voinţa sunt implicate 
semnificativ în unele puncte. 

Mediul copilăriei timpurii 
Cele mai obişnuite teorii ale „experienţei personale” despre 

cauzarea homosexuală se concentrează asupra tulburărilor 
profunde din relaţia părinte-copil, în timpul primilor ani din 
viaţă.[37] În explicaţia psihanalitică clasică, fiecare copil se 
îndreaptă către părintele de sex opus, iar frustrarea inevitabilă a 
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dorinţei îl împinge pe copil să rezolve conflictul, întorcându-se 
spre părintele de acelaşi sex (aceasta se numeşte „soluţia 
oedipiană” şi se întâmplă de obicei în jurul vârstei de 4 ani). Dar 
la pre-homosexuali ceva merge prost în relaţia cu părintele de 
acelaşi sex, iar individul rămâne în imaturitate sau 
incompletitudine sexuală, dorind acelaşi sex (adesea inconştient) 
şi fiind ostil faţă de sexul opus. 

Nu toate teoriile „dezvoltării” folosesc limbajul psihanalitic, 
dar toate beneficiază de o mare cantitate de date, care asociază 
homosexualitatea masculină la adulţi cu prezenţa în copilărie a 
unui tată indisponibil şi care a respins copilul şi a unei mame 
intens afective, dominante, intime.[38] Alternativ, pierderea unui 
părinte prin moarte sau divorţ tulbură relaţia părinte-copil. 
Interesant, atât în cazul bărbaţilor homosexuali, cât şi a femeilor 
homosexuale, pierderea tatălui prin moarte sau divorţ are loc la 
o rată neobişnuită. M. T. Saghir şi E. Robins, de exemplu, au 
găsit că 18% dintre bărbaţii homosexuali şi 35% dintre femeile 
homosexuale îşi pierduseră tatăl prin moarte sau divorţ, înainte 
de vârsta de 10 ani.[39] 

Poate ca o consecinţă a unei traume atât de timpurii, copilul 
începe să manifeste comportament travestit în anii 
preadolescenţei. Deşi puţini homosexuali adulţi se conformează 
stereotipului bărbatului efeminat sau femeii masculine, vasta 
majoritate (până la 79%) se descriu ca fiind „fetiţe” sau 
„băieţoi” când erau copii.[40] 

Interesant, în copilărie, fetele care sunt percepute ca băieţoi 
sunt în general mulţumite să fie fete, în timp ce băieţii care sunt 
percepuţi ca fetiţe, în mod tipic vor să fie fete. Aceasta se 
datorează aproape sigur faptului că cultura stigmatizează fetiţele, 
dar nu şi băieţoii, şi explică în schimb cifrele comparative ale 
bărbaţilor homosexuali şi femeilor homosexuale. În copilărie, 
băiatul aflat în această situaţie poate fi socializat ca fată, 
asociindu-se cu ele, şi aşa cum fetele cresc dorind băieţi, la fel 
face şi el. Alternativ, el poate să tânjească după dragostea 
bărbaţilor, după ce a fost respins de ei. 
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Diferitele statistici despre pierderea parentală şi acceptarea 
statutului de băieţoi sunt două indicaţii ale faptului că 
dezvoltarea identităţii homosexuale la femei este posibil să nu 
aibă loc ca exact reversul dezvoltării la bărbaţi.[41] Alte diferenţe 
includ rata înaltă a traumei sexuale în copilărie la femeile care 
devin lesbiene[42] şi desigur, modurile diferite în care femeile 
doresc şi exprimă sexualitatea (fie că acestea sunt învăţate sau 
înnăscute). 

Consecinţa este că, atât în cazul bărbaţilor homosexuali, cât 
şi al femeilor homosexuale, problema educaţiei este posibil să 
implice o dificultate în reconcilierea cu masculinitatea. Cu 
siguranţă, aceasta este explicaţia principală pentru teoreticienii 
dezvoltării, în cazul bărbaţilor homosexuali, a căror dorinţă 
când sunt adulţi nu este să fie femei, ci să se identifice cu un 
bărbat. Dorinţa sexuală este o urmare de înţeles a acestei nevoi 
intense, dar satisfacţia sexuală nu împlineşte nevoia de bază. 
Pentru mulţi bărbaţi homosexuali, ciclul nevoii, rezolvarea 
temporară prin plăcerea sexuală şi frustrarea mai profundă 
pavează drumul pentru comportamentul obsesiv sau compulsiv, 
cel mai adesea în forma promiscuităţii. 

Criticii teoriei dezvoltării, ca şi criticii teoriilor biologice, 
arată inconsecvenţa rezultatelor cercetării şi a cazurilor care nu 
se potrivesc teoriei. Cum interpretăm persoana ai căror părinţi 
au fost echilibraţi, care nu a experimentat nicio traumă în 
copilărie, nu a arătat un comportament travestit preadolescent, 
dar cu toate acestea sfârşeşte cu o preferinţă homosexuală (şi 
poate nu-şi aminteşte de nimic altceva)? 

Mai mult, este dovada unei traume din copilăria timpurie 
atât de copleşitoare? În cea mai mare parte, ea se bazează pe 
impresiile terapeuţilor sau pe amintiri vagi ale subiecţilor lor şi 
ca atare, poate fi fabricată ca să se potrivească teoriei 
momentului.[43] Cu privire la părinţi, mai mulţi oameni de ştiinţă 
au ales recent oul în defavoarea puiului, susţinând că părinţii de 
acelaşi sex reacţionează la copiii pre-homosexuali devenind 
distanţi şi ineficienţi.[44] Astfel, teoreticienii dezvoltării citesc 
aceleaşi date în moduri diferite. Alţii pot să recitească propriile 
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lor reguli de conduită: unii psihanalişti au protestat, 
argumentând că regulile de conduită trebuie să fie dezbrăcate de 
terminologia negativă precum „eşec oedipal” şi „imaturitate”, 
pentru a face clar că „stima de sine pozitivă a cuiva şi 
capacitatea pentru interdependenţă deplină sunt problemele 
frapante, nu ataşamentele de gen ale cuiva.”[45] În această bravă 
lume nouă, nici măcar Sigmund Freud nu este sacru. 

Mediul moral 
În timp ce nu concurează pentru spaţiu în literatura de 

specialitate curentă despre etiologia (cauzarea) homosexualităţii, 
mediul moral merită recunoaştere, ca un factor influent în 
formarea sexualităţii individuale. Conştiinţa umană nu este mai 
puţin reală, din cauză că este ambiguă. Pentru unii oameni, ea 
nu este nimic mai mult decât o voce mică în ceafă, care şopteşte 
regulile educaţiei din copilărie – poate ultima voce auzită, 
înainte ca cineva să se cufunde în uitare, prin pasiune. Pentru 
alţii, ea este produsul reflecţiei etice, deliberate şi mature. 

Scriptura afirmă că conştiinţa unui creştin este supusă 
„curăţirii” din partea Duhului lui Dumnezeu (Evrei 9:14, 22; 
1 Petru 3:21), ceea ce eu înţeleg că înseamnă că Dumnezeu 
lucrează în şi prin experienţe, pentru a dezvolta o mai mare 
aptitudine pentru discernământul moral (vedeţi, de exemplu, 
Coloseni 1:9-10; Evrei 5:14). 

Unii oameni, fără vreun merit propriu, sfârşesc în medii 
familiale, ale bisericii, educaţionale sau maritale, care stimulează 
şi răsplătesc tăria şi maturitatea morală. Alţi oameni îşi recunosc 
nevoia pentru astfel de stimuli şi aleg să se plaseze în medii 
educative, pentru a citi cărţi bune, pentru a lupta în rugăciune 
pentru creştere, pentru a practica bunătatea. Cei înţelepţi ştiu că 
virtutea nu se dezvoltă într-un vacuum social sau spiritual. Ei 
ştiu că conştiinţa este contagioasă. 

Deci ar fi o greşeală, chiar în mijlocul unei priviri generale 
asupra teoriilor seculare etiologice – în special în mijlocul ei – să 
lăsăm deoparte influenţa conştiinţei în formarea identităţii 
sexuale a individului. Dacă mediul moral al unei persoane 
transmite mesajul că orice este permis, orice ar putea ajunge să 
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fie permis. Alternativ, dacă mediul moral al unei persoane este 
superficial şi represiv, persoana s-ar putea răzvrăti împotriva 
regulilor, care par la fel de goale ca oamenii care încearcă să le 
impună. Dacă, pe de altă parte, mediul moral al unei persoane 
conţine principii profund respectate, întărite cu dragoste, 
menţinute rezonabil, pentru a conduce comportamentul sexual, 
este probabil ca persoana să acţioneze în acord cu acele 
principii. 

Întărirea comportamentului 
Asemănătoare în unele privinţe teoriei constructivismului 

social, psihologia behavioristă susţine că învăţăm despre 
sexualitate (şi despre orice altceva) prin întărirea experienţelor. 
[46] Spre deosebire de cele mai multe abordări psihanalitice sau 
ale dezvoltării, behaviorismul nu atribuie valori mediului sau 
comportamentului. El face doar observaţia că oamenii caută să 
repete experienţele plăcute şi să evite experienţele dureroase. 
Când întărirea este imediată, precum este adesea (fie în mod 
negativ, fie pozitiv) în cazul sexului, ea este deosebit de 
puternică în stabilirea unor viitoare tipare de comportament. 

Experienţele erotice de bază cu acelaşi sex pot să înceapă de 
la o vârstă fragedă, dacă un copil asociază puternic părintele de 
acelaşi sex cu stimularea părţilor genitale în timpul îmbăierii sau 
schimbării scutecelor. Mai târziu, părinţii descoperă că acel copil 
„se joacă de-a doctorul” şi reacţionează atât de dur, încât copilul 
asociază sexul opus cu durerea. 

Mulţi băieţi sunt seduşi de bărbaţi sau se angajează în jocuri 
sexuale cu alţi băieţi şi le place experienţa; unii fac din ea baza 
fanteziei sexuale, până ce încep să se definească drept 
homosexuali şi adoptă comportamentul homosexual când devin 
adulţi. Alţii, de ambele sexe, au experienţe negative cu sexul 
opus şi se îndreaptă spre membrii propriului sex pentru plăcere 
(este mai obişnuit şi se întâmplă mai târziu în viaţă pentru 
femei). Alţii, pur şi simplu, nu au acces la membrii sexului opus. 

După câteva experienţe plăcute cu membrii aceluiaşi sex, 
întărirea negativă în forma stigmatului social ataşat 
homosexualităţii îi face pe unii să se întoarcă la heterosexualitate 
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sau cel puţin la compromisul bisexualităţii. Dar alţii reuşesc să 
persiste în homosexualitate, apelând la sprijinul unui partener pe 
termen lung, la o reţea de prieteni suportivi şi la o imagine de 
sine pozitivă. 

Psihologia behavioristă este supusă câtorva dintre aceleaşi 
critici ca şi teoria constructivismului social. Mai specific, ea 
eşuează în a explica pe deplin motivele pentru care o persoană 
experimentează într-o direcţie, alta în direcţie opusă. Mai mult, 
ea pare să nu ţină cont de voinţă şi reflecţie, reducând 
activitatea umană la o serie de reacţii la stimulii externi. În parte, 
ca rezultat la aceasta, behaviorismul a dobândit o reputaţie 
notorie, în special printre activiştii homosexuali, pentru tehnicile 
sale terapeutice, îndeosebi pentru cele care realizează aversiunea 
prin pedeapsa fizică pentru răspunsurile homoerotice.[47] 

Digresiune: Homosexualii sunt recrutaţi? 
Din ceea ce am văzut până acum, este evident că formarea 

unei identităţi homosexuale este prea complexă, în cele mai 
multe cazuri, ca să rezulte doar din seducerea din partea unui 
homosexual. Temerile faţă de coruperea de către profesori, de 
exemplu, sunt exagerate. Totuşi, există anumite dovezi care 
justifică îngrijorarea cu privire la coruperea în copilărie şi în anii 
de început ai adolescenţei, iar probele sunt în concordanţă cu 
unele dintre teoriile prezentate mai sus.  

În capitolul şase am citat date care arată că există o 
problemă disproporţionată a molestării sexuale a copiilor, la 
bărbaţii homosexuali. Molestarea în sine nu are neapărat o 
legătură directă cu identitatea sexuală a unui băiat. Dar este 
îngrijorător să descoperim că deşi mai puţin de 4% dintre băieţi 
sunt molestaţi de bărbaţi, un studiu major a descoperit că rata 
molestării în copilărie de către bărbaţi era de aproape zece ori 
mai mare (35%) la homosexuali şi bisexuali.[48] Este, de 
asemenea, notabil că 75% dintre bărbaţii homosexuali 
raportează că au avut prima experienţă homosexuală înainte de 
vârsta de 16 ani, comparativ cu 22% dintre bărbaţii 
heterosexuali, care raportează că au avut prima experienţă 
heterosexuală înainte de vârsta de 16 ani.[49] 
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Există o varietate de explicaţii pentru aceasta. Dintr-o 
perspectivă biologică sau a dezvoltării, se poate argumenta că 
este mai probabil ca copiii pre-homosexuali să devină ţinta 
molestării. Dintr-o perspectivă sociologică sau behavioristă, se 
poate susţine că este mai probabil ca nişte copii care au astfel de 
experienţe să simtă confuzie cu privire la identitatea sexuală, iar 
mai târziu, să se definească drept homosexuali. Din perspectiva 
mediului moral, se poate argumenta că societatea, cu o 
perspectivă care are o valoare neutră în creştere faţă de 
comportamentul homosexual, le va oferi tot mai puţine şi mai 
slabe avertizări celor care asociază experienţa homosexuală 
timpurie cu identitatea homosexuală. 

Pe deasupra, liberalizarea atitudinilor faţă de pedofilie şi 
ratele în creştere ale molestării (aprobate sau nu) contribuie la 
un total şi mai mare de copii candidaţi la influenţare. Mai mult, 
am luat în considerare numai impactul experienţei sexuale 
asupra tinerilor. Trebuie să luăm, de asemenea, în considerare 
impactul tot mai răspândit şi intruziv al educaţiei cu valoare 
neutră sau pro-homosexualitate.  

Precum arată istoria şi compararea culturilor, nu există un 
procent constant al homosexualilor care urmează să se nască în 
fiecare societate, neafectaţi de factorii de descurajare sau de 
încurajare. În măsura în care experienţa şi educaţia homosexuală 
din copilărie şi adolescenţă contribuie la formarea identităţii 
homosexuale, trebuie să luăm foarte în serios influenţa celor 
care, într-un mod sau altul, îi recrutează pe tineri. 

Alegerea individuală 
Unii, care obiectează la extremele deterministe ale unor 

teoreticieni biologici şi sociologi, adoptă extrema opusă, 
argumentând că orientarea este un mit care se justifică în el 
însuşi şi că homosexualitatea este pur şi simplu o alegere. 
Precum am subliniat la începutul acestui capitol, există de fapt 
un moment când un individ trebuie să aleagă sau nu să facă sex 
cu o altă persoană. Există, de asemenea, condiţii în care cineva 
se dedă la acte cu persoane de acelaşi sex, fără să fie condus de 
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o dorinţă îndelungată sau profund simţită pentru astfel de 
acţiuni. 

Deţinuţii, de exemplu, se angajează în mod obişnuit în acte 
cu acelaşi sex, fără să se considere homosexuali şi fără să 
continue activitatea după ce părăsesc închisoarea şi găsesc 
parteneri de sex opus. Adolescenţii şi genul de oameni care se 
opun culturii din care fac parte aleg acte cu acelaşi sex ca pe o 
expresie dramatică a independenţei, individualităţii şi eliberării 
de autoritate. Alţii experimentează cu acestea din curiozitate sau 
fascinaţie faţă de ceea ce este interzis. Unele feministe găsesc că 
concluzia logică a respingerii de către ele a culturii patriarhale 
este să caute împlinire în toate domeniile importante ale vieţii, 
inclusiv în cel sexual, în mediul feminin. 

Sunt câteva dintre cele mai comune circumstanţe în care o 
persoană alege activitatea homosexuală, cel puţin pentru un 
timp, fără să aibă o înclinaţie influenţată de biologie, socializare, 
mediu sau întărirea timpurie. Adevărul este că o persoană care 
alege să părăsească drumul pavat al monogamiei heterosexuale, 
găseşte multe căi care duc la gratificarea sexuală. Totuşi, cred că 
trebuie să facem deosebire între cei care părăsesc drumul 
crezând că vor găsi ceva mai bun dincolo, şi cei pentru care 
drumul este un loc ciudat şi criticabil. Adică par să existe 
suficiente dovezi că unii oameni nu doresc intimitatea fizică cu 
membri ai sexului opus şi că doresc cu adevărat intimitate cu 
membri ai propriului sex. Mai mult, unii au cunoscut această 
dorinţă de când îşi amintesc. 

Ezit să numesc aceasta orientare – un cuvânt pe care l-am 
evitat în cea mai mare parte în această carte – fiindcă pentru 
mulţi cuvântul a ajuns să implice un comportament inevitabil şi 
prin urmare justificat. Cu alte cuvinte, mulţi cred că orientarea 
arată ce este o persoană – şi desigur, continuă argumentul, 
trebuie să acţionăm conform cu cine suntem. Astfel, devine nu 
numai justificabil moral, ci aproape obligatoriu moral, pentru o 
persoană cu orientare homosexuală, să se angajeze în activitatea 
homosexuală. 



 - 32 -  

Judecata greşită constă aici în punerea semnului de egalitate 
între orientarea sexuală şi existenţă. Orice cred Freud şi 
Foucault şi cei mai mulţi suporteri ai homosexualităţii, dorinţa 
de sex nu este nici centrală, nici necesară pentru existenţa unei 
persoane.[50] Ea nu ar trebui să controleze persoana. Camioneta 
mea are tracţiune integrală; totuşi, nu cred că aş putea să evit o 
amendă, explicând patrulei de pe drumul public că vehiculul 
meu explora marginea autostrăzii, iar eu eram împins acolo de 
maşină! În mod similar, când folosesc termenul „orientare”, 
vreau să spun doar ce doreşte o persoană, nu ce are dreptul să 
facă o persoană, cu atât mai puţin ce este o persoană obligată să 
facă, ca expresie a existenţei sale. 

Un model cu variante multiple 
Cu o repetiţie monotonă, susţinătorii diferitelor teorii 

etiologice cer mai multă cercetare, pentru stabilirea unei legături 
clare între date şi teoria lor. Abordarea lor poate face ca banii 
alocaţi să continue să curgă, dar este foarte improbabil că vor 
apărea dovezi suficiente, pentru a dovedi o teorie în defavoarea 
celorlalte. Într-o anumită măsură, fiecare teorie depinde de 
informaţii de nerecuperat, din trecut sau din lucrările 
misterioase ale minţii umane. Şi, într-o anumită măsură, fiecare 
teorie este privită diferit, în funcţie de om. 

De exemplu, dovada că unii oameni au o predispoziţie 
genetică înlătură posibilitatea ca alţii să fie învăţaţi să fie 
homosexuali? Mai mult, dacă un studiu arată că cincizeci din o 
sută de subiecţi sunt predispuşi genetic, iar un altul arată că 
cincizeci din o sută de subiecţi sunt învăţaţi să fie homosexuali, 
înseamnă că cele două teorii explică toate cazurile – sau că 
amândouă teoriile dau explicaţii despre aceiaşi cincizeci? 

Poate că este inevitabil ca în reacţie la atât de multe întrebări 
la care nu se poate răspunde şi fără răspuns, unii specialişti să se 
îndrepte către teoriile de cauzare combinată.[51] Mi se pare că nu 
este doar o concesie făcută confuziei, ci o evaluare corectă a 
complexităţii cauzării. Cu alte cuvinte, dacă ar fi posibil să 
separăm emoţia şi politica asociate cu diferitele teorii, am găsi 
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probabil influenţele la lucru, în diferite grade, pentru oricare 
individ. 

Deci, mai degrabă decât să înaintez o explicaţie sau să 
exclud o alta, voi propune un model care le tratează egal şi 
secvenţial. Un astfel de model automat supersimplifică, din 
moment ce variabilele variază în tărie sau direcţie, la fiecare 
individ. Scopul este doar să arăt un mod în care teorii diferite se 
pot armoniza.  

Într-o perspectivă secvenţială simplă, fiecare variabilă 
permite trecerea la următoarea. Să presupunem, pentru a ilustra, 
că un băiat cu o predispoziţie biologică pentru un 
comportament care nu este conform genului, se naşte într-o 
cultură confuză, care asociază un asemenea comportament cu 
homosexualitatea. Băiatul are o familie disfuncţională, în care 
mama îl copleşeşte, iar tatăl este ineficient. Băiatul creşte cu 
atâta educaţie morală cât este necesară ca să nu aibă probleme 
acasă sau la şcoală. Experimentează relaţiile cu acelaşi sex ca 
adolescent şi găseşte plăcere şi companie. Când intră în 
maturitate, alege să se mute într-un oraş mare, unde îşi poate 
construi viaţa în subcultura homosexuală. 

În orice punct, introducerea unei variabile contrare 
puternice poate opri succesiunea. Dacă, de exemplu, băiatul s-ar 
naşte într-o cultură tradiţională sau dacă familia lui 
disfuncţională s-ar transforma în una funcţională sau dacă ar 
experimenta o convertire puternică într-o comunitate creştină 
matură în adolescenţa timpurie, identitatea lui sexuală ca adult 
ar putea fi heterosexuală. 

Repet totuşi că modelul pe care îl schiţez este prea simplu ca 
să explice fiecare caz. Se poate sări peste anumite nivele sau o 
variabilă poate fi prezentă suficient de puternic pentru a învinge 
absenţa altora. Un alt băiat, de exemplu, este posibil să nu aibă 
o predispoziţie anterioară unei experienţe sexuale din 
adolescenţă, care îl convinge că este homosexual. Un altul arată 
un asemenea nivel de efeminare de la începutul copilăriei, încât 
orice îi oferă o familie funcţională şi un mediu moral suportiv 
eşuează în a-l proteja de presupunerea societăţii (şi eventual de 
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percepţia de sine) că este o fetiţă şi prin urmare homosexual. Iar 
un altul experimentează orice influenţă în direcţia 
homosexualităţii, dar în final, la nivelul voinţei, îşi spune: „Nu, 
este pur şi simplu prea periculos”, şi alege împotriva ei.[52] 

Combinaţiile şi puterea relativă a variabilelor duc la o 
varietate aproape infinită de explicaţii. Prin urmare, a aplica 
oricare teorie la un individ este aproape sigur simplist. Însuşi 
modelul cu variabile multiple are ca scop să ajute 
conceptualizarea, nu să explice cazurile particulare, fiindcă 
memoria defectuoasă şi presupunerile despre forţele variabile 
vor umbri întotdeauna imaginea. Cu toate acestea, chiar şi o 
imagine recunoscută ca fiind neclară este mai bună decât lipsa 
unei imagini, când luăm în considerare impulsul puternic de a 
ne înţelege şi de a ne accepta identitatea sexuală – sau de a o 
schimba. 

Terapia şi programele de vindecare: înşelătorie sau 
tratament? 
Strategiile pentru ajutarea indivizilor de a-şi schimba 

comportamentul sau orientarea diferă, după opinia consilierului 
că homosexualitatea este în ea însăşi o tulburare sau nu şi, dacă 
este aşa, după ce teorie a cauzării aplică. În ultimii douăzeci de 
ani, poziţia oficială a Asociaţiei Americane de Psihiatrie s-a schimbat 
de la poziţia că homosexualitatea este o tulburare mentală, la 
poziţia că este o tulburare numai când subiectul nu o vrea, la 
poziţia că nu este niciodată o tulburare.[53] Cea mai mare parte 
din literatura şi educaţia curentă se concentrează pe nevoia de 
a-i ajuta pe homosexuali să-şi îmbrăţişeze sexualitatea şi să facă 
faţă homofobiei.[54]  

Acum consilierii cooperează cu şcolile şi mediul de afaceri 
ca să ofere educaţie sensibilă (deseori obligatorie) împotriva 
heterosexismului. Tot mai mulţi terapeuţi li se alătură activiştilor 
homosexuali, ca să proclame că homosexualitatea este de 
neschimbat, că aşa-numita schimbare este un mit sau o 
impunere temporară şi crudă, în vieţile câtorva indivizi 
vulnerabili.[55] Unii de la Asociaţia Americană de Psihiatrie cer acum 
o interzicere oficială a terapiei reparative.[56] În ciuda presiunii, 
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mulţi terapeuţi seculari persistă în a oferi ajutor clienţilor care 
doresc să se schimbe. Lideriatul în această încercare este oferit 
de Asociaţia Naţională pentru Cercetarea şi Terapia Homosexualităţii 
(NARTH), înfiinţată în 1991 de psihiatrii proeminenţi 
C. W. Socarides şi B. Kaufman. Cercetătorii care au realizat 
studii de monitorizare ulterioare raportează rate de succes de 
30-50%, pentru schimbarea semnificativă pe termen lung în 
comportament sau orientare.[57]  

De exemplu, W. Masters şi V. Johnson au făcut un studiu 
pe cincizeci şi patru de bărbaţi şi treisprezece femei care şi-au 
exprimat dorinţa să treacă sau să se întoarcă la orientarea 
heterosexuală.[58] Terapeuţii au ales candidaţii pentru gradul lor 
de motivare aparent înalt şi pentru că aveau alături un partener 
de sex opus înţelegător, care putea sluji ca suport în timpul 
perioadei de tranziţie. Forma tratamentului consta într-un 
program intensiv de două săptămâni, urmat de o monitorizare 
ulterioară periodică, pentru a evalua tratamentul anterior, pe o 
perioadă de cinci ani. Cuplul client lucra cu o echipă de terapie 
formată dintr-un bărbat şi o femeie care se concentra pe 
identificare, fără a judeca, şi pe explicarea influenţelor care l-au 
condus pe client la comportamentul homosexual. 

Terapeuţii au lucrat apoi la reducerea acelor influenţe în 
contextul sistemului de valori al clientului şi pentru a încuraja 
funcţionarea heterosexuală din partea cuplului client. 
Aproximativ 20% au eşuat în timpul perioadei iniţiale de 
tratament, dar monitorizarea ulterioară a descoperit o rată de 
eşec nu mai mare de 35-40%, mult mai mică decât se 
aşteptaseră chiar Masters şi Johnson.[59] 

Terapia behavioristă, în concordanţă cu teoria behavioristă a 
cauzării, implică întărirea negativă imediată a răspunsurilor 
homosexuale în client şi întărirea pozitivă a răspunsurilor 
heterosexuale. În zilele de început ale terapiei comportamentale, 
tehnica anterioară, cunoscută şi ca terapia aversiunii, 
presupunea uneori pedeapsa fizică. Acele metode s-au dovedit 
ineficiente şi au fost abandonate, deşi supravieţuiesc în 
acuzaţiile plastice ale revizioniştilor, care compară teoria cu 
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Auschwitz.[60] Tehnicile behavioriste moderne presupun 
complici antrenaţi, stimuli vizuali, jocul de rol, antrenarea 
agresivă şi o varietate de tehnici de întărire verbale şi 
nonverbale, din partea terapeuţilor.[61] 

O altă strategie pentru terapie găseşte asemenea eforturi de a 
înlocui funcţionarea cu acelaşi sex cu funcţionarea cu sexul 
opus nelalocul ei şi de fapt contraproductivă, din moment ce 
problema esenţială este o dezvoltare blocată, care îl face pe 
client incapabil să relaţioneze potrivit cu acelaşi sex.[62] În 
strategia respectivă, clientul trebuie să lucreze la formarea 
identităţii cu un terapeut de acelaşi sex, pentru a restabili 
identificarea detaşării îndelungate de părintele de acelaşi sex şi 
pentru a dezvolta prietenii potrivite, nesexuale, cu acelaşi sex. 

Motivaţia clientului este desigur un factor major în toate 
raportările succesului. Alte variabile pozitive includ tinereţea 
(sub 30 de ani), anxietatea cu privire la condiţia homosexuală, 
începutul activităţii sexuale, o oarecare experienţă heterosexuală, 
nivelul scăzut de efeminare la bărbaţi şi de masculinitate la 
femei, nivelul mai înalt de educaţie, singurătatea şi dorinţa 
pentru căsătorie şi copii.[63] 

Programele de terapie creştină împrumută mult din tehnicile 
terapiei seculare (în special ale psihoterapiei) şi din programe de 
recuperare ca Alcoolicii Anonimi. Un exemplu al acestei abordări 
cu faţete multiple este Misiunea Spring Forth[64] din Cincinnati, 
care implică un program de la şase luni la doi ani şi jumătate, de 
consiliere într-un grup mic (nu în doi), dezvăluirea istoriei 
personale, grupuri de suport în 12 paşi şi cursuri repetabile 
despre sisteme de familie şi gândire creştină. 

După ce am auzit povestea mişcătoare a Directorului 
Hal Schell şi descrierea programului său la o conferinţă recentă, 
am pus rapid întrebarea despre rata de succes. A răspuns cu 
candoare că rata de renunţare este înaltă. În cincisprezece ani, 
cam o mie două sute au perseverat în program; dar pentru 
fiecare dintre cei care rămâne toată perioada, douăzeci intră şi 
ies. Pe de altă parte, a făcut observaţia că ratele de succes sunt 
similare cu cele din programele pentru dependenţe chimice. 
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În timpul discuţiei ce a urmat între cei prezenţi la conferinţă, 
unul dintre ei, un fost homosexual care a ieşit de zece ani din 
stilul de viaţă homosexual, a făcut o afirmaţie profundă despre 
subiectul ratelor de succes. A explicat că „Activiştii homosexuali 
vor să convingă nu numai publicul, ci şi pe ei înşişi că 
schimbarea nu se întâmplă niciodată, pentru că dacă eu exist, 
fiecare dintre ei ar fi bântuit de posibilitatea că şi ei ar putea găsi 
puterea să se schimbe.” 

În ciuda acuzaţiilor criticilor că misiunile pentru 
homosexuali sunt conduse de manipulatori neprofesionişti care 
fac afirmaţii grandioase false despre succesul metodelor lor, 
cred că un observator imparţial va conchide în alt fel. Precum 
arată numeroase cărţi ale liderilor misiunii, concentrarea lor este 
pe schimbarea comportamentului, sunt cinstiţi cu privire la 
probabilitatea tentaţiilor continue şi recunosc: progresul este un 
proces care ţine toată viaţa, nu o reparaţie rapidă. 

Desigur, ei accentuează ce este pozitiv şi dau exemple ale 
succesului (inclusiv pe ei înşişi), fiindcă încearcă să le ofere 
încurajare celor care se luptă. Nu oferă statistici „ştiinţifice” 
despre ratele de succes, dar nu sunt sigur că ar avea mare 
importanţă dacă ar face-o. Scepticii pot contracara orice 
încercare de a prezenta foarte mulţi oameni care îşi schimbă 
comportamentul, cu acuzaţia că asemenea oameni mint sau îşi 
fac rău lor înşişi, reprimându-şi orientarea. Similar, scepticii pot 
să contracareze orice încercare de a prezenta nenumăraţi 
oameni care îşi schimbă orientarea, cu acuzaţia că schimbarea 
nu este permanentă, nu este completă sau nu este verificabilă 
prin raportarea de către clientul însuşi (rezultatul spălării 
creierului) sau prin impresia consilierului (rezultatul autoiluziei). 

Acest gen de acuzaţii sunt în egală măsură îndreptate 
împotriva terapeuţilor seculari respectaţi, iar acuzaţiile le permit 
revizioniştilor să propage concluzia nefondată că, deoarece 
recuperarea nu a fost verificată din punct de vedere empiric 
(conform standardelor lor imposibile), recuperarea este un 
mit.[65] Este uşor din acel punct să chemi la marginalizarea şi 
incriminarea oricui încearcă să perpetueze mitul schimbării 
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rezultate – în special dacă o face într-o manieră 
„neprofesionistă”. 

Ar fi interesant de aplicat aceeaşi logică Alcoolicilor Anonimi 
(care, printre altele, refuză să păstreze statistici). Statisticile sunt 
folositoare pentru măsurarea evenimentelor observabile, dar 
sunt notoriu de imprecise în măsurarea voinţei, gândurilor şi 
dorinţelor umane. Oricât de frustrant este acest lucru, în special 
pentru unii specialişti în ştiinţe sociale, nu este legitim să 
concluzionezi din inabilitatea noastră de a dovedi un lucru 
(schimbarea completă de la orientarea homosexuală la cea 
heterosexuală) că am dovedit altceva (imposibilitatea celei mai 
mici schimbări substanţiale).  

Mărturiile oamenilor reali, ale căror vieţi s-au schimbat, 
sugerează că ceea ce este distinctiv la abordarea consilierii 
creştine este puterea şi Persoana prin care este oferită ea. Există 
un punct crucial în terapie, când consilierul trebuie să încerce 
să-i dea curaj clientului ca să ducă în lumea reală ceea ce a 
învăţat prin terapie. Grupurile de suport ajută deseori, dar există 
momente când fiecare persoană este nevoită să se confrunte cu 
tentaţia şi oportunitatea, fără oameni în jur pe care să se bazeze. 
În perspectiva creştină, Consilierul ultim este întotdeauna 
prezent, cu oferta puterii, iertării, speranţei – şi chiar cu un 
model parental masculin sănătos. 

Am fost foarte impresionat de capacitatea de consiliere clară 
şi profundă a câtorva scriitori creştini şi de spiritul iubitor în 
care îşi fac cunoscută înţelepciunea. Ei scriu cu autoritatea 
experienţei de consiliere – în unele cazuri a experienţei 
homosexuale personale – şi, drept rezultat, cuvintele lor sunt 
pline de speranţă. Scopul de bază al cărţii mele este să trateze 
despre problema morală şi aş fi nedrept faţă de alţi scriitori dacă 
aş repeta pe scurt ceea ce ei comunică cu mai multă putere, în 
detaliu, în special prin poveşti adevărate. Voi atrage doar atenţia 
asupra trăsăturilor distinctive ale cărţilor pe care le consider cele 
mai bune, în speranţa că scurtele mele comentarii îl vor ajuta pe 
cititor să aleagă o direcţie mai specifică pentru lecturile sale 
viitoare. 
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Imaginea frântă[66] de Leanne Payne accentuează rolul unor 
modele de rugăciune specifice, pentru a produce iertare şi 
ascultare relaţională. Cartea emană înţelegerea şi experienţa 
substanţială a unei persoane cu adevărat vindecătoare. Am avut 
experienţa de neuitat de a o întâlni pe Payne pe o bancă, într-un 
parc, în Oxford, Anglia, înainte de a cunoaşte semnificaţia 
operei ei. În câteva minute, am înţeles că mă aflam în prezenţa 
unui canal extraordinar de profund al dragostei lui Dumnezeu. 
Am fost pregătit de conversaţia noastră de două ore să fiu 
impresionat de cartea ei şi nu am fost dezamăgit. 

Andrew Comiskey, care o recunoaşte pe Payne drept o 
influenţă de bază, a scris una dintre cele mai populare cărţi 
despre vindecarea homosexuală, Urmărind plinătatea sexuală.[67] 

Comiskey, el însuşi fost homosexual, iar acum căsătorit şi tatăl a 
patru copii, conduce Misiunea Desert Stream din zona 
Los Angeles. El oferă o relatare înviorător de sinceră a călătoriei 
sale şi se concentrează asupra suportului şi monitorizării în 
cadrul comunităţii creştine, pentru persoana care face tranziţia 
de la homosexualitate. 

Ieşind din homosexualitate[68] de Bob Davies şi Lori Rentzel, 
este notabilă, nu atât de mult prin percepţia clară şi profundă, 
care o depăşeşte pe cea a lui Payne şi Comiskey, cât pentru 
profunzimea şi accesibilitatea sa. Davies a găsit ajutor în lupta 
cu dorinţele homosexuale prin Love In Action din San Francisco, 
cu cincisprezece ani în urmă, iar acum este Director Executiv la 
Exodus International; Rentzel lucrează cu Love In Action din 1977. 
Cartea lor conţine o abundenţă de detalii practice despre cum să 
faci faţă ispitei, cum să te ocupi de trecut, cum să formezi 
prietenii sănătoase şi să te gândeşti la căsătorie. 

Voi face o scurtă referinţă la alte câteva cărţi folositoare. 
Consilierea homosexualului[69] de Michael Saia oferă multe dintre 
percepţiile clare şi profunde ale cărţilor descrise mai sus, cu o 
savoare cumva mai teologică. Consilierea homosexualului de 

J. R. Cavanaugh[70] oferă o perspectivă romano-catolică şi 
accentuează importanţa terapiei pentru a reduce vina şi a 
încuraja heterosexualitatea. Homosexualitatea şi speranţa71] de 
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G. J. M. Van den Aardweg, pune accentul pe rolul speranţei şi 
credinţei pentru persoana în tranziţie. În sfârşit, recomand Cum 
îi spun mamei mele?[,72] biografia mişcătoare a lui Jerry Arterburn, 
scrisă pe când murea de SIDA şi completată de fratele său, 
Steve, care conduce Centrul de Tratament New Life din 
Laguna Beach, California. 

Concluzie 
Termin deci partea despre cercetare a acestei cărţi, aşa cum 

am început-o, cu o examinare a literaturii recente. Contrastul 
dintre cărţile pe care tocmai le-am menţionat şi literatura 
revizionistă rezumată în capitolul doi este semnificativ şi 
conduce la o recomandare. Revizioniştii accentuează în mod 
repetat importanţa poveştilor personale faţă de teoriile 
abstracte. Deşi mai devreme am afirmat şi repet aici că nu ar 
trebui să separăm povestea şi teoria, pentru moment voi îngădui 
separarea. Comparaţi poveştile. Gândiţi-vă la cele mai clar 
formulate relatări ale experienţei, de ambele părţi ale dezbaterii 
morale. Pe de o parte, citiţi povestea lui Mel White sau 
Gary Comstock sau Robert Williams, împreună cu argumentul 
pro-homosexualitate al experimentatului pastor/psihiatru 
John McNeill.[73] 

De cealaltă parte, citiţi povestea lui Andrew Comiskey sau 
Bob Davies sau Jerry Arterburn, împreună cu argumentul în 
favoarea vindecării de homosexualitate al experimentatului 
pastor/consilier Leanne Payne. Cel puţin zăboviţi într-o librărie 
destul cât să citiţi ultimele două pagini ale fiecărei cărţi. 

Aveţi o comparaţie între lucruri care sunt cu adevărat 
similare – oameni care sunt de mult homosexuali în mod 
deschis, alături de oameni care au părăsit de mult stilul de viaţă 
homosexual. Nu teoreticieni ca mine, care scriu din turnul de 
fildeş, ci oameni care au petrecut un timp considerabil jos, în 
ceea ce ei numesc temniţele subterane, fie ale homofobiei, fie 
ale homosexualităţii. Îmi permit să atrag atenţia că orice cititor 
sensibil, indiferent de poziţia sa faţă de problema morală, va 
descoperi, citind succesiv aceste cărţi, o diferenţă clară nu atât 
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de mult în calitatea argumentelor – lăsaţi-le pe moment pe cele 
de genul turnului de fildeş – ci în calităţile scriitorilor. 

Voi fi mai specific. În primul grup de scriitori, un geamăt de 
neconfundat al victimizării străbate naraţiunea; în al doilea grup, 
un imn la fel de inconfundabil al eliberării. Primul grup arde de 
mânie; al doilea grup străluceşte de pace. În primul grup, 
scriitorul este invariabil eroul; în al doilea grup, Isus este 
invariabil eroul. Primul grup proclamă deschis dorinţa de 
putere, spiritul de autorealizare, dumnezeul acestei epoci; al 
doilea grup proclamă deschis dorinţa de a sluji, Spiritul lui Isus, 
Dumnezeul vremii ce va veni.  

Este posibil ca durerea scriitorilor să justifice primul set de 
caracteristici? Într-o anumită măsură, poate că da. Pot înşelătorii 
sau cei care se înşeală singuri să falsifice al doilea set de 
caracteristici? Într-o anumită măsură, poate că da. Există alte 
cărţi scrise de homosexuali paşnici, umili? Mă aştept să fie: 
mişcarea este tânără. Există alte cărţi scrise de conservatori 
homofobi cu atitudini groaznice? Mă tem că da: mişcarea este 
veche. 

În sfârşit, trebuie cu adevărat ca o comparaţie între lucruri 
similare să plaseze experienţa rezistenţei la normele culturale 
împotriva experienţei accesului la normele culturale? Poate că 
nu: poate că aceste tipuri diferite de experienţă ne obligă să ne 
întoarcem la întrebările abstracte şi complexe despre importanţa 
relativă pentru creştini a dobândirii dreptăţii şi a renunţării la 
putere. 

Şi astfel, cuvintele experienţei, precum teoriile cauzării, ne 
lasă cu întrebări dificile şi poate fără răspuns. Între timp, 
suntem lăsaţi să ne gândim la cele mai bune cuvinte pe care le 
găsim de fiecare parte şi să discernem, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, spiritul din ele. 

După ce am ajuns la propriile mele concluzii cu privire la 
cuvintele disponibile despre subiectul vindecării, închei acest 
capitol cu ceea ce consider a fi unele dintre cele mai bune 
cuvinte, dintre ultimele cuvinte publicate ale lui Jerry Arterburn. 
Ele marchează tranziţia finală a unui bărbat, dar li se pot aplica 
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profetic tuturor celor care facilitează vindecarea printre 
homosexuali: 

„Numai Dumnezeu cunoaşte viitorul meu aici pe pământ. 
Nu mă îngrijorez de câte zile sau luni sau ani sunt în planul Lui. 
Ştiu doar că aş prefera să trăiesc o zi aşa cum sunt astăzi, decât 
o eternitate, în felul în care am fost... 

Pentru mine, în timpul acestor vremuri dificile de luptă, în 
timp ce fiecare zi se întunecă tot mai mult, se ivesc noi zori. 
Apropierea de Dumnezeul pe care Îl iubesc, îmi dă o pace şi o 
sensibilitate supraomenească, care mă fac să fiu plin de speranţă 
pentru o zi nouă şi mai bună.”[74] 
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CÂT DIN MOLESTAREA COPIILOR ESTE DE TIP 

HOMOSEXUAL? 

 
Molestează homosexualii copiii, disproporţionat mai mult, 

faţă de numărul lor? Activiştii homosexuali neagă aceasta, dar 
dovezile empirice spun altceva. Conceptul-cheie este 
proporţionalitatea. Probabil cea mai mare parte din molestările 
copiilor implică un bărbat adult şi un copil de sex feminin, dar 
dată fiind proporţia de practicanţi homosexuali, numărul 
molestărilor homosexuale este disproporţionat mai mare faţă de 
procentajul homosexualilor. Cele ce urmează rezumă pe scurt o 
parte din probele-cheie. 

Trei fapte cruciale 

 Homosexualii alcătuiesc < 2% dintre adulţi. 

 90+% dintre cei care molestează copii sunt de sex 
masculin. 

 Raportul Gay: 23% dintre homosexuali au declarat că au 
făcut sex cu băieţi cu vârsta < 16 ani; 7% cu băieţi cu vârsta 
< 13 ani. 

De la fapte, la realitatea disproporţionată 

 Human Rights Watch 2008 World Report: ~ 150 milioane 
de fete şi ~ 73 milioane de băieţi „au fost supuşi violului sau 
unui alt fel de violenţă sexuală”. 

 Rapoarte din SUA, Canada: rata dintre violul fetelor şi al 
băieţilor este de aproximativ 2:1. 

 Între 25-40% dintre molestări sunt astfel faţă de copii de 
acelaşi sex, un număr mult mai mare decât procentajul 
homosexualilor. 

Molestarea homosexuală, printre cei care deţin poziţii 
de autoritate 

 ~ 43% de raporturi sexuale între profesori şi elevi; 
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 ~ 50% de raporturi sexuale între cei are au devenit părinţi 
luând copii în plasament şi copiii luaţi în plasament; 

 21 de scandaluri cu privire la raporturi sexuale în casele de 
îngrijire a persoanelor cu dizabilităţi – 71% erau între persoane 
de acelaşi sex. 

Sex cu proprii copii 

 Părinţi homosexuali – 18%; părinţi heterosexuali – 0,6% 
Referinţe 
Sahil (2009), Cruel Numbers 2009. 
Freund K., Watson R. J. (1992), The proportions of heterosexual 

and homosexual pedophiles among sex offenders against children: an 
exploratory study. Journal of Sex & Marital Therapy 18:34-43. 

Jay K. & Young A. (1979), The Gay Report. NY: Summit. 
Cameron P. (2007), Teacher-pupil sex, how much is homosexual? 

Empirical Journal Same-Sex Sexual Behavior; 1:1-19 (online). 
Cameron P. (2005), Child molestation by homosexual foster 

parents: Illinois, 1997-2002. Psychological Reports 96:227-230. 
Cameron P. (2005), Are over a third of foster parent molestations 

homosexual? Psychological Reports 96:275-298. 
Cameron P. & Cameron K. (1996), Homosexual parents. 

Adolescence 124, Winter, 757-776. 
[How Much Child Molestation is Homosexual? Copyright © 

Family Research Institute. Tradus şi publicat cu permisiune.]  
 

CÂT TRĂIESC HOMOSEXUALII? 

 
Trăiesc cei implicaţi în homosexualitate în medie la fel de 

mult ca cei care nu sunt homosexuali? Este greu de găsit dovezi 
solide, dar datele pe care le avem sugerează că homosexualitatea 
tinde să scurteze viaţa cu mulţi ani. Această prezentare rezumă 
unele dintre datele-cheie. 

Necrologuri din SUA, timp de 13 ani 
6737 de necrologuri din 18 reviste homosexuale din SUA, 

comparate cu necrologurile din 2 ziare naţionale principale 
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Categorie 
Vârsta medie la 

deces 
% decedaţi la 
vârsta de 65+ 

Bărbaţi heterosexuali 
căsătoriţi 

75 80% 

Femei heterosexuale 
căsătorite 

79 85% 

Bărbaţi homosexuali, 
decedaţi de SIDA 

39 1% 

Bărbaţi homosexuali, 
decedaţi nu de SIDA 

42 9% 

Lesbiene 44 20% 

 
Statistici din Danemarca, 1990-2002 
Rata deceselor oficiale – Indivizi vreodată căsătoriţi, 

comparativ cu indivizii care au avut vreodată un partener 
homosexual (561 de homosexuali, 91 de lesbiene) 

 

Categorie 
Vârsta medie 

la deces 
% decedaţi la 
vârsta de 65+ 

Bărbaţi vreodată 
căsătoriţi 

74 79% 

Femei vreodată 
căsătorite 

78 85% 

Bărbaţi care au avut 
vreodată un partener 
homosexual 

51 22% 

Femei care au avut 
vreodată o parteneră 
homosexuală 

56 24% 

 
Referinţe 
Cameron P., Playfair W. L., & Wellum S. (1994), The longevity 

of homosexuals: before and after the AIDS epidemic. Omega, 
29:249-272. 
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Cameron P., Cameron K. (2007), Federal distortion of 
homosexual footprint (ignoring early gay death?). Eastern Psychological 
Association Convention, Philadelphia. 

[How Long Do Homosexuals Live? Copyright © Family 
Research Institute. Tradus şi publicat cu permisiune.]  
 

CÂŢI HETEROSEXUALI SUNT FOŞTI HOMOSEXUALI? 

DR. PAUL CAMERON & DR. KIRK CAMERON 

 
Sumar: Câţi heterosexuali sunt „foşti homosexuali”? În 

1984, un eşantion aleatoriu de adulţi din Dallas a indicat că 8 
(2,7%) din 294 de bărbaţi heterosexuali în prezent şi 4 (1,0%) 
din 393 de femei heterosexuale în prezent, au spus că erau foşti 
homosexuali. Dintr-un eşantion urban din alte 5 oraşe mari, 
0,5% dintre cei heterosexuali în prezent au raportat că fuseseră 
„căsătoriţi” homosexual. Astfel, se pare că probabil 1-2% dintre 
heterosexuali sunt foşti homosexuali. Proporţional, mai mulţi 
adulţi decât adolescenţi şi mai mulţi bărbaţi decât femei au 
trecut de la homosexualitate la heterosexualitate. Dintre cei 18 
care s-au schimbat, 12 au devenit heterosexuali şi 6 bisexuali, 
ceea ce sugerează că probabil două treimi dintre cei care 
renunţă „să fie” homosexuali „devin” heterosexuali, iar o treime 
„devin” bisexuali. Din cauză că etichetarea proprie ca 
„homosexual” este atât de mutabilă şi subiectivă, termenul 
„omnisexual” este sugerat. 

Referinţe: Psychological Reports, 2002, 91, 1087-1097. 
[Paul Cameron, Ph.D., Kirk Cameron, Ph.D., What 

Proportion of Heterosexuals Is Ex-Homosexual? Copyright © Family 
Research Institute. Tradus şi publicat cu permisiune.]  
 

CÂŢI HOMOSEXUALI EXISTĂ? 

 
Începutul unui mit – 1948 

 Dr. Alfred Kinsey afirmă că „37% dintre toţi bărbaţii” au 
fost implicaţi în homosexualitate; „10% au fost mai mult sau 
mai puţin homosexuali.” 
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 Activiştii homosexuali şi academicienii folosesc numărul 
de 10% ca pe o realitate; îl repetă la nesfârşit. 

Problema 

 Metoda de eşantionare a lui Kinsey a fost extrem de 
imperfectă; implicând un număr exagerat de deţinuţi, baruri de 
homosexuali şi prostituate; care nu au fost deloc luaţi la 
întâmplare. 

 Imagine distorsionată a obiceiurilor sexuale americane; a 
supraestimat grav prevalenţa homosexualităţii. 

Cea mai bună dovadă astăzi 

 < 2% dintre adulţi sunt în prezent „homosexuali”, în 
studiile cu rată mare de probabilitate. 

 Preferinţa/orientarea sexuală nu este „fixată” sau 
„îngheţată”, chiar şi la maturitate; unii încearcă sau abandonează 
multe tipuri de sex, inclusiv homosexualitatea. 

1996, Centrul SUA pentru Controlul Bolilor 

 Studiul Naţional al Familiilor despre Abuzul Drogurilor, 
12381 de adulţi ne-instituţionalizaţi, cu vârsta între 18-59 de ani; 

 1,3% dintre bărbaţi, 1,1% dintre femei au participat la 
activitate homosexuală în anul precedent. 

2004, Statisticile din Canada 

 121300 de adulţi; 

 „1,0% dintre canadienii cu vârsta între 18 şi 50 de ani s-au 
considerat homosexuali şi 0,7% s-au considerat bisexuali.” 

2010, Biroul Britanic al Statisticilor Naţionale 

 238000 de adulţi cu vârsta 16+;  

 Rata răspunsurilor apropiată de 96%; 

 1,6% dintre bărbaţi, 1,3% dintre femei au spus că sunt 
homosexuali sau bisexuali. 

Referinţe 
Anderson J. E., Wilson R. W., Barker P., Doll L., 

Jones T. S., & Holtgrave D. (1999) Prevalence of sexual and 
drug-related HIV risk behaviors in the U.S. adult population: results of 
the 1996 national household survey on drug abuse. Journal of Acquired 
Immune Deficiency Syndromes 21:148-156. [Raport CDC]. 
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Statistics Canada (2004), The Daily, June 15, Canadian 
Community Health Survey. [Date din Canada]. 

Joloza T., Evans J., O’Brien R. (2010), Measuring sexual 
identity: an evaluation report. September, Office for National 
Statistics [Date din Marea Britanie]. 

[How Many Homosexuals Are There? Copyright © Family 
Research Institute. Tradus şi publicat cu permisiune.]  

 

CE A DOVEDIT ŞTIINŢA?  

 
A dovedit ştiinţa că homosexualitatea nu poate fi 
schimbată? 
Deseori auzim afirmaţia că ştiinţa a dovedit că 

homosexualitatea nu poate fi schimbată. De aceea pare oportun 
să revedem revendicările şi descoperirile ştiinţei cu privire la 
acest subiect. 

Dar înainte de a cerceta ce are de spus ştiinţa, ar trebui să 
facem observaţia că unii folosesc această afirmaţie pentru a 
submina creştinismul în trei moduri: 

1. Ea este folosită pentru a pune sub semnul întrebării 
adevărul Scripturii sau interpretările sale. Dacă orientarea 
homosexuală nu poate fi schimbată, atunci trimiterea din 
1 Corinteni 6:9-11 din Biblie fie greşeşte afirmând că unii 
oameni au fost homosexuali, fie înseamnă ceva diferit de o 
schimbare în orientare. 

2. Dovada că homosexualii nu se pot schimba prezintă 
poziţia Bisericii ca lipsită de inimă. Dacă homosexualii nu se pot 
schimba, atunci sunt obligaţi la castitate permanentă, nu pentru 
că au ales să fie celibatari, ci pentru că este singura lor opţiune. 

3. Biserica este prezentată ca afirmând că toţi 
homosexualii se pot schimba dacă ar vrea cu adevărat. Apoi 
descoperirile ştiinţei sunt folosite pentru a arăta că nu este 
posibil. Aceasta slăbeşte poziţia Bisericii sau o face să apară ca 
uşor de combătut. 

Trebuie să mai facem o observaţie, înainte de a lua în 
considerare ce a descoperit ştiinţa. Discuţia despre schimbare se 
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împotmoleşte de multe ori în categorii clare din punct de vedere 
logic, dar inaplicabile. A susţine că orientarea homosexuală este 
imutabilă înseamnă a face o afirmaţie universală: nu a existat 
niciodată şi nu va exista niciodată nici măcar o persoană care îşi 
schimbă orientarea homosexuală. A afirma că orice homosexual 
se poate schimba, astfel încât să nu mai simtă iar atracţii faţă de 
cei de acelaşi sex, este, de asemenea, o afirmaţie universală. 
Amândouă afirmaţiile sunt discreditate în mod curent, pentru că 
este uşor să găseşti oameni care s-au schimbat şi oameni care nu 
au reuşit să se schimbe. Există două soluţii, pentru a ne asigura 
că nu ne împotmolim astfel. Mai întâi, să recunoaştem o a treia 
alternativă – unii homosexuali se pot schimba. Iar în al doilea 
rând, trebuie să definim ce înseamnă schimbarea. 

Definiţia schimbării are legătură cu homosexualitatea. Ea 
nici nu are o definiţie clară. Kinsey a folosit o scală şi a susţinut 
că oricine se află pe scală de la 2 la 6 este homosexual. Kinsey 
i-a considerat homosexuali pe bărbatul care a fost violat în 
închisoare şi pe adolescentul care a avut o erecţie în vestiarul în 
care se schimbau băieţii. Dar la fel se poate susţine că oricine se 
află pe scală de la 1 la 5 este heterosexual; inclusiv că orice 
bărbat care a simţit atracţie sexuală faţă de o femeie, chiar şi 
numai o dată, este heterosexual. 

Ce a descoperit ştiinţa?  
Ce a arătat ştiinţa despre posibilitatea schimbării? Cele mai 

multe dintre studiile empirice publicate au fost făcute în anii 
1950, 1960 şi 1970. Climatul politic de astăzi oferă puţină 
încurajare cercetătorilor care studiază schimbarea orientării 
sexuale. Mare parte din cercetarea timpurie a fost făcută 
folosind metode nesatisfăcătoare şi a lăsat ştiinţa fără prea multe 
date pentru a trage o concluzie. Ele nu pot fi citate ca o dovadă 
indiscutabilă că schimbarea este posibilă sau imposibilă. Par să 
existe dovezi că un anumit nivel de schimbare se poate aştepta 
de la un procent dintre cei care urmează tratament. Rezultatul 
pozitiv mediu care reiese din studiile din anii 1950-1970 este de 
aproximativ 33%. În timp ce nu este o rată uimitor de înaltă, 
este la fel de bună ca rata de succes pentru alte tulburări 



 - 61 -  

psihologice, precum tulburările de personalitate. Lipsa 
metodelor sofisticate în a descoperi dacă schimbarea are sau nu 
loc, nu dovedeşte netemeinicia succesului tratamentelor. 
Înseamnă doar că nu am înţeles cum să evaluăm schimbările din 
homosexualitate. 

Mai recent, au existat studii demne de atenţie. Unul a fost 
făcut de Asociaţia Naţională pentru Cercetarea şi Terapia 
Homosexualităţii (NARTH). NARTH a studiat oamenii care 
experimentaseră un anumit grad de schimbare. Într-un raport 
intitulat Un studiu al schimbării orientării sexuale, ei au făcut un 
raport despre un număr mare de homosexuali, 885 de persoane, 
care se schimbaseră sau căutau schimbarea, şi care au luat parte 
la studiu. După efortul depus pentru schimbare, ei au raportat 
următoarele: 

 15% au raportat că sunt exclusiv heterosexuali; 

 18% au raportat că sunt aproape exclusiv heterosexuali; 

 20% au raportat că sunt mai mult heterosexuali decât 
homosexuali; 

 11% în egală măsură heterosexuali şi homosexuali; 

 23% mai mult homosexuali decât heterosexuali; 

 8% aproape exclusiv homosexuali; 

 5% exclusiv homosexuali. 
În mod clar, mulţi dintre cei care au căutat schimbarea au 

descoperit că schimbarea era posibilă. 
Cel de al doilea a fost făcut de Dr. Robert Spitzer. 

Implicarea personală a Dr. Spitzer în acest studiu este 
semnificativă din punct de vedere istoric: el a fost principala 
personalitate care a contribuit la decizia APA din 1973 de a 
scoate homosexualitatea din Manualul de Diagnostic oficial al 
tulburărilor mentale. Astăzi el este şeful Cercetării Biometrice şi 
profesor de psihiatrie la Universitatea Columbia din New York 
City. În 2001 Spitzer a prezentat studiul său făcut pe 200 de 
bărbaţi şi femei care experimentaseră o schimbare semnificativă, 
de la atracţia homosexuală la cea heterosexuală şi au menţinut 
schimbarea cel puţin cinci ani. Scopul lui Spitzer, în realizarea 
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cercetării respective, a fost să „studieze experienţe relatate 
personal de indivizi care pretind că au obţinut o schimbare de la 
atracţia homosexuală la cea heterosexuală, care a durat cel puţin 
cinci ani.” Concluziile lui Spitzer includ următoarele: 

„Contrar cunoştinţelor convenţionale, unii indivizi puternic 
motivaţi, folosind o varietate de eforturi pentru schimbare, pot 
obţine o schimbare substanţială, în indicatori multipli ai 
orientării sexuale.” 

„Ca cei mai mulţi psihiatri, am crezut că unui comportament 
homosexual i se poate numai rezista şi că nimeni nu şi-ar putea 
schimba cu adevărat orientarea sexuală. Acum cred că acest 
lucru este fals. Unii oameni pot şi se schimbă cu adevărat.” 

Mulţi subiecţi căutaseră schimbarea din cauza deziluziei 
simţite faţă de un stil de viaţă promiscuu şi faţă de relaţii 
instabile, furtunoase. Mulţi au raportat un conflict cu valorile lor 
religioase şi mulţi doreau să fie (sau să rămână) căsătoriţi 
heterosexual. Până la intervievarea pentru studiu, trei sferturi 
dintre bărbaţi şi jumătate dintre femei se căsătoriseră. 

O descoperire surprinzătoare a fost că 67% dintre bărbaţii 
care înainte de a depune efort pentru schimbare, simţiseră rar 
sau niciodată atracţie faţă de sexul opus, raportează acum o 
atracţie heterosexuală semnificativă. Chiar cei a căror orientare 
nu s-a schimbat – dar care au renunţat la comportamentul 
homosexual – au experimentat o îmbunătăţire semnificativă în 
sănătatea emoţională.  

Dacă luăm în considerare conceptele Dr. Moberly despre 
cauzele homosexualităţii, putem vedea de ce este posibilă 
schimbarea. Deoarece nevoia de dragoste a cuiva faţă de 
persoanele de acelaşi sex este parte a ordinii create de 
Dumnezeu, schimbarea de la homosexualitate nu înseamnă 
eliminarea acestei nevoi. Schimbarea implică în realitate un 
proces de împlinire a nevoii de dragoste şi de menţinere a unei 
stări sănătoase a ei. Procesul presupune patru stadii distincte: 
a) schimbarea în comportament; b) creşterea stimei de sine; 
c) aprofundarea relaţiilor cu cei de acelaşi sex şi d) descoperirea 
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relaţiei heterosexuale sau complementare din punct de vedere 
sexual. 

Concluzie  
Ştiinţa nu a ajuns la o concluzie decisivă cu privire la 

posibilitatea schimbării. Este posibil să găsim oameni care s-au 
schimbat şi oameni care spun că au încercat să se schimbe şi nu 
au reuşit. 

Spune ştiinţa ceva relevant despre problema morală a 
homosexualităţii? Convingerea că practica homosexuală este 
imorală vine din chemarea lui Dumnezeu de a arăta ascultare 
faţă de voia Lui revelată. Din punct de vedere istoric, Biserica 
ne-a învăţat că toţi trebuie să urmărim ascultarea de o etică 
sexuală biblică a castităţii în căsătoria heterosexuală sau în 
celibat, în afara căsătoriei. Trebuie să urmărim acest lucru chiar 
când ni se pare greu. Deci cum se potriveşte cu aceasta 
posibilitatea schimbării? 

Ce ar fi dacă ştiinţa chiar ar dovedi că schimbarea nu este 
posibilă? Schimbă aceasta standardul lui Dumnezeu? Biserica nu 
poate garanta vindecarea homosexualilor mai mult decât poate 
garanta căsătoria oamenilor necăsătoriţi. Există mai mulţi 
heterosexuali necăsătoriţi „condamnaţi” la abstinenţă sexuală de 
moralitatea sexuală „îngustă” a Bisericii, decât există persoane 
homosexuale constrânse în mod similar. 

Poziţia Bisericii cu privire la comportamentul homosexual le 
cere indivizilor numai să fie capabili să se reţină de la activitatea 
homosexuală şi să găsească împlinire în grija lui Dumnezeu 
pentru împlinirea nevoilor personale şi nu să fie neapărat 
capabili să devină heterosexuali. Aşa cum ar spune unii: 
„Opusul homosexualităţii nu este heterosexualitatea.” Desigur, 
schimbarea comportamentului se află în domeniul a ceea ce 
poate fi schimbat, aşa cum se dovedeşte prin felul în care 
înţelegem autonomia şi libera voinţă, ca şi de către descoperirile 
ştiinţifice, care în mod clar susţin metodele de schimbare a 
comportamentului. 

[What Has Science Proved? Copyright © Exodus Global 
Alliance. Organizaţia poate fi contactată la adresa: P.O. Box 
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21039, Ajax, Ontario, L1S-7H2, Canada, telefon: 
(01)416.283.9797, site: www.exodusglobalalliance.org/index.php. 
Tradus şi publicat cu permisiune. Pentru mai multe informaţii 
în acest domeniu, recomandăm cartea Homosexuality, The Use of 
Scientific Research in the Church’s Moral Debate de Stanton Jones & 
Mark Yarhouse, IVPress.] 

 

CE CAUZEAZĂ DORINŢA HOMOSEXUALĂ? POATE FI 

EA SCHIMBATĂ?  

DR. PAUL CAMERON 

 
Cei mai mulţi dintre noi nu reuşim să înţelegem pe cineva 

care ar vrea să se angajeze în activitatea homosexuală. Pentru 
persoana obişnuită, ideea în sine produce fie nedumerire, fie 
repulsie. Într-adevăr, un studiu recent[1] a indicat că doar 14% 
dintre bărbaţi şi 10% dintre femei şi-au imaginat că un 
asemenea comportament ar putea deţine vreo „posibilitate de 
plăcere”. 

Natura specifică a dorinţei homosexuale i-a făcut pe unii 
oameni să concluzioneze că acest impuls trebuie să fie înnăscut: 
că un anumit număr de oameni „se nasc aşa”, că preferinţele 
sexuale nu pot fi schimbate sau măcar oprite. Ce arată de fapt 
cele mai bune cercetări? Sunt înclinaţiile homosexuale naturale 
sau irezistibile? 

Cel puţin trei răspunsuri par posibile. Primul, răspunsul 
tradiţiei, precum urmează: comportamentul homosexual este un 
obicei rău, în care oamenii cad din cauză că sunt permisivi 
sexual şi experimentează. Această perspectivă susţine că 
homosexualii îşi aleg stilul de viaţă, ca rezultat al îngăduinţei faţă 
de sine şi al lipsei de dorinţă de a juca după regulile societăţii. A 
doua poziţie este susţinută de un număr de psihanalişti (de 
exemplu, Bieber, Socarides). După ei, comportamentul 
homosexual este o boală mintală, simptomatică, a dezvoltării 
oprite. Ei cred că homosexualii au dorinţe nenaturale sau 
perverse, ca o consecinţă a relaţiilor familiale de calitate slabă 
din copilărie sau a unei alte traume. A treia perspectivă este 
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„biologică” şi susţine că astfel de dorinţe sunt la origine 
genetice sau hormonale, că nu există nicio alegere implicată şi că 
nu este necesară nicio „traumă în copilărie”. 

Care dintre aceste perspective este cea mai compatibilă cu 
faptele? Care ne spune cel mai mult despre comportamentul 
homosexual şi originile lui? Răspunsul pare să fie că un 
comportament homosexual este învăţat. Următoarele şapte 
dovezi susţin o asemenea concluzie. 

1) Niciun cercetător nu a găsit diferenţe biologice sau 
genetice dovedite, între heterosexuali şi homosexuali, 
care să nu fi fost cauzate de comportament 
Ocazional putem citi despre un studiu ştiinţific care 

sugerează că homosexualitatea este o tendinţă moştenită, dar de 
astfel de studii de obicei nu s-a ţinut cont, după o examinare 
atentă sau după încercări de replicare. Nimeni nu a găsit o 
singură diferenţă genetică, hormonală sau fizică, ereditară, între 
heterosexuali şi homosexuali – cel puţin, nu una care este 
replicabilă.[2] În timp ce absenţa unei asemenea descoperiri nu 
dovedeşte că tendinţele moştenite nu sunt posibile, ea sugerează 
că nu a fost găsită niciuna, fiindcă nu există niciuna. 

2) Oamenii tind să creadă că dorinţele şi 
comportamentele lor sexuale sunt învăţate 
Două studii ample le-au cerut respondenţilor homosexuali 

să explice originile dorinţelor şi comportamentelor lor – cum 
„au ajuns aşa”. Primul dintre studii a fost condus de Kinsey în 
anii 1940 şi a implicat 1700 de homosexuali. Al doilea, în 1970, 
a implicat 979 de homosexuali.[3] Amândouă au fost făcute 
anterior perioadei când mişcarea „drepturilor gay” a început să 
politizeze problema originilor homosexuale. Amândouă au 
raportat esenţialmente aceleaşi descoperiri: în mod covârşitor, 
homosexualii credeau că sentimentele şi comportamentul lor 
erau rezultatul influenţelor sociale sau de mediu. 

Într-un studiu din 1983 condus de Institutul pentru Cercetarea 
Familiei (FRI), care a implicat un eşantion aleatoriu de 147 de 
homosexuali, 35% au spus că dorinţele lor sexuale erau 
ereditare.[4] Interesant, aproape 80% dintre cei 3400 de 
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heterosexuali din acelaşi studiu au spus că preferinţele şi 
comportamentul lor erau învăţate (vezi Tabelul 1 de mai jos). 

În timp ce aceste rezultate nu sunt concluzive, ele spun ceva 
despre tendinţa foarte recentă de a crede că comportamentul 
homosexual este moştenit sau biologic. Din anii 1930 (când 
Kinsey a început să strângă date) până la începutul anilor 1970, 
înainte să fi apărut răspunsul „corect politic”, numai 
aproximativ 10% dintre homosexuali susţineau că s-au „născut 
aşa”. Aparent, heterosexualii continuă să creadă că 
comportamentul lor este, în primul rând, un rezultat al 
condiţionării sociale. 

3) Deseori homosexualii mai în vârstă îi abordează pe 
cei tineri 
Există dovezi că homosexualitatea, precum folosirea 

drogurilor, este „transmisă” de indivizi mai în vârstă. Prima 
întâlnire homosexuală este de obicei iniţiată de o persoană mai 
în vârstă. În studii separate, 60%[5], 64%[6] şi 61%[7] dintre 
respondenţi au afirmat că primul lor partener a fost cineva mai 
în vârstă decât ei, care a iniţiat experienţa sexuală. 

 
Tabelul 1. Etiologia preferinţei sexuale 

 

Preferinţa 
sexuală 

Motive pentru a prefera 
% dintre 

răspunsuri 

Homosexualitatea (anii 1940 şi 1970) 

 experienţă homosexuală 
(experienţe homosexuale) 
precoce cu adulţi/băieţi de 
aceeaşi vârstă 

22% 

 prieteni homosexuali/mult timp 
în preajma homosexualilor 

16% 

 relaţie nesatisfăcătoare cu mama 15% 

 dezvoltare neobişnuită (băiat 
efeminat/artistic/fată 
„băieţoi”/probleme în 

15% 
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Preferinţa 
sexuală 

Motive pentru a prefera 
% dintre 

răspunsuri 

relaţionarea cu propriul sex/etc.) 

 relaţie nesatisfăcătoare cu tatăl 14% 

 parteneri heterosexuali 
indisponibili 

12% 

 inaptitudine socială 9% 

 născut aşa 9% 

Heterosexualitatea (1983) 

 mult timp în preajma 
heterosexualilor 

39% 

 societatea învaţă 
heterosexualitatea, iar eu am 
răspuns 

34% 

 născut aşa 22% 

 căsătoria părinţilor mei a fost 
atât de bună, încât am vrut să am 
ce aveau ei 

21% 

 am încercat şi mi-a plăcut 12% 

 experienţe heterosexuale în 
copilărie cu copii de aceeaşi 
vârstă 

12% 

 era „ceea ce se făcea” în grupul 
meu 

9% 

 sedus de un adult heterosexual 5% 

 
Cum se întâmplă aceasta este sugerat de un studiu aleatoriu 

naţional din Marea Britanie: 35% dintre băieţi şi 9% dintre fete 
au spus că au fost abordaţi pentru sex de adulţi homosexuali.[8] 
Fie pentru atenţie, fie din curiozitate sau forţaţi, 2% dintre 
băieţi şi 1% dintre fete au cedat. În SUA, 37% dintre bărbaţi şi 
9% dintre femei au raportat că au fost abordaţi pentru sex 
homosexual (65% dintre cei care au făcut invitaţia erau mai în 
vârstă).[9] 
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De asemenea, un studiu pe mai mult de 400 de adolescenţi 
din Londra a raportat că „pentru băieţi, prima experienţă 
homosexuală a fost foarte probabil cu cineva mai în vârstă: 
jumătate dintre primii parteneri ai băieţilor aveau 20 de ani sau 
mai mult; pentru fete, procentul a fost de 43%.”[10] 

În alte eşantioane, un sfert dintre homosexuali au admis că 
au făcut sex cu copii sau cu adolescenţi minori,[11] ceea ce 
sugerează că homosexualitatea le este prezentată tinerilor în 
acelaşi mod în care sunt învăţate alte comportamente – prin 
experienţă.  

4) Experienţele homosexuale precoce influenţează 
tiparele de comportament adult 
În anii 1980, cercetătorii[12] au examinat datele de început ale 

lui Kinsey ca să determine dacă experienţele sexuale din 
copilărie au prezis sau nu comportamentul adult. Rezultatele au 
fost semnificative: experienţa homosexuală în anii de început – 
îndeosebi dacă a fost prima experienţă sexuală a persoanei – a 
fost un anticipator puternic al comportamentului homosexual 
adult, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei. Un tipar similar a 
apărut în studiul din 1970 al Institutului Kinsey: exista o legătură 
puternică între cei a căror primă experienţă a fost homosexuală 
şi cei care au practicat homosexualitatea mai târziu în viaţă.[13]  

În studiul FRI, două treimi dintre băieţii a căror primă 
experienţă a fost homosexuală s-au angajat în comportamentul 
homosexual ca adulţi; 95% dintre cei a căror primă experienţă a 
fost heterosexuală erau, de asemenea, heterosexuali în 
comportamentul lor adult. Un tipar progresiv similar al 
comportamentului sexual a fost raportat pentru femei.[14] 

Este remarcabil că cele mai cuprinzătoare trei studii 
empirice ale problemei au arătat esenţialmente acelaşi tipar. 
Primele experienţe sexuale ale copilului au fost puternic asociate 
cu comportamentul său sexual adult. 

5) Conduita sexuală este influenţată de factori 
culturali – în special de convingerile religioase 
Kinsey a raportat „mai puţină activitate homosexuală în 

grupurile de credincioşi, fie că erau protestanţi, catolici sau 
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evrei, şi mai multă activitate homosexuală în grupurile mai puţin 
active religios.”[15] Studiul FRI din 1983 a găsit o probabilitate 
mult mai mare ca cei crescuţi în familii nereligioase să devină 
homosexuali, faţă de cei din familii de credincioşi. Aceste studii 
sugerează că, atunci când oamenii cred cu tărie că un 
comportament homosexual este imoral, ei sunt semnificativ mai 
puţin predispuşi să se implice într-o asemenea activitate. 

Studiul NORC din 1994[16] a găsit că de trei ori mai mulţi 
bărbaţi care crescuseră în oraşe mari, faţă de cei care crescuseră 
în zone rurale, avuseseră experienţe homosexuale: 

„Oraşele mari pot să ofere un mediu atrăgător pentru 
dezvoltarea şi exprimarea interesului faţă de persoanele de 
acelaşi sex. Nu este acelaşi lucru cu a spune că homosexualitatea 
este o alegere personală, deliberată sau conştientă. Dar un 
mediu care oferă oportunităţi mărite pentru sexualitatea cu 
acelaşi gen şi mai puţine sancţiuni negative pentru aceasta, poate 
să permită şi chiar să provoace exprimarea interesului pentru 
acelaşi gen şi comportamentul sexual cu acelaşi gen.” (p. 308) 

Dacă impulsurile homosexuale ar fi cu adevărat moştenite, 
ar trebui să fim incapabili să găsim diferenţe în practica 
homosexuală, datorită educaţiei religioase sau locului în care a 
crescut copilul. 

6) Mulţi îşi schimbă preferinţele sexuale 
Într-un eşantion aleatoriu mare, 88% dintre femeile care în 

prezent susţin că au atracţie lesbiană şi 73% dintre bărbaţii care 
în prezent susţin că le place sexul homosexual au spus că 
fuseseră excitaţi sexual de sexul opus:[17] 

 85% dintre aceste „lesbiene” şi 54% dintre aceşti 
„homosexuali” au raportat relaţii sexuale cu cineva de sex opus 
la vârsta adultă; 

 67% dintre lesbiene şi 54% dintre homosexuali au 
raportat atracţie sexuală în prezent faţă de sexul opus; şi 

 82% dintre lesbiene şi 66% dintre homosexuali au 
raportat că au fost îndrăgostiţi de un membru al sexului opus. 
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Homosexualii experimentează. Simt unele impulsuri 
normale. Cei mai mulţi au fost excitaţi sexual, au avut relaţii 
sexuale şi chiar s-au îndrăgostit de cineva de sex opus. 

În două eşantioane aleatorii naţionale, 904 bărbaţi au fost 
întrebaţi despre viaţa lor sexuală de la vârsta de 21 ani şi, mai 
specific, în ultimul an.[18] Precum arată Tabelul 2, 1,3% au 
raportat sex cu bărbaţi în anul anterior şi 5,2%, într-un anumit 
moment la vârsta adultă. Mai puţin de 1% dintre bărbaţi 
făcuseră sex numai cu bărbaţi în timpul vieţii. Iar 6 la fiecare 
7 bărbaţi care făcuseră sex cu bărbaţi au raportat, de asemenea, 
sex cu femei. 

Este o poveste mult diferită faţă de caracteristicile 
moştenite. Rasa şi genul nu sunt stiluri de viaţă opţionale. Ele 
rămân neschimbate. Schimbarea direcţiei şi experimentarea 
demonstrate în aceste două studii, identifică homosexualitatea 
ca o preferinţă, nu ca o inevitabilitate.  

 
Tabelul 2. Comportamentul sexual la bărbaţii din SUA: 

studiile NORC din 1989-1990 
 

Tipul 
comportamentului 

% în ultimul an 
% vreodată la 
vârsta adultă 

sex numai cu bărbaţi 1 0,7 

sex cu bărbaţi şi femei 0,3 4,5 

sex numai cu femei 86,4 91,1 

 
7) Există mulţi foşti homosexuali 
Mulţi se angajează în una sau două experienţe homosexuale, 

iar apoi nu o mai fac niciodată – un tipar raportat de o treime 
dintre bărbaţii cu experienţă homosexuală dintr-un studiu.[19] Şi 
apoi există foşti homosexuali – cei care au continuat legăturile 
homosexuale un număr de ani şi au ales apoi să-şi schimbe nu 
numai obiceiurile, ci şi obiectul dorinţei. Uneori schimbarea 
apare ca rezultat al psihoterapiei[20]; la alţii, ea este inspirată de o 
convertire religioasă sau spirituală.[21] 
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La fel ca modalităţile de „vindecare” de care au parte 
dependenţii de droguri şi alcoolicii, tratamentele nu 
îndepărtează întotdeauna dorinţa sau ispita homosexuală. 
Oricare ar fi mecanismul, într-un studiu din 1984, aproape 2% 
dintre heterosexuali au raportat că se considerau cândva 
homosexuali.[22] Este clar că un număr substanţial de oameni îşi 
reconsideră preferinţele sexuale la un moment dat. 

Ce cauzează dorinţa homosexuală? 
Dacă impulsurile homosexuale nu sunt moştenite, ce feluri 

de influenţe cauzează cu adevărat dorinţe homosexuale 
puternice? Niciun răspuns nu este acceptabil pentru toţi 
cercetătorii în domeniu. Totuşi, factorii importanţi par să se 
încadreze în patru categorii. Precum în multe alte înclinaţii 
sexuale ciudate, bărbaţii par să fie predispuşi în special la: 

1. Experienţa homosexuală: 

 orice experienţă homosexuală în copilărie, în special dacă 
este o primă experienţă sexuală sau cu un adult; 

 orice contact homosexual cu un adult, îndeosebi cu o rudă 
sau cu un model de autoritate (într-un studiu aleatoriu, 5% 
dintre adulţii homosexuali, faţă de 0,8% dintre heterosexuali, au 
raportat implicare sexuală în copilărie cu profesori din şcoala 
elementară sau secundară[23]).  

2. Anormalitatea familiei, incluzând următoarele: 

 o mamă dominantă, posesivă sau care respinge; 

 un tată absent, distant sau care respinge; 

 un părinte cu înclinaţii homosexuale, îndeosebi unul care 
molestează un copil de acelaşi sex; 

 un frate cu tendinţe homosexuale, îndeosebi unul care 
molestează un frate sau o soră; 

 lipsa mediului unei familii religioase; 

 divorţul, care duce adesea la probleme sexuale atât la 
copii, cât şi la adulţi; 

 părinţi care oferă ca model roluri neconvenţionale pentru 
sex; 



 - 72 -  

 scuzarea homosexualităţii, ca fiind un stil de viaţă legitim 
– primirea călduroasă a homosexualilor (de exemplu, colegi de 
muncă, prieteni) în cercul familiei. 

3. Experienţa sexuală neobişnuită, îndeosebi în 
copilăria timpurie: 

 masturbarea precoce sau excesivă; 

 expunerea la pornografie în copilărie; 

 sexul depersonalizat (de exemplu, sexul în grup, sexul cu 
animale); 

 pentru fete, interacţiunea sexuală cu bărbaţi adulţi. 
4. Influenţe culturale: 

 o subcultură vizibilă care aprobă social homosexualitatea, 
stârneşte curiozitatea şi încurajează explorarea; 

 educaţia în favoarea sexului homosexual; 

 modele de autoritate, în mod deschis homosexuali, ca 
profesori (4% dintre bărbaţii homosexuali ai lui Kinsey şi 4% 
dintre cei ai FRI au raportat că prima lor experienţă sexuală a 
fost cu un profesor); 

 toleranţa societăţii şi toleranţa legală faţă de actele 
homosexuale; 

 zugrăviri ale homosexualităţii ca un comportament 
normal şi/sau dezirabil. 

Poate fi homosexualitatea schimbată? 
Cu siguranţă că da. Precum am observat mai sus, mulţi 

oameni au renunţat la homosexualitate – aproape la fel de mulţi 
ca cei care îşi spun „gay”. 

Clar, problema mai uşoară este să elimini comportamentul 
homosexual. La fel cum mulţi heterosexuali îşi controlează 
dorinţele de a se angaja în sex premarital sau extramarital, la fel, 
unii dintre cei cu dorinţe homosexuale se abţin de la contactul 
homosexual. 

Un lucru pare să iasă în relief: tovărăşiile sunt de cea mai 
mare importanţă. Oricine vrea să se abţină de la 
comportamentul homosexual ar trebui să evite compania 
homosexualilor practicanţi. Există organizaţii, inclusiv 
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„misiunile foştilor homosexuali”,[24] destinate să-i ajute pe cei 
care doresc să-şi schimbe conduita. Psihoterapia susţine o rată 
de vindecare de aproximativ 30%, iar dedicarea religioasă pare 
să fie factorul de cel mai mare ajutor în evitarea obiceiurilor 
homosexuale. 
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CHIAR ESTE 10% DIN POPULAŢIE HOMOSEXUALĂ? 

 
Cifra de 10% a început ca o denaturare a studiilor făcute în 

anii 1940 de Alfred Kinsey şi asociaţii săi. Kinsey a raportat că 
37% dintre bărbaţii din studiile sale au avut cel puţin o întâlnire 
homosexuală care a dus la orgasm. Şi a sugerat că cifrele erau 
subestimate – că procentul real era chiar mai mare. Organizaţiile 
pro-homosexualitate au dedus cifra de 10% din rapoartele lui, 
dorind un procent destul de mare pentru a fi folosit în mişcarea 
de lobby a drepturilor civile, dar nu prea mare încât să fie de 
necrezut. 

Studii mai recente, făcute în diferite ţări din lume, de către 
institute de cercetare şi universităţi, au arătat, în mod logic, că 
mai puţin de 3%, posibil chiar mai puţin de 2% dintre bărbaţi 
sunt activi din punct de vedere homosexual, într-un an dat. 
Probabil că mai puţin de 5% din populaţia masculină adultă se 
angajează într-o practicare susţinută a homosexualităţii, într-o 
perioadă semnificativă a vieţii adulte. Homosexualitatea 
feminină este estimată a fi aproximativ jumătate sau mai puţin 
de jumătate din procentele masculine şi pare să caracterizeze 
mai puţin de 2% din populaţia feminină. Aceasta înseamnă că 
pretenţia unui procent de 10% este o denaturare. 

Iată o listă a câtorva studii... 
1. Un studiu făcut pe 5514 studenţi canadieni la colegiu şi 

universitate, cu vârsta sub 25 de ani, a găsit că 1% erau 
homosexuali şi 1% erau bisexuali. Studiu făcut de King ş.a. 
(1988). Canada, Youth and AIDS Study. Kingston, ON: 
Universitatea Oxford. 

2. Un studiu făcut pe 8337 de bărbaţi britanici a găsit că 
6,1% avuseseră „o experienţă homosexuală” şi că 3,6% au avut 
mai mult de un partener homosexual. Studiu de Johnson, A. M. 
ş.a. (1992). Sexual lifestyles and HIV risk. Nature, 360(3), 
3 decembrie 1992, 410-421. 

3. Un studiu francez pe 20055 de oameni a găsit că 4,1% 
dintre bărbaţi şi 2,6% dintre femei au avut cel puţin un contact 
sexual cu o persoană de acelaşi sex, în viaţa lor. Studiu de 
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ANRS: Agence Nationale de Recherches sur le Sida investigators (1992). 
AIDS and sexual behavior in France. Nature, 360(3), 
3 decembrie 1992, 407-409. 

4. Un studiu aleatoriu danez a găsit că 2,7% din cei 1373 
de bărbaţi care au răspuns la chestionar aveau experienţă 
homosexuală (contact sexual). Studiu de Melbye, M. & 
Biggar, R. J. (1992). Interactions between persons at risk for AIDS and 
the general population in Denmark. American Journal of Epidemiology, 
135(6), 593-602. 

5. Studiul Naţional de Sănătate din SUA ia interviuri 
familiilor populaţiei civile neinstituţionalizate. Rezultatele a trei 
dintre aceste studii, făcute în 1990-1991 şi bazate pe mai mult 
de 9000 de răspunsuri de fiecare dată, au găsit că între 2-3% 
dintre cei care au răspuns, au spus „da” la un set de afirmaţii 
care includeau „Eşti un bărbat care a făcut sex cu un alt bărbat, 
cândva după 1977, chiar şi numai o dată.” Studiu de 
Dawson, D. & Hardy, A. M. (1990-1992). National Centre for 
Health Statistics, Centres for Disease Control, Prezentare de date, 
204, 1990-1992. 

6. Într-un studiu aleatoriu pe 600 de norvegieni, 3,5% 
dintre bărbaţi şi 3% dintre femei au raportat că avuseseră o 
experienţă homosexuală cândva în viaţa lor. Studiu de 
Sundet, J. M. ş.a. Prevalence of risk-prone sexual behaviour in the 
general population of Norway. În Global Impact of AIDS, editat de 
Alan F. Fleming ş.a. (New York: Alan R. Liss, 1988), 53-60. 

7. Un studiu naţional pe bărbaţi americani a găsit că 1,1% 
erau implicaţi în activitate sexuală exclusiv cu acelaşi sex, de-a 
lungul perioadei de 10 ani a studiului. Studiu de John Billy ş.a. 
The Sexual Behavior of Men in the United States, Family Planning 
Perspectives 25 (1993). 

8. Un alt studiu pe bărbaţi americani a găsit că între 1,6 şi 
2% luaseră parte la o activitate sexuală de un anumit fel cu 
persoane de acelaşi sex în ultimul an şi că 3,3% luaseră parte, 
ocazional sau destul de des, la maturitate. Studiu de Robert Fay 
ş.a. Prevalence and Patterns of Same-gender Sexual Contact Among Men, 
Science 243 (1989). 
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9. Un al treilea studiu pe bărbaţi din SUA a găsit că 2,7% 
avuseseră contacte cu persoane de acelaşi sex în ultimul an, 
4,1% în ultimii 5 ani şi 4,9% de la vârsta de 18 ani. Studiu de 
Edward Lauman ş.a. The Social Organization of Sexuality: Sexual 
Practices in the USA, 1994. 

10. Un studiu pe bărbaţi din SUA, Regatul Unit şi Franţa a 
găsit că 0,82% (SUA), 1,15% (Regatul Unit) şi 0,72% (Franţa) 
dintre bărbaţi au făcut sex exclusiv cu persoane de acelaşi sex, 
într-o perioadă de 5 ani. Studiu de Randall Sell ş.a. The Prevalence 
of Homosexual Behaviour and Attraction in the United State, the United 
Kingdom and France: Results of National Population-based Samples, 
Archives of Sexual Behaviour 24 (1995). 

11. Patru studii pe bărbaţi americani, de-a lungul unei 
perioade de 20 de ani, au găsit că frecvenţa activităţii sexuale cu 
acelaşi sex printre bărbaţi, în ultimele 12 luni, era de cel puţin 
1,9%, 1,2%, 2,4% şi respectiv 2,0%. Studii de Susan Rogers şi 
Charles Turner. Male-Male Sexual Contact in the USA: Findings 
From Five Sample Surveys, 1970-1990. Journal of Sex Research 28 
(1991). 

[Is 10% of the population really gay? Copyright © Exodus 
Global Alliance. Tradus şi publicat cu permisiune.]  

 

CONSECINŢELE MEDICALE ALE ACTIVITĂŢILOR 

HOMOSEXUALE  

DR. PAUL CAMERON 

 
De-a lungul istoriei, toate civilizaţiile şi religiile importante 

au condamnat homosexualitatea.[1] În coloniile americane, actele 
homosexuale erau un delict capital. Thomas Jefferson a spus că 
homosexualitatea „ar trebui pedepsită, dacă este vorba de un 
bărbat, prin castrare, iar dacă este vorba de o femeie, prin 
tăierea unei găuri cu diametrul de cel puţin o jumătate de inci în 
cartilagiul nasului.”[2] Până în 1961 actele homosexuale erau 
ilegale în toată America. 

Homosexualii susţin că „atitudinea prevalentă faţă de 
homosexuali în SUA şi în multe alte ţări este repulsia şi 
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ostilitatea... pentru acte şi dorinţe care nu fac rău nimănui”.[3] 

Asociaţia Americană de Psihologie şi Asociaţia Americană de Sănătate 
Publică au asigurat Curtea Supremă a SUA în 1986 că „nu există 
date semnificative care să arate că angajarea în... sexul oral şi 
anal rezultă într-o disfuncţie mentală sau fizică”.[4] 

Este atitudinea istorică împotriva homosexualităţii doar o 
prejudecată? Chiar nu este comportamentul homosexual 
dăunător, cum susţin homosexualii şi aceste asociaţii de 
sănătate? 

Homosexualii mor tineri  
Fumătorii şi dependenţii de droguri nu trăiesc la fel de mult 

ca nefumătorii şi cei care nu sunt dependenţi de droguri, de 
aceea considerăm fumatul şi abuzul de narcotice dăunătoare. 
Durata medie de viaţă a homosexualilor sugerează că activităţile 
lor sunt mai distructive decât fumatul şi aproximativ la fel de 
periculoase ca drogurile. 

Într-un studiu de pionierat,[5] 6737 de necrologuri din 
18 jurnale homosexuale din SUA, din timpul şi după apogeul 
epidemiei de SIDA (13 ani în total), au fost comparate cu un 
eşantion mare de necrologuri din ziare obişnuite. Necrologurile 
din ziarele obişnuite au fost similare cu mediile pentru 
longevitate din SUA: vârsta mediană de deces la bărbaţii 
căsătoriţi, niciodată divorţaţi, era de 75 de ani, 80% dintre ei au 
murit bătrâni (la vârsta de 65 de ani sau mai bătrâni). Pentru 
bărbaţii necăsătoriţi sau divorţaţi, vârsta mediană de deces era 
de 57 de ani, iar 32% dintre ei au murit bătrâni. Femeile 
căsătorite, niciodată divorţate, au avut aproximativ 79 de ani la 
deces, 85% au murit bătrâne. Femeile necăsătorite şi divorţate 
au avut aproximativ 71 de ani la deces, iar 60% dintre ele au 
murit bătrâne. 

Totuşi, vârsta mediană de deces pentru homosexuali a fost 
efectiv aceeaşi în toată naţiunea – şi, per ansamblu, 2% au 
supravieţuit până la o vârstă înaintată. Dacă SIDA a fost 
înregistrată drept cauză a morţii, vârsta mediană a fost de 
39 de ani. Pentru 829 de homosexuali, care au fost înregistraţi 
ca murind de altceva decât SIDA, vârsta mediană de deces a 
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fost de 42 de ani, iar 9% au murit bătrâni. Cele 163 de lesbiene 
au avut o vârstă mediană de deces de 44 ani, iar 20% au murit 
bătrâne. 

Chiar şi când aparent SIDA nu a fost implicată, 
homosexualii au avut frecvent parte de un deces prematur. Trei 
procente dintre homosexuali au murit în mod violent. Ei au 
prezentat un risc de 116 ori mai mare de a fi ucişi (comparativ 
cu ratele de crimă naţionale), un risc mult mai mare de a comite 
sinucidere şi au avut rate ridicate de deces în accidente rutiere. 
Atacurile de inimă, cancerul şi cedarea ficatului au fost 
excepţional de obişnuite. 18% dintre lesbiene au murit ucise, 
prin sinucidere sau în accidente – o rată de 456 de ori mai 
ridicată decât cea a femeilor albe cu vârsta între 25-44 de ani. 
Distribuţiile vârstei în eşantioanele de homosexuali în literatura 
ştiinţifică, din 1858 până în 1997, sugerează o durată medie de 
viaţă scăzută în mod similar. 

Studiile despre longevitatea homosexualilor care au urmat 
au confirmat aceste rezultate generale. Compararea 
necrologurilor homosexualilor care au murit de SIDA, cu datele 
oficiale de la Supravegherea HIV/SIDA în SUA au demonstrat o 
concordanţă foarte apropiată între vârstele mediane de deces 
estimate, ca şi între a 25-a şi a 75-a funcţie de repartiţie [în 
statistică, a suta parte din frecvenţa totală, n. trad.] pentru 
distribuţia vârstei la deces.[6] Un alt studiu a examinat şirurile 
multiple de dovezi – incluzând necrologurile mai recente din 
SUA şi tiparele parteneriatelor homosexuale din Scandinavia – 
găsind din nou că comportamentul homosexual era asociat cu o 
scădere a duratei vieţii cu probabil două decenii.[7] 

Ce fac homosexualii 
Câteva studii importante despre comportamentul 

homosexual sunt rezumate în Tabelul 1. Două lucruri ies în 
evidenţă: 1) homosexualii se comportă similar în toată lumea şi 
2) precum a observat în 1993[8] Profesorul de medicină de la 
Harward, William Haseltine, „schimbările din comportamentul 
sexual raportate că au avut loc în unele grupuri, s-au dovedit, în 
cea mai mare parte, a fi tranzitorii. De exemplu, băile publice şi 
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cluburile sexuale din multe oraşe mari ori s-au redeschis, ori nu 
s-au închis niciodată.” 

Sexul oral: Homosexualii fac felaţie aproape tuturor 
bărbaţilor cu care au contacte sexuale (şi ingerează sperma cam 
de la jumătate dintre ei[18]). Sperma conţine mulţi dintre 
germenii aflaţi în sânge, deci homosexualii care practică sexul 
oral prezintă riscuri asemănătoare cu cele ale consumării 
sângelui uman crud. Deoarece penisul are frecvent mici leziuni 
(şi adesea a fost în locuri insalubre, precum un rect), cei 
implicaţi în sexul oral pot fi infectaţi cu hepatita A sau gonoree 
(şi chiar cu HIV şi hepatita B). Fiindcă multe contacte au loc 
între străini (70% dintre homosexuali au estimat că au făcut sex 
doar o dată cu mai mult de jumătate dintre partenerii lor[19]), iar 
homosexualii au undeva între 10[20] şi 110[21] parteneri 
diferiţi/an, potenţialul infectării este considerabil. 

Sexul rectal: Studiile arată că aproximativ 90% dintre 
homosexuali s-au angajat în sexul rectal şi cam două treimi o fac 
în mod regulat.[22] Într-un studiu de şase luni bazat pe însemnări 
sexuale zilnice,[23] homosexualii au avut în medie 110 parteneri 
sexuali şi 68 de întâlniri sexuale rectale pe an. 

Sexul rectal este periculos. În timpul contactului rectal, rectul 
devine un „bol de amestecare” pentru: 

 salivă şi germenii ei şi/sau un lubrifiant artificial,  

 propriile fecale,  

 orice germeni, infecţii sau substanţe pe care le are penisul 
pe el şi  

 fluidul seminal al celui care penetrează.  
Sperma, care afectează negativ imunologic,[24] pătrunde uşor 

prin peretele rectal (care are grosimea de doar o celulă), iar 
ruperea sau zgârierea peretelui anal este foarte obişnuită în 
timpul sexului anal/cu penisul. De aceea, aceste substanţe au 
aproape imediat acces la sângele din sistemul circulator. Spre 
deosebite de contactul heterosexual – în care sperma nu poate 
pătrunde prin vaginul cu straturi multiple şi nu sunt prezente 
fecalele – contactul sexual rectal este probabil cel mai eficient     
. 



 

Tabelul 1. Activităţile homosexuale (în %) 
 

 SUA[9] SUA[10] SUA[11] CANADA[12] SUA[13] SUA[14] ANGLIA[15] CANADA[16] 
AUSTRALIA/ 

ANGLIA[17] 

anii 1940 1977 1984 1984 1983 1983 1990 1990 1991 

comportament întotdeauna întotdeauna întotdeauna întotdeauna 
ultimul 

an 
ultima 
lună 

ultima lună 
ultimele  
3 luni 

ultimele 6 luni 

oral/contactul 
cu penisul  

83 99 100 99 99 95 67 76 
 

anal/contactul 
cu penisul  

68 91 93 98 95 69 100 62 
 

oral/anal  59 83 92 93 63  89 34 55/65 

sex care 
implică urina  

10 23 29      
 

fisting/jucării   22 41 47 34  63   

ingerarea 
fecalelor  

 4 8      
 

clisme   11 11       

sex care 
implică tortura  

22 37 37      
 

sex 
public/orgiatic  

61 76 88      
 

sex cu minori  37 23 24       
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mod de a răspândi sexual hepatita B, HIV, sifilisul şi o mulţime 
de alte boli transmise prin sânge. 

Ruperea sau sfâşierea peretelui anal este probabilă îndeosebi 
în „fisting”, în care mâna şi, posibil, braţul sunt introduse în 
rect. Ea este, de asemenea, obişnuită când se folosesc „jucării” 
(jargon homosexual pentru obiectele care sunt introduse în rect 
– sticle, morcovi, chiar gerbili[25] [mici rozătoare, n. trad.]). 
Riscul contaminării şi/sau de a fi nevoit să porţi o pungă de 
colostomie din cauza unui astfel de „sport” este foarte real. 
„Fistingul” era, aparent, atât de rar în vremea lui Kinsey, încât 
nici nu s-a gândit să întrebe despre el. În 1977, o treime dintre 
homosexuali au admis că îl practicau.[26] Rectul nu a fost 
conceput ca să cuprindă pumnul, iar cei care fac aceasta se pot 
trezi nevoiţi să poarte scutece toată viaţa. Cancerul anal este de 
24 de ori mai răspândit,[27] iar hepatita C, de 10 ori[28] mai 
răspândită la homosexuali. 

Sexul care implică fecalele: Aproximativ 80% dintre 
homosexuali (vezi tabelul) admit că au lins anusul partenerilor 
sau şi-au introdus limba în el, ingerând astfel cantităţi de fecale 
semnificative din punct de vedere medical. Cei care ingeră 
fecale sau se „bălăcesc” în ele prezintă probabil un risc şi mai 
mare. În studiul însemnărilor zilnice,[29] 70% dintre homosexuali 
se angajaseră în această activitate – jumătate dintre ei, în mod 
regulat în ultimele 6 luni. Rezultatul? – „incidenţa anuală a 
hepatitei A... la bărbaţii homosexuali a fost de 22 de procente, 
în timp ce niciun bărbat heterosexual nu s-a infectat cu hepatita 
A”. În 1992, s-a observat că proporţia homosexualilor din 
Londra care se angajau în sexul oral/anal nu scăzuse din 1984. 
[30] 

În timp ce corpul are moduri de apărare împotriva 
germenilor fecali, expunerea la resturile fecale a zeci de străini în 
fiecare an este extrem de nesănătoasă. Ingerarea resturilor 
umane este principala cale de contractare a hepatitei A şi a 
paraziţilor enterici, cunoscuţi în mod colectiv ca sindromul 
intestinal al homosexualilor. Ingerarea fecalelor a fost, de 
asemenea, implicată în transmiterea febrei tifoide,[31] herpesului 
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şi cancerului.[32] Aproximativ 10% dintre homosexuali au mâncat 
sau s-au jucat cu fecale [de exemplu, prin clisme, „bălăcirea” în 
fecale].  

La sfârşitul anilor 1970, Departamentul pentru Sănătate Publică 
din San Francisco a consultat „75000 de pacienţi pe an, dintre 
care 70 până la 80% erau bărbaţi homosexuali... O medie de 
10% dintre toţi pacienţii şi dintre contactele asimptomatice 
raportate din cauza probelor pozitive fecale sau culturilor de 
amibe, Giardia şi infecţiilor cu Shigella, erau lucrători în 
domeniul alimentar din stabilimente publice; aproape 5% dintre 
cei cu hepatita A erau angajaţi în mod similar.”[33]  

În 1976, un tip rar de scarlatină transmisă pe calea aerului a 
izbucnit printre homosexuali şi era cât pe ce să devasteze 
San Francisco.[34] Un studiu suedez din 1982 „a sugerat că este 
posibil să fi avut loc o anumită transmitere [a hepatitei A] de la 
grupul homosexual, la populaţia generală”.[35] Centrele SUA 
pentru Controlul Bolii au raportat că 29% dintre cazurile de 
hepatita A din Denver, 66% în New York, 50% în 
San Francisco, 56% în Toronto, 42% în Montreal şi 26% în 
Melbourne, în primele şase luni ale anului 1991, au fost la 
homosexuali.[36]  

Sexul care implică urina: Aproximativ 10% dintre 
homosexualii lui Kinsey au raportat că au folosit „duşurile aurii” 
[au băut urină sau au fost împroşcaţi cu urină]. În cel mai mare 
studiu pe homosexuali realizat vreodată,[37] 23% au recunoscut 
că au făcut sex care implică urina. Într-un studiu aleatoriu mare 
al homosexualilor,[38] 29% au raportat sexul care implică urina. 
Într-un studiu din San Francisco pe 655 de homosexuali,[39] 
numai 24% au susţinut că au fost monogami în anul anterior. 
Dintre homosexualii monogami, 5% au băut urină, 7% au 
practicat „fistingul”, 33% au ingerat fecale prin contact 
anal/oral, 53% au înghiţit spermă şi 59% au primit spermă în 
rectul lor, în timpul lunii anterioare. 

Alte practici homosexuale 
Sadomasochismul: Precum arată Tabelul 1, o minoritate 

importantă de homosexuali se angajează în tortură, pentru 
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distracţie sexuală (15% dintre lesbiene s-au angajat în 
„străpungere, tăiere sau biciuire până la sângerare” cu iubitele 
lor[40]). 

Sexul cu minori: 25% dintre homosexualii albi[41] au 
recunoscut că la vârsta adultă au făcut sex cu băieţi de 16 ani 
sau mai mici. Într-un studiu în 10 state,[42] 33% dintre cei 181 de 
profesori şi 22% dintre cele 18 profesoare, care au fost prinşi 
molestând elevi, au făcut-o homosexual, deşi mai puţin de 3% 
dintre bărbaţi şi mai puţin de 2% dintre femei sunt bisexuali sau 
homosexuali[43].  

În funcţie de studiu, procentul homosexualilor care au 
raportat sex în WC-urile publice a variat de la 14%,[44] la 
41%[45], la 66%[46]. Procentul celor care au raportat sex în băile 
homosexuale variază de la 9%[47], la 60%[48] şi 67%[49]. Mai mult, 
45%,[50] 64%[51] şi 90%[52] au spus că au folosit droguri ilegale. 

Se poate ca teama de SIDA să fi redus numărul de parteneri 
homosexuali, dar numerele sunt uriaşe, după orice standard. În 
Spania,[53] homosexualii au avut în medie 42 de parteneri sexuali 
pe an în 1989; într-un studiu longitudinal făcut în Amsterdam, 
numărul era de 25 de parteneri pe an în 1994.[54] Lesbienele nu 
au atât de multe partenere, dar nici nu se reduce viaţa lor 
sexuală la alte femei. Din 498 de lesbiene din San Francisco, 
într-un studiu făcut de Centrele SUA pentru Controlul Bolii în 1993, 
81% au raport sex cu bărbaţi şi 10% sex cu homosexuali, în 
ultimii 3 ani. 4% au raportat folosirea unui drog intravenos.[55] 

Consecinţe medicale ale sexului homosexual 
Moartea şi boala însoţesc activitatea sexuală promiscuă şi 

neigienică. Între 70%[56] şi 78%[57] dintre homosexuali au 
raportat că au avut o boală cu transmitere sexuală. Proporţia 
celor cu paraziţi intestinali (viermi, gălbează, amibă) a variat de 
la 25%[58], la 39%.[59] Cu referire la 2012, 55% dintre cazurile de 
SIDA în SUA au fost la homosexuali, iar 30000 de homosexuali 
din SUA au contractat HIV în fiecare an.[60]  

Studiul de la Seattle bazat pe însemnări zilnice[61] a găsit că 
anual homosexualii: 
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 au făcut felaţie la 108 bărbaţi şi au înghiţit sperma de la 
48; 

 au schimbat salivă cu 96; 

 au avut parte de 68 de penetrări cu penisul ale anusului; şi 

 au ingerat material fecal de la 19. 
Nu este de mirare că 10% au fost depistaţi cu hepatita B, iar 

7% au contractat hepatita A, în timpul studiului de 6 luni. 
Moştenirea homosexuală 
Homosexualii au dat buzna la răsăritul libertăţii sexuale şi 

s-au întors cu o maladie care i-a distrus pe mulţi dintre ei. Cei 
care tratează pacienţii cu SIDA se află într-o situaţie de risc, nu 
numai din cauza infectării cu HIV, care în 1996 a implicat 
aproximativ 200 de lucrători în domeniul sănătăţii,[62] ci şi din 
cauza tuberculozei şi a altor boli asociate.[63] Cei care locuiesc cu 
pacienţi cu SIDA se află, de asemenea, într-o situaţie de risc.[64]  

Cel puţin opt noi germeni transmişi sexual au fost 
identificaţi între 1980 şi 1997.[65] Dr. Max Essex, Preşedintele 
Institutului Harvard pentru SIDA, a avertizat Congresul în 1992 că 
„SIDA a condus deja la alte tipuri de epidemii periculoase... 
Dacă SIDA nu este eliminată, alţi microbi noi, letali vor apărea 
şi nici sexul sigur, nici practicile care nu implică drogurile nu-i 
vor preveni.”[66] Cel puţin 8 şi poate 30 de pacienţi,[67] au fost 
infectaţi cu HIV de către lucrătorii din sănătate în 1992, inclusiv 
de dentişti, asistenţi medicali şi chirurgi.[68] 

Talciocul biologic 
Practicile sexuale tipice ale homosexualilor sunt o poveste 

medicală de groază – imaginaţi-vă schimbul de salivă, fecale, 
spermă şi/sau sânge cu zeci de bărbaţi diferiţi în fiecare an. 
Imaginaţi-vă băutul urinei, ingerarea fecalelor şi suferirea 
traumei rectale în mod regulat. Adesea întâlnirile sexuale au loc 
în timp ce participanţii sunt beţi, euforici din cauza drogurilor 
şi/sau în cadrul unei orgii. În plus, multe dintre ele se 
desfăşoară în locuri extrem de neigienice (săli de baie, cabine 
murdare în care se vizionează filme pornografice) sau, din cauză 
că homosexualii călătoresc atât de frecvent, în alte părţi ale 
lumii. 
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În fiecare an, un sfert sau mai mult dintre homosexuali 
vizitează o altă ţară.[69] Germeni americani de-abia apăruţi sunt 
duşi în Europa, Africa şi Asia. Şi patogeni de-abia apăruţi din 
acele continente vin aici. Homosexualii străini vizitează regulat 
SUA şi participă la talciocul biologic. 

Din nefericire, pericolul acestor schimburi nu-i afectează 
doar pe homosexuali. Cei care călătoresc au adus atât de multe 
boli tropicale în New York City, încât a trebuit să se înfiinţeze 
un centru pentru boli tropicale, iar homosexualii au dus HIV 
din New York City în restul lumii.[70] Cei mai mulţi dintre cei 
12642 de americani care au ajuns la SIDA prin sânge 
contaminat din 1992 până în prezent, au primit virusul de la 
homosexuali, iar cele mai multe femei din California care au 
ajuns la SIDA prin activitate heterosexuală au luat-o de la bărbaţi 
care s-au angajat în comportament homosexual.[71]  

Există un tipar aici, pe care îl ignorăm pe riscul nostru. 
Practicile homosexuale creează un nivel de igienizare şi de boli 
cronice caracteristice lumii a treia, necunoscut celor mai mulţi 
occidentali. Cu apariţia noilor boli contagioase, 
homosexualitatea nu doar că măreşte costurile medicale, ci 
măreşte riscul implicat în a da şi a primi îngrijire medicală, în a 
primi sânge şi a servi masa în oraş. 

Compasiune sinceră 
Societatea este preocupată în mod legitim de riscurile pentru 

sănătate – ele au impact asupra impozitelor noastre şi asupra 
riscului oricui de a se îmbolnăvi şi de a fi vătămat. Fiindcă ne 
pasă de ei, fumătorii sunt descurajaţi să fumeze, prin prime de 
asigurare mai mari, taxe pe ţigări şi interzicerea fumatului în 
public. Aceste presiuni sociale îi determină pe mulţi să renunţe. 
La fel, îi încurajează pe nefumători să rămână nefumători. 

Homosexualii sunt oameni cu tulburări sexuale care se 
angajează în activităţi periculoase. Fiindcă ne pasă de ei şi de cei 
tentaţi să li se alăture, este important să nu încurajăm, nici să nu 
legitimăm un asemenea stil de viaţă distructiv. 
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COPIII PĂRINŢILOR HOMOSEXUALI RAPORTEAZĂ 

DIFICULTĂŢI ÎN COPILĂRIE 

DR. PAUL CAMERON & DR. KIRK CAMERON 

 
Sumar: Făcându-se referire la ele, ca susţinând, cât şi ca 

slăbind cazul creşterii şi educării copiilor de către homosexuali, 
57 de poveşti de viaţă relatate de copii cu părinţi homosexuali, 
publicate de Rafkin în 1990 şi de Saffron în 1996, au fost 
supuse la o analiză a conţinutului. Copiii menţionează una sau 
mai multe probleme sau preocupări în 48 (92%) dintre cele 52 
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de familii. Dintre cele 213 probleme estimate, 201 (94%) au fost 
atribuite părintelui homosexual (părinţilor homosexuali). Fiicele 
mai mari din cel puţin 8 (27%) din 30 de familii şi fiii mai mari 
din cel puţin 2 (20%) din 10 familii, s-au descris pe sine ca 
homosexuali sau bisexuali. Aceste descoperiri sunt 
incompatibile cu afirmaţiile că copiii homosexualilor nu diferă 
apreciabil de cei care locuiesc cu părinţi căsătoriţi sau că copiii 
homosexualilor nu sunt mai predispuşi să se implice în 
homosexualitate. 

Referinţe: Psychological Reports, 2002, 90, 71-82. 
[Paul Cameron, Ph.D., Kirk Cameron, Ph.D., Children of 

Homosexual Parents Report Childhood Difficulties. Copyright © 
Family Research Institute. Tradus şi publicat cu permisiune.]  

 

„DREPTURILE GAY” OCCIDENTALE, PEDERASTIA 

ISLAMICĂ 

 
S-ar putea combina, într-o anumită măsură, mişcarea pentru 

drepturile homosexualilor din Occident, cu pederastia larg 
răspândită din Orientul Mijlociu? Nu este o întrebare retorică. 
Ce le fac băieţilor „aliaţii noştri” din Afganistan şi Pakistan, 
repetă vechea practică islamică şi provoacă îngrijorare – în 
special deoarece homosexualii „noştri” au avut succes în 
coborârea vârstei consimţământului şi sunt preocupaţi să îi 
înveţe pe copiii occidentali minunile sexului homosexual. 

Ştim că pederastia a urmat cuceririlor musulmane din Spania 
până în nordul Indiei şi nu a intrat în declin până la mijlocul 
secolului 18. Mohamed a spus: „Păziţi-vă de tinerii fără barbă, 
fiindcă sunt o sursă de necaz mai mare decât tinerele fete.” Se 
referea el la bărbaţii cu dorinţe sexuale pentru băieţi? 

Crearea [grupului fundamentalist musulman, n. trad.] taliban 
în Afganistan oferă un punct de reper despre „periculozitatea” 
băieţilor: „Atât de mare este obsesia etnicilor pashtun pentru 
sodomie – localnicii spun că păsările zboară peste Kandahar 
folosind o singură aripă, cu cealaltă acoperindu-şi posteriorul – 
încât violarea băieţilor de către comandanţii militari a fost unul 
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din factorii-cheie în mobilizarea talibanilor de către Mullah 
Omar. În vara lui 1994... doi comandanţi [afgani] s-au înfruntat 
unul pe celălalt din cauza unui băiat pe care amândoi vroiau să-l 
sodomizeze. În lupta care a urmat, au fost omorâţi civili. 
Grupul lui Omar l-a eliberat pe băiat, iar cererile au început să 
curgă, pentru ca Omar să ajute în alte dispute. Până în 
noiembrie, Omar şi talibanii lui erau noii conducători în 
Kandahar.[1] 

Poate că acei comandanţi îl vroiau pe băiat pentru bacha bazi. 
[„Bacha bazi”, în traducere, „băiat pentru plăcere” sau „băiat 
pentru joacă”, este o veche tradiţie afgană de a lua băieţi, a-i 
îmbrăca precum fetele şi de a-i obliga să dea reprezentaţii 
pentru bărbaţii mai în vârstă, în ceainării, la nunţi şi la alte 
întâlniri private. Băieţii sunt „proprietatea” unor bărbaţi 
celibatari sau căsătoriţi, care îi comercializează sau îi ţin în 
calitate de concubini. N. trad.] Precum a fost documentat de 
Frontline (PBS, 20 aprilie 2010), băieţi atrăgători, cu vârsta între 
10 şi 17 ani, sunt vânduţi sau îndemnaţi de către familiile lor 
afgane să se îmbrace în îmbrăcăminte feminină, pentru a dansa 
dansul învârtitor pentru mulţimi de bărbaţi (adesea purtând sâni 
artificiali!), şi apoi (adesea), pentru a fi sodomizaţi în privat de 
unul sau de mai mulţi bărbaţi din public.  

În Pakistanul învecinat, în „satele de-a lungul ţării, băieţii 
sunt adesea «luaţi» cu forţa de bărbaţi mai în vârstă, începând un 
ciclu al abuzului şi răzbunării despre care activiştii sociali şi 
observatorii spun că este tiparul obişnuit al sexului 
homosexual”. Aceste cvasirăpiri deseori „creează” homosexuali. 
„Prima dată când Aziz, un tânăr de 20 de ani cu părul negru din 
agitata capitală culturală, a făcut sex cu un bărbat, era un băiat 
drăguţ, analfabet, de 16 ani. Un prieten de familie l-a dus în casa 
lui, a pus un video soft-porn făcut în Pakistan şi l-a violat. 
Acum, spune Aziz... este „dependent” de sexul cu bărbaţi, deci 
dă târcoale cartierelor cu felinare roşii din Lahore, fiind plătit cu 
câteva rupii pentru sex. Noaptea se duce acasă la părinţii lui şi 
se roagă lui Alah să-l ierte... Printre majoritatea pashtun [din 
regiune], a avea un prieten tânăr, atrăgător, este un simbol al 
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prestigiului şi bogăţiei, pentru bărbaţii bogaţi de vârstă mijlocie. 
Într-adevăr, bărbaţii pashtun adesea ţin un băiat în camera 
personală a bărbatului din casă, în care soţia intră rar... Băiatul 
este întotdeauna partenerul pasiv în sex şi deseori a fost 
constrâns în relaţie; i se dă mâncare şi îmbrăcăminte de către 
partener, iar în multe cazuri, i se interzice să părăsească relaţia 
sau să se căsătorească. (În teorie, băieţii s-ar putea căsători când 
cresc, dar, în general, sunt consideraţi vătămaţi şi sfârşesc prin a 
hoinări pe străzi ca proscrişi homosexuali.)[1] 

Aşa cum este de aşteptat când cei puternici se impun cu 
forţa celor slabi, violenţa şi activitatea homosexuală sunt strâns 
corelate. Să luăm în considerare soarta băieţilor voluntari pentru 
talibani, capturaţi de Alianţa Nordică. Jeffrey Gettleman[2] a 
raportat că: 

„Cel puţin 1500 de prizonieri, în cea mai mare parte băieţi, 
sunt ţinuţi în închisori private.” „Au fost abuzaţi sexual?” a 
întrebat Gettleman. „Este un obicei”, a declarat informatorul. 
„Cu băieţii de vârsta aceasta, înainte să aibă păr pe faţă, aceste 
lucruri se întâmplă.” Lucruri? Ce lucruri? „Jimshade [un băiat]... 
urmaş al mulahului Sufi Mohammed... a spus că a fost capturat. 
A petrecut şase săptămâni ca sclav... înainte ca familia lui să-i 
cumpere libertatea. „Soldaţii îţi fac lucruri”, a spus el, „care te 
fac să vrei să te omori. Au acest joc: încep cu cei mai tineri 
prizonieri şi îi întreabă vârsta”, a continuat el. „Dacă un băiat 
spune 13, trimit 13 soldaţi cu el. Dacă spune 16, băiatul 
primeşte 16.” Soldaţii violează pe rând băieţii, a spus Jimshade. 
„Îi duc într-o cameră subterană şi ţin băiatul jos şi întreaga casă 
se umple de ţipete, iar soldaţii strigă mai tare decât ţipetele, ca şi 
cum ar fi nebuni sau ţicniţi sau s-ar fi transformat în animale 
sălbatice. Uneori”, a spus el, cu vocea stingându-i-se, „încă îi 
aud.” 

Am vrea ca acesta să fi fost un incident izolat. Dar anul 
trecut în Pakistan, cel puţin 61 de băieţi au fost violaţi şi ucişi – 
28 dintre ei de către grupuri de bărbaţi, iar cel puţin 431 de 
băieţi au fost violaţi fără a fi omorâţi.[3] Cum acestea sunt 
incidentele „raportate”, putem fi siguri că au fost mult mai 
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multe, fiindcă familiile nu sunt „plătite” doar pentru băieţii lor, 
ci şi ca să tacă. Astfel, „gusturile sexuale” ale unei minorităţi 
semnificative de pakistanezi sunt categoric antisociale. 
Investigatorii au raportat că o mare minoritate de pakistanezi 
susţin puternic pederastia. 

În comparaţie, ştim că aproximativ o treime dintre adulţii 
homosexuali intervievaţi în SUA au aprobat sexul cu băieţi sau 
au făcut sex cu băieţi. Aceasta se apropie de cifra pe care a 
raportat-o Coaliţia Naţională pentru Drepturile Copilului – specific, 
că 23% dintre adulţii pakistanezi au spus că erau „mândri” de 
sexul bărbat-băiat, iar „11% nu îl considerau greşit” (Rajabali, 
Khan, Warraich ş.a., 2008).[4] Deoarece pakistanezii emigrează 
peste tot în lumea occidentală, trebuie să ne întrebăm câtă 
pederastie are loc acum în Londra sau New York. 

Pe cât de oribilă este pederastia, homosexualitatea adultă 
este, de asemenea, agresivă în Afganistan. Un studiu militar 
(raportat de Fox News) a găsit că bărbaţii pashtun fac în mod 
obişnuit sex cu alţi bărbaţi, admiră alţi bărbaţi din punct de 
vedere fizic, fac sex cu băieţi şi evită femeile social şi sexual – 
dar nu se numesc pe ei înşişi „homosexuali”. Într-un caz, un 
grup de interpreţi locali contractaseră gonoreea anal unul de la 
celălalt, dar au refuzat să creadă că ar fi putut-o contracta sexual 
„fiindcă nu erau homosexuali”. 

Aparent, conform raportului, bărbaţii pashtun interpretează 
interdicţia islamică cu privire la homosexualitate ca însemnând 
că nu pot „iubi” un alt bărbat – dar nu ca însemnând că nu pot 
folosi bărbaţi pentru „satisfacţie sexuală”. Un medic în armata 
SUA a trebuit să-i spună unui bărbat localnic cum să-şi lase 
soţia însărcinată. „Când i s-a explicat ce era necesar, acesta a 
întrebat dezgustat: «Cum poate simţi cineva dorinţa să fie cu o 
femeie, pe care Dumnezeu a făcut-o necurată, când ar putea fi 
cu un bărbat, care este curat? Cu siguranţă, trebuie să fie ceva 
greşit.»” 

Contradicţiile abundă. Acestor bărbaţi pashtun aparent le 
place sexul anal şi fac sex anal, adică sex cu sistemul de scurgere 
al corpului! Dar femeile sunt „necurate”! Şi pentru a încheia, 
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SUA este aliată cu aceşti afgani, pentru a-i învinge pe talibani – 
chiar dacă talibanii sunt cei care se opun pederastiei. 

Deoarece mişcarea homosexuală a fost parţial inspirată de 
pederaşti proeminenţi (de exemplu, Oscar Wilde, 
Paul Goodman, André Gide, Allen Ginsberg), dacă 
fundamentaliştii islamici ajung să creadă că pederastia este o 
componentă esenţială a „adevărului islamic” (şi se pare că 
milioane de musulmani aparent cred aceasta), ar putea ei forma 
o alianţă cu mişcarea homosexuală? Să-l luăm în considerare pe 
Larry Kramer, cofondator al ACT-UP, care a contractat atât 
hepatita B cât şi HIV (de la adulţi) în călătoriile lui 
homosexuale. În timp ce nu menţionează pederastia... 

Eliberarea Homosexuală (sau Gay Lib) este numele folosit 
pentru a descrie mişcarea radicală lesbiană, homosexuală, 
bisexuală şi transgender de la sfârşitul anilor 1960 şi începutul 
mijlocului anilor 1970 din America de Nord, Europa 
Occidentală, Australia şi Noua Zeelandă. ... „Oscar Fingal 

O’Flahertie Wills Wilde (16.10.1854-30.11.1900) a fost un 
dramaturg, romancier, poet şi autor irlandez de povestiri... În 
acele cazuri când copiii fac într-adevăr sex cu persoanele 
homosexuale mai în vârstă, fie ei profesori sau altcineva, eu 
consider că adesea, foarte adesea, copilul doreşte activitatea şi 
poate chiar o solicită, fie din cauza unei curiozităţi naturale, care 
se va dezvolta sau nu între aceste limite, fie din cauză că este 
homosexual şi o cunoaşte din naştere. Ceea ce este departe de 
«recrutare». Evident, sunt situaţii în care copilul este refractar şi 
este o victimă a abuzului sexual, homosexual sau heterosexual. 
Dar la fel ca în cazul copiilor heterosexuali dornici de 
experienţa cu cineva de sex opus, există copii care caută, solicită 
şi consimt de bunăvoie la sexul cu cineva de acelaşi sex. Şi, spre 
deosebire de fetele sau femeile violate şi traumatizate, cei mai 
mulţi bărbaţi homosexuali au amintiri plăcute despre primele lor 
întâlniri sexuale; când ne împărtăşim aceste poveşti unul 
celuilalt, ele sunt invariabil pozitive.”[5] 

Ceea ce au spus Aziz şi Jimshade nu se prea potriveşte cu 
scenariul optimist al lui Kramer. Nici miile de băieţi ţinuţi în 
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sclavie sexuală în Afganistan, Pakistan şi în afara lor nu se 
potrivesc. În mod clar, unii bărbaţi musulmani au dezvoltat şi 
au scris despre gusturile lor sexuale, care includeau băieţii. De 
exemplu, Sufyan at-Thawri (decedat în 783) a scris despre ispita 
sexuală: „Dacă fiecare femeie are un diavol care o însoţeşte, 
atunci un băiat frumos are şaptesprezece.” Sau juristul hanbalit 
Ibn al-Jawzi (decedat în 1200): „Cel care afirmă că nu 
experimentează dorinţă, uitându-se la băieţii sau la tinerii 
frumoşi, este un mincinos şi, dacă l-am putea crede, ar fi un 
animal, şi nu o fiinţă omenească.” Mare parte din aceasta 
provine neîndoielnic din norme culturale, dar FRI a observat, 
de asemenea, înclinaţia aparentă a celor cărora le place 
homosexualitatea, de a-i include pe tineri în activităţile lor, 
indiferent de cultură. 

În afară de bacha bazi, un studiu din 2009 făcut pe 170 de 
şoferi de camion pakistanezi şi pe cei 169 de băieţi ajutoare ale 
lor,[6] a raportat că „aproape toţi” băieţii au sfârşit prin a face sex 
cu şoferii, dintre care cei mai mulţi erau căsătoriţi. Mai mult, 
băieţii ajutoare mai mari deseori îi violau pe băieţii ajutoare mai 
tineri. Principalul investigator, Dr. Muhammad Tufail, a spus că, 
deşi sexul cu femeile prostituate este destul de obişnuit, „şoferii 
preferă băieţii”. 

Toate aceste dovezi – atât bazate pe observaţii aleatorii, cât 
şi de alt gen – ar trebui să stopeze semnificativ noţiunea de 
lume ca un mare „creuzet pentru topirea” culturilor, tradiţiilor şi 
practicilor, apărată de elita noastră liberală. Că musulmanii şi 
creştinii, americanii, pakistanezii şi afganii, homosexualii şi 
heterosexualii etc., etc. pot să trăiască toţi în „armonie 
perfectă”. Într-adevăr, unul din succesele evidente ale 
creştinismului a fost scoaterea pederastiei instituţionalizate din 
societate. În timp ce Occidentul respinge creştinismul, el 
acceptă tot mai mult homosexualitatea. Ne întoarcem la un 
trecut foarte violent şi urât? 
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ESTE HOMOSEXUALITATEA SĂNĂTOASĂ? 

 
Arată ştiinţa că homosexualitatea este sănătoasă? 
Perspectiva că homosexualitatea nu este o boală mentală, ci 

este un stil de viaţă sănătos, este oferită deseori ca bază pentru 
schimbarea declaraţiei creştine tradiţionale cu privire la 
homosexualitate. Dar arată ştiinţa cu adevărat că 
homosexualitatea este sănătoasă? Acest articol va lua în 
considerare descoperirile ştiinţei. 

Nu există un standard absolut pentru a judeca ce este 
normal sau anormal. Dar există nişte criterii comune empirice, 
care sunt folosite în mod obişnuit, pentru a decide dacă un 
comportament este sănătos: 

 sănătatea emoţională; 

 sănătatea psihologică; 

 sănătatea fizică. 
Sănătatea emoţională 
Un studiu major de Bell şi Weinberg a descoperit că 78% 

dintre relaţiile homosexuale masculine (relaţii în care se intră cu 
intenţia dedicării) durau mai puţin de trei ani. Numai 12% durau 
cinci ani sau mai mult. Studiu de Alan P. Bell şi 
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Martin S. Weinberg, Homosexualities: A Study of Diversity Among 
Men and Women, (New York, Simon and Shuster, 1978) p. 314. 

Desigur, aceasta arată un model de relaţii distruse, care 
trebuie să fie dureros pentru mulţi. 

73% dintre psihiatrii Asociaţiei Americane de Psihiatrie care au 
răspuns unui studiu condus de Harold I. Lief au spus că ei 
credeau că bărbaţii homosexuali sunt mai puţin fericiţi decât 
ceilalţi. 70% au spus că ei credeau că problemele 
homosexualilor se datorau mai mult conflictelor personale, 
decât stigmatizării sociale. Studiu de Harold I. Lief, Sexual Survey 
Number 4: Current Thinking on Homosexuality, Medical Aspects of 
Human Sexuality 2 (1977), p. 110-111. 

David McWhirter şi Andrew Mattison au condus un studiu 
nealeatoriu pe 156 de cupluri homosexuale masculine stabile. 
Au găsit că niciunul dintre cele peste 100 de cupluri care 
fuseseră împreună mai mult de 5 ani nu fusese monogam sau 
exclusiv din punct de vedere sexual. Autorii, ei înşişi un cuplu 
homosexual, au argumentat că, pentru multe cupluri masculine, 
monogamia sexuală este un stadiu trecător al homofobiei şi că 
mulţi homosexuali separă fidelitatea emoţională şi exclusivitatea 
sexuală. Ceea ce contează pentru cuplurile masculine este 
fidelitatea emoţională, nu cea fizică. D. McWhirter şi 
A. Mattison, The Male Couple: How Relationships Develop 
(Englewood Cliffs, Prentice-Hall). 

Multe studii au arătat că în familiile homosexuale este de 
2-4 ori mai probabil pentru copii să devină ei înşişi 
homosexuali, în comparaţie cu populaţia generală. 
Timothy J. Daily, Family Research Council: Insight: Homosexual 
Parenting: Placing Children at Risk.  

Sănătatea psihologică 
Într-un studiu naţional de îngrijire a sănătăţii, 75% din 

aproape 2000 de respondente lesbiene au raportat că au urmat 
consiliere psihologică de un anumit fel, multe, pentru 
tratamentul depresiei pe termen lung sau al tristeţii. J. Bradford 
ş.a., National Lesbian Health Care Survey: Implications for Mental 
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Health Care, Journal of Consulting and Clinical Psychology 62 (1994): 
239, citat în Health Implications Associated with Homosexuality, p. 81.  

Este de 6 ori mai probabil ca bărbaţii homosexuali să fi 
încercat să se sinucidă, faţă de bărbaţii heterosexuali. Studiu de 
Bell şi Weinberg, Homosexualities..., Tabelul 21.12. 

Studiile indică faptul că între 25% şi 33% dintre bărbaţii şi 
femeile homosexuale sunt alcoolici. Studiu de Robert J. Kus, 
Alcoholics Anonymous and Gay American Men, Journal of 
Homosexuality, Volumul 14, No. 2 (1987), p. 254. 

Bell şi Weinberg au prezentat dovada dorinţei sexuale 
nestăpânite printre bărbaţii homosexuali. 83% dintre bărbaţii 
homosexuali care au fost intervievaţi au estimat că au făcut sex 
cu 50 sau mai mulţi parteneri în timpul vieţii lor, 43% au 
estimat că au făcut sex cu 500 sau mai mulţi parteneri, 28% cu 
1000 sau mai mulţi parteneri. Bell şi Weinberg, p. 308. 

Acelaşi studiu a descoperit că bărbaţii homosexuali au 
separat, în mare măsură, sexualitatea de relaţie. Studiul a arătat 
că 79% dintre respondenţi au spus că peste jumătate dintre 
partenerii lor sexuali erau necunoscuţi. 70% au spus că peste 
jumătate dintre partenerii lor au fost oameni cu care au făcut 
sex doar o dată. Referinţă – Bell şi Weinberg, p. 308-309. 
Trebuie să facem observaţia că studiul a fost făcut în zona San 
Francisco, în pragul celebrării de către comunitatea 
homosexuală a eliberării sale de „valorile puritane ale clasei 
mijlocii” şi înainte de izbucnirea epidemiei de SIDA. 

În studiul lor despre profilul sexual al 2583 de homosexuali 
mai în vârstă, publicat în Journal of the Research, Paul Van de Ven 
ş.a. au găsit că „distribuţia numărului total de parteneri sexuali 
[ai homosexualilor] a fost între 101 şi 500”. Mai mult, între 
10,2% şi 15,7% au avut între 501 şi 1000 de parteneri. Între 
10,2% şi 15,7% au raportat că făcuseră sex cu mai mult de 
1000 de parteneri sexuali de-a lungul vieţii lor. Paul Van de Ven 
ş.a., A Comparative Demographic and Sexual Profile of Older 
Homosexually Active Men, Journal of Sex Research 34 (1997): 354.  

Un studiu făcut de revista homosexuală Genre a găsit că 24% 
dintre respondenţi au spus că au avut mai mult de 100 de 
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parteneri sexuali în timpul vieţii lor. Revista a consemnat că mai 
mulţi respondenţi au sugerat includerea unei categorii pentru cei 
care au avut mai mult de 1000 de parteneri sexuali. Sex Survey 
Results, Genre (octombrie 1996), citat în Survey Finds 40 percent of 
Gay Men Have Had More Than 40 Sex Partners, Lambda Report, 
ianuarie 1998, p. 20.  

Cu siguranţă, acestea sunt indicii ori ale unei nemulţumiri 
profunde, ori al unui hedonism teribil de distructiv. 

Sănătatea fizică 
90% dintre lesbienele care au fost intervievate au fost 

victime ale mai multor acte de agresiune verbală din partea 
partenerelor lor, în timpul anului anterior studiului, iar 31% au 
raportat că au experimentat abuz fizic (Lettie L. Lockhart ş.a., 
Letting out the Secret: Violence in Lesbian Relationships, Journal of 
Interpersonal Violence 9 (1994): 469-492.), iar în altă referinţă 
vedem că „incidenţa violenţei domestice printre bărbaţii 
homosexuali este aproape dublă decât incidenţa ei la populaţia 
heterosexuală”. Gwat Yong Lie şi Sabrina Gentlewarrier, 
Intimate Violence in Lesbian Relationships: Discussion of Survey 
Findings and Practice Implications, Journal of Social Service Research 15 
(1991): 41-59. 

Institutul Medical pentru Sănătate Sexuală a raportat: „Ar trebui 
să se observe că cele mai multe studii despre violenţa domestică 
nu fac diferenţa între statutul de partener căsătorit şi 
necăsătorit. Studiile care fac aceste distincţii au găsit că relaţiile 
de căsătorie tind că aibă cea mai redusă violenţă pentru 
partenerul intim, când sunt comparate cu coabitarea sau relaţiile 
în care partenerii se întâlnesc fără a locui împreună.” Health 
Implications Associated With Homosexuality (Austin: The Medical 
Institute for Sexual Health, 1999), p. 79.  

Lesbienele sunt de trei ori mai expuse abuzului de alcool şi 
suferinţei, din cauza comportamentelor compulsive. 
Joanne Hall, Lesbians Recovering from Alcoholic Problems: An 
Ethnographic Study of Health Care Expectations, Nursing Research 43 
(1994): 238-244. 
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Un studiu al gemenilor homosexuali a găsit că este mai 
probabil ca ei să fi încercat să se sinucidă, faţă de gemenii 
heterosexuali. R. Herrell ş.a., A Co-twin Study in Adult Men, 
Archives of General Psychiatry 56 (1999): 867-874. 

Speranţa de viaţă pentru bărbaţii homosexuali şi bisexuali 
este cu 8-20 de ani mai mică, decât pentru bărbaţi în general. 
Robert S. Hogg ş.a., Modeling the Impact of HIV Disease on 
Mortality in Gay and Bisexual Men, International Journal of 
Epidemiology 26 (1997): 657.  

„Un procent disproporţionat – 29% – dintre copiii adulţi ai 
părinţilor homosexuali au fost supuşi, în mod specific, 
molestării sexuale de către părintele homosexual, în comparaţie 
cu numai 0,6% dintre copiii adulţi ai părinţilor heterosexuali, 
care au raportat că au avut relaţii sexuale cu părintele... Faptul 
de a avea un părinte homosexual (părinţi homosexuali) pare să 
mărească riscul incestului cu un părinte, cu un factor de 
aproximativ 50.” P. Cameron şi K. Cameron, Homosexual 
Parents, Adolescence 31 (1996): 772.  

Concluzii 
Studiile ştiinţifice arată că există o corelaţie între 

homosexualitate şi nefericirea personală. Există o dovadă clară 
că mulţi duc un stil de viaţă nesănătos. Dar nu toţi homosexualii 
suferă. Nu toţi homosexualii experimentează nefericirea 
personală, nici nu se poate concluziona că o asemenea nefericire 
este o parte inevitabilă a experienţei homosexuale, chiar dacă 
este foarte comună. Mai mult, există o încercare de a tulbura 
apele prin ascunderea acestui fel de date. Comunitatea 
specialiştilor în sănătate mentală, în loc să oglindească părerea 
majoritară, pare să se fi dedicat revizuirii răspunsului public 
predominant, pentru a normaliza un comportament care este 
respins de public. 

Este încurajator să împărtăşim o înţelegere comună cu cei 
mai mulţi oameni din societate, despre ceea ce înseamnă un 
comportament bun sau rău, modele de trai sănătoase şi 
nesănătoase. Totuşi, ne îndreptăm înspre o vreme când tot mai 
mulţi oameni nu sunt de acord cu privire la ce înseamnă o 
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persoană sănătoasă. Un număr crescând de oameni şi instituţii 
din jurul nostru au înţelegeri foarte diferite despre 
comportamentul bun şi rău şi despre traiul sănătos şi nesănătos. 

Trebuie, de asemenea, să recunoaştem că bun şi rău nu sunt 
întotdeauna acelaşi lucru cu sănătos şi nesănătos. Anormalitatea 
psihologică şi imoralitatea sunt două lucruri diferite, deşi uneori 
se suprapun. Alteori nu există deloc legătură între ele. Multe 
stări care sunt păcate nu sunt patologice (idolatria, mândria, 
vrăjitoria, pofta, păcatul trupesc). Multe stări care sunt 
patologice nu sunt în ele însele păcate (anxietatea, depresia, 
psihoza). 

Creştinii trebuie să recunoască că nici consensul societăţii, 
nici judecata dacă un comportament este sănătos, nu sunt 
obligate să se potrivească părerii lui Dumnezeu sau judecăţii 
morale a lui Bisericii. Creştinii Noului Testament au avut, în 
mod clar, o înţelegere diferită de cea a societăţii lor, cu privire la 
ceea ce înseamnă un caracter bun, o persoană bună şi o viaţă 
bună. Moralitatea nu este, de obicei, decisă prin vot democratic. 
După standardele contemporane, o viaţă consumată de lăcomie, 
materialism, senzualism, egoism, divorţ şi mândrie este 
considerată sănătoasă, dar Dumnezeu evaluează o astfel de viaţă 
şi o găseşte nesatisfăcătoare. 

[Is Homosexuality Healthy? Copyright © Exodus Global 
Alliance. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

HOMOSEXUALITATEA ŞI ADEVĂRUL 

SY ROGERS & ALAN MEDINGER 
 
Se pot schimba homosexualii? 
Un număr surprinzător de psihiatri şi de cercetători de 

seamă spun „da”! 
Timp de mulţi ani, segmentul activ politic al comunităţii 

homosexuale a folosit mass-media efectiv ca pe un mijloc de a 
schimba atitudinea societăţii faţă de homosexualitate. În unele 
privinţe, aceasta a ajutat la diminuarea maltratării 
homosexualilor. 
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Totuşi, pentru scopul „legitimării” sociale a homosexualităţii 
(atinsă prin sisteme politice şi religioase), comunitatea 
homosexuală a răspândit multe informaţii discutabile. Ea a 
încercat să convingă societatea că homosexualitatea este 
înnăscută, de neschimbat şi o variabilă normală în spectrul 
sexualităţii umane. Dacă acest lucru este adevărat, atunci 
homosexualii ar merita statutul de minoritate, fiind îndreptăţiţi 
la drepturile şi protecţia acordată altor grupuri minoritare 
legitime. 

Mai degrabă, decât să speculăm ce ar putea însemna aceasta, 
haideţi, în schimb, să ne întrebăm dacă mesajul 
pro-homosexualitate se bazează pe adevăr. Sunt drepturile lor 
legitime? Ceea ce urmează reprezintă o compilaţie de răspunsuri 
la cele mai obişnuite argumente pro-homosexualitate. 

1) Unii oameni sunt destinaţi să fie homosexuali – se 
nasc homosexuali. 
Nu s-a publicat nimic şi nimic nu a câştigat acceptare pe cale 

largă în comunitatea ştiinţifică şi în cea medicală, care să indice 
că homosexualitatea este determinată prenatal, genetic, în 
primul rând sau în alt mod.  

Una dintre cele mai recunoscute autorităţi în ceea ce 
priveşte acest subiect este John W. Money, doctor în filozofie, 
profesor la Şcoala de Medicină Johns Hopkins şi Director la 
Institutul de Cercetare Psihohormonală. Într-un articol din Perspective 
în sexualitatea umană, el spune: „Oricare ar putea fi aportul 
neînvăţat din partea surselor de constituţie, identitatea 
psihosexuală a copilului nu este scrisă, fără să fie învăţată, în 
codul genetic, în sistemul hormonal sau în sistemul nervos, la 
naştere”. 

Un psihiatru care a scris şi a vorbit pe larg despre subiectul 
homosexualităţii, Dr. Charles W. Socarides, profesor la Colegiul 
de Medicină Albert Einstein din New York, spune: 
„Homosexualitatea, alegerea unui partener de acelaşi sex pentru 
satisfacţia orgasmică, nu este înnăscută. Nu există nicio legătură 
între instinctul sexual şi alegerea obiectului sexual. O astfel de 
alegere a obiectului este un comportament învăţat, dobândit; nu 
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există nicio înclinaţie genetică înnăscută pentru alegerea unui 
partener, fie de acelaşi sex, fie de sex opus”. 

În sfârşit, avem opiniile lui Masters şi Johnson, cele mai 
cunoscute autorităţi în domeniul comportamentului sexual 
uman. Într-una dintre cărţile lor, ei scriu: „Astăzi s-a renunţat în 
general la teoria genetică a homosexualităţii. În ciuda interesului 
pentru posibile mecanisme hormonale la originea 
homosexualităţii, astăzi niciun om de ştiinţă serios nu sugerează 
că se aplică o simplă relaţie de tip cauză-efect.” 

2) Homosexualii nu se pot schimba – şi a le sugera să 
încerce este nerealist, chiar dăunător. 
Din nou, unii dintre cei mai proeminenţi specialişti în 

domeniu nu sunt de acord. Dr. John Money, în cartea sa din 
1988, Gay, hetero şi între, afirmă: „Unii oameni îşi schimbă 
orientarea sexuală. Nu există nimic rău în a încerca.” 

Dr. Reuben Fine, Director la Centrul pentru Educaţie 
Psihanalitică din New York, spune în publicaţia sa din 1987, Teoria 
psihanalitică, homosexualitatea masculină şi feminină: Abordări 
psihologice: „Am avut recent ocazia să revăd rezultatul 
psihoterapiei la homosexuali şi am fost surprins de ceea ce am 
descoperit. Este paradoxal că deşi grupurile de homosexuali 
active politic neagă posibilitatea schimbării, toate studiile de la 
Schrenck-Notzing încoace au descoperit efecte pozitive, 
indiferent de tratamentul folosit... Un procent considerabil 
dintre homosexualii pe faţă au devenit heterosexuali... Dacă 
pacienţii ar fi motivaţi, indiferent de procedura adoptată, un 
mare procent vor renunţa la homosexualitate. În legătură cu 
aceasta, informarea publică este de cea mai mare importanţă. 
Dezinformarea răspândită de anumite cercuri că 
„homosexualitatea nu se poate trata prin psihoterapie” face un 
rău incalculabil la mii de bărbaţi şi femei.” (p. 84-86) 

Dr. Robert Kronemeyer, în cartea sa din 1980, Învingerea 
homosexualităţii, spune: „Pentru acei homosexuali care sunt 
nefericiţi cu viaţa lor şi găsesc terapia eficientă, 
homosexualitatea este «vindecabilă».” 
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„Adevăratul duşman al homosexualului este... ignorarea de 
către el a posibilităţii de a fi ajutat”, spune Dr. Edmund Bergler 
în cartea sa Homosexualitatea: Boală sau mod de viaţă?  

„Provocarea majoră în tratarea homosexualităţii, din punctul 
de vedere al rezistenţei pacientului, a fost, bineînţeles, concepţia 
greşită că tulburarea este ereditară sau înnăscută”, scrie 
Dr. Charles Socarides, în textul său Homosexualitatea, în Manualul 
American de Psihiatrie. 

Iată cum concluzionează Dr. Irving Bieber şi colegii săi: 
„Rezultatele terapeutice ale studiului nostru oferă motive pentru 
o viziune optimistă. Mulţi homosexuali devin exclusiv 
heterosexuali, în tratamentul psihanalitic. Totuşi, schimbarea 
poate fi realizată mai uşor de unii decât de alţii. În opinia 
noastră, o schimbarea heterosexuală este o posibilitate pentru 
toţi homosexualii care sunt puternic motivaţi pentru a se 
schimba.” Bieber afirmă, şaptesprezece ani mai târziu: „Am 
urmărit unii pacienţi timp de zece ani şi au rămas exclusiv 
heterosexuali.” 

Dr. Lawrence J. Hatterer spune în Schimbarea homosexualităţii 
la bărbat: „Am auzit despre sute de alţi bărbaţi care au trecut pe 
cont propriu, de la o ajustare homosexuală la una 
heterosexuală.” (p. 138) 

Chiar Masters şi Johnson relatează în cartea lor din 1979, 
Homosexualitatea în perspectivă, că rata de succes la optzeci şi unu 
de homosexuali care doreau reorientarea (după un tratament de 
şase ani) a fost de 71,6%. (p. 402) 

„Psihoterapeutul calificat nu ar mai trebui să evite 
responsabilitatea de a accepta tratamentul clientului homosexual 
sau de a-l trimite la o sursă acceptabilă de tratament.” (p. 251) 

3) Homosexualitatea nu mai este considerată o 
tulburare mentală. 
Comunitatea homosexuală a pretins o mare victorie când a 

impus Asociaţiei Americane de Psihiatrie (APA) să scoată 
homosexualitatea de pe DSM-II – lista sa de tulburări 
psihologice. Această acţiune foarte controversată pare să nu ţină 
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seama de dovada oricărei definiţii de bun simţ a sănătăţii 
psihologice. Luaţi în considerare următoarele: 

1. Este de 6 ori mai probabil ca bărbaţii homosexuali să fi 
încercat să se sinucidă, faţă de bărbaţii heterosexuali. 

2. Studiile arată că între 25 şi 33% dintre bărbaţii şi femeile 
homosexuale sunt alcoolici, în comparaţie cu o cifră de 7% 
pentru populaţia generală. 

3. Statisticile dovedesc o dorinţă sexuală compulsivă la 
bărbaţii homosexuali. 

4. Un studiu Kinsey important a descoperit că 43% dintre 
bărbaţii homosexuali care au luat parte la studiu au estimat că au 
făcut sex cu 500 sau mai mulţi parteneri; 28% cu 1000 sau mai 
mulţi parteneri. 

Ori APA nu cunoaşte ce efecte are homosexualitatea asupra 
unui mare număr de bărbaţi, ori imaginea sa despre sexualitatea 
sănătoasă indică o tulburare serioasă printre membrii APA. 

Acelaşi studiu Kinsey a descoperit că bărbaţii homosexuali 
au separat în mare măsură sexualitatea de relaţie. Studiul a arătat 
că 79% dintre respondenţi au spus că peste jumătate dintre 
partenerii lor sexuali erau necunoscuţi. 70% au spus că peste 
jumătate dintre partenerii lor au fost oameni cu care au făcut 
sex doar o dată. Cu siguranţă, acestea sunt indicii ori ale unei 
nemulţumiri profunde, ori ale unui hedonism teribil de 
distructiv. 

Prejudecata societăţii 
Trebuie să răspundem afirmaţiei că dificultăţile suferite de 

homosexuali sunt toate rezultatul prejudecăţii şi lipsei de 
dorinţă a societăţii de a susţine relaţiile homosexuale stabile. 
Putem răspunde acesteia astfel: 

În zonele unde există cea mai mare acceptare a 
homosexualităţii (San Francisco, West Hollywood, New York 
City), efectele dăunătoare nu se micşorează, ci cresc. 

În ultimii douăzeci de ani acceptarea homosexualităţii a 
crescut mult, dar tot în aceeaşi perioadă a existat o creştere 
uriaşă a suferinţei homosexuale, din cauza bolii şi a altor factori. 
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Mulţi ani societatea nu a scuzat implicarea heterosexuală în 
afara căsătoriei. După cum ştim, aceasta nu i-a obligat pe cei 
înclinaţi spre aceasta la o promiscuitate sexuală mai mare, la rate 
mai ridicate de alcoolism, sinucidere şi boală. 

Dezacord cu APA 
Pe deasupra, mulţi terapeuţi nu sunt de acord cu decizia 

APA din 1973. De ce? 
Nu s-a ţinut seama de mai mult de şaptezeci şi cinci de ani 

de cunoaştere psihanalitică, care evidenţia homosexualitatea 
drept o tulburare. Grupurile de militanţi homosexuali au 
început să submineze numeroase programe şi conferinţe 
ştiinţifice la începutul anilor 1970, inclusiv APA şi întâlnirile 
sale. Grupurile politice homosexuale au avut ca ţintă şi au 
subminat în special întâlnirile naţionale şi locale în care erau 
dezbătute psihopatologia şi tratamentul homosexualităţii. 
Pentru o discuţie completă cu privire la evenimentele 
respective, incluzând documentaţie şi surse, citeşte Speranţă 
pentru homosexualitate, publicată de Fundaţia Free Congress în 1988 
(în special paginile 46-55). 

243 de practicieni şi membri APA au înaintat o cerere 
pentru un referendum, pentru a se vota o schimbare a deciziei. 
Votul a avut loc în aprilie 1974, iar 40% dintre votanţi nu au 
fost de acord cu decizia, afirmând că nu existau motive 
ştiinţifice legitime în terapia psihiatrică fundamentală pentru 
decizia APA. (Ibid., p. 53) 

La sfârşitul anului 1977, 68% dintre psihiatrii Asociaţiei 
Medicale Americane care au răspuns la un studiu, vedeau încă 
homosexualitatea ca pe o adaptare patologică, opusă unei 
variaţii normale. (Ibid, p. 53, note de subsol) 

Dr. Joseph Nicolosi, în numărul din februarie 1989 al The 
California Psychiatrist, spunea: „Mulţi membri ai profesiei noastre 
îşi exprimă încă în particular opinia că dezvoltarea homosexuală 
nu este normală. Decizia APA din 1973 nu a rezolvat problema 
– doar a redus la tăcere 80 de ani de observaţie psihanalitică.” 
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4) Nu am ales să fiu homosexual. 
„Homosexualul nu are altă alegere în ceea ce priveşte 

obiectul său sexual”, spune Dr. Charles Socarides. „Starea este 
determinată în mod inconştient, este diferenţiată de 
comportamentul unei persoane care se angajează intenţionat în 
contact cu persoane de acelaşi sex, datorită factorilor situaţionali 
sau unei dorinţe pentru experienţe variaţionale. Aşa cum s-a 
observat mai sus, acestea constituie formele neclinice ale 
comportamentului homosexual. Punctul central al adevăratei 
homosexualităţi nu este niciodată o alegere conştientă, un act al 
voinţei, ci este mai degrabă determinat din cea mai timpurie 
perioadă a copilăriei, în termenii originii desigur, nu în practică.” 

Deficit faţă de cei de acelaşi sex 
Dr. Elizabeth Moberly din Cambridge, Anglia, autoare a 

două cărţi clinice cu privire la originile şi tratamentul 
homosexualităţii, crede că este important de văzut condiţia 
homosexuală ca implicând un deficit faţă de cei de acelaşi sex, 
care rezultă într-o identitate nesigură, care subminează relaţiile 
cu cei de acelaşi sex. 

Datorită unei dificultăţi timpurii, în special cu părintele de 
acelaşi sex – precum separarea sau indisponibilitatea emoţională 
– rămâne o dorinţă neîmplinită de dragoste şi identificare, 
împreună cu un sentiment ascuns de rănire şi durere faţă de 
membrii aceluiaşi sex. Dr. Moberly crede că drumul către 
creştere şi schimbare cere un terapeut de acelaşi sex, care îl va 
ajuta pe homosexual să construiască o identitate mai sigură, prin 
împlinirea nevoilor relaţionale legitime în moduri nesexuale şi 
prin rezolvarea rănirilor şi conflictelor din trecut cu cei de 
acelaşi sex. Dr. Moberly concluzionează că relaţionarea 
heterosexuală realistă devine posibilă după ce se rezolvă 
problemele cu persoanele de acelaşi sex. 

Concluzie 
Recunoaştem că mulţi sunt mulţumiţi să îşi urmeze 

orientarea homosexuală şi stilul de viaţă legat de aceasta. Totuşi, 
mulţi dintre cei cu orientare homosexuală nu doresc ca vieţile 
lor să fie definite sau determinate de înclinaţie. 
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Trăim într-o naţiune celebră pentru premisa 
autodeterminării. Cei care sunt nefericiţi cu homosexualitatea 
lor au dreptul să-şi exploreze opţiunea, validă clinic, de control 
al impusului şi de schimbare a orientării. 

[Sy Rogers & Alan Medinger, Homosexuality and the Truth. 
Copyright © Alan Medinger. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

HOMOSEXUALITATEA ŞI ADEVĂRUL: ESTE DOAR  

UN ALT STIL DE VIAŢĂ? 

ALAN MEDINGER 
 
Societatea are două imagini despre homosexualitate. 

Imaginea tradiţională susţine că homosexualitatea este o 
aberaţie, orientarea este o boală, iar comportamentul este 
patologic. Imaginea opusă este că homosexualitatea este o 
variantă normală în condiţia umană, este determinată înainte de 
naştere, iar comportamentul homosexual este normal pentru cei 
cu orientarea respectivă. Totuşi, acest mod de a vedea lucrurile 
se bazează pe un număr de premise discutabile, care dacă sunt 
false ne conduc înapoi la părerile tradiţionale.  

Parte din imaginea homosexualităţii, promovată pe cale 
largă, este că ea e doar un alt stil de viaţă, nu atât de comun ca 
heterosexualitatea, dar nici mai rău, nici mai bun. Termenul „stil 
de viaţă alternativ” vrea să însemne „diferit, dar egal”. 

Chiar numai a sugera că există diferenţe de calitate a vieţii 
între homosexualitate şi heterosexualitate implică riscul de a fi 
etichetat ca bigot, de o mare parte a societăţii noastre. În şcolile 
noastre, în mass-media sau în arena politică nu se îndrăzneşte să 
se menţioneze că ceva ar putea fi inerent greşit cu 
homosexualitatea. 

Când anumite aspecte negative ale homosexualităţii sunt 
aduse în discuţie, ele sunt frecvent puse pe seama lipsei de 
dorinţă a societăţii de a susţine relaţiile homosexuale stabile. 
Aceasta prezintă o provocare dificilă, fiindcă după regulile 
stricte ale dovezii ştiinţifice, rareori putem dovedi cauza şi 
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efectul în comportamentul uman. De ce a devenit John hoţ, iar 
fratele lui, Joseph, preot? 

Behavioriştii şi experţii medicali dezbat aceasta la nesfârşit – 
sau până ce se identifică elemente biologice în trupurile noastre, 
care îl predestinează pe unul să devină hoţ, iar pe celălalt preot. 
Dar dacă un stil de viaţă sau o formă de comportament este sau 
nu dăunătoare, este o problemă cu totul diferită de ceea ce o 
face să fie dăunătoare. 

Întâi hotărâm dacă ceva este dăunător şi apoi ne întrebăm ce 
anume cauzează răul. Există ceva inerent în condiţia sau în 
comportamentul respectiv sau există ceva care afectează indirect 
persoana care se angajează în acel comportament? Dacă 
oamenii care fumează ţigări sunt mai expuşi să moară de cancer, 
este din cauză că există ceva în ţigară care tinde să cauzeze 
cancer sau din cauza a ceva periferic, de exemplu, fiindcă 
doctorii ezită să trateze oamenii care fumează, pentru că 
respiraţia lor este urât mirositoare? 

Este o prostie să trecem la a doua întrebare fără să o 
examinăm amănunţit pe prima, dar aceasta este ceea ce se 
întâmplă în cultura noastră cu privire la homosexualitate. Noi 
nu vom face acest lucru aici. 

Se pune atunci întrebarea: „Este homosexualitatea 
dăunătoare?” Pe baza a trei criterii prin care se poate judeca clar 
orice formă de comportament: emoţional, psihologic şi fizic, 
există dovezi puternice care arată că nu este bine să fii 
homosexual. Haideţi să privim aceasta pe cât de obiectiv 
posibil! 

Din punct de vedere emoţional 
Este cel mai dificil de măsurat obiectiv, dar putem examina 

anumite fapte care ne stau la dispoziţie: 
1. Homosexualii nu pot avea copii. 
Puţini ar contesta: copiii oferă oportunitatea de a da şi de a 

primi dragoste, într-un mod care împlineşte o nevoie 
omenească de bază. 

2. Relaţiilor homosexuale le lipseşte complementaritatea. 
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În ciuda feminiştilor, există diferenţe între bărbat şi femeie 
care merg dincolo de capacităţile reproductive – diferenţe ale 
creierului, diferenţe în structura corpului etc. Ele tind să se 
completeze una pe cealaltă în omenire, precum şi la alte fiinţe – 
creând o complementaritate care este bună pentru indivizi, 
pentru copii şi pentru societate. 

3. În medie, relaţiile homosexuale ţin mult mai puţin decât 
relaţiile heterosexuale. 

Un studiu major făcut de Institutul Kinsey a descoperit că 
78% dintre relaţiile homosexuale masculine (relaţii în care se 
intră cu intenţia dedicării) durau mai puţin de trei ani. Numai 
12% durau cinci ani sau mai mult.[1] Desigur, aceasta arată un 
tipar de relaţii distruse care probabil că este dureros pentru 
mulţi. 

4. Într-un studiu din 1977 pe membrii Asociaţiei Americane 
de Psihiatrie, 73% dintre psihiatrii care au răspuns au afirmat că 
erau de părere că bărbaţii homosexuali sunt mai puţin fericiţi 
decât ceilalţi. 

70% au spus că ei credeau că problemele homosexualilor se 
datorau mai mult conflictelor personale, decât stigmatizării 
sociale.[2] 

Din punct de vedere psihologic 
Comunitatea homosexuală a pretins o mare victorie când a 

impus Asociaţiei Americane de Psihiatrie să scoată homosexualitatea 
de pe DSM-II – lista sa de tulburări psihologice. Această acţiune 
foarte controversată pare să nu ţină seama de dovada oricărei 
definiţii de bun simţ a sănătăţii psihologice. Luaţi în considerare 
următoarele: 

1. Este de 6 ori mai probabil ca bărbaţii homosexuali să fi 
încercat să se sinucidă, faţă de bărbaţii heterosexuali.[3] 

2. Studiile indică faptul că între 25 şi 33% dintre bărbaţii şi 
femeile homosexuale sunt alcoolici.[4] 

3. Statisticile dovedesc o dorinţă sexuală compulsivă la 
bărbaţii homosexuali. 

Studiul Kinsey citat mai sus a descoperit că 43% dintre 
bărbaţii homosexuali care au luat parte la studiu au estimat că au 



 - 114 - 

făcut sex cu 500 sau mai mulţi parteneri; 28% cu 1000 sau mai 
mulţi parteneri.[5] Ori Asociaţia Americană de Psihiatrie nu 
cunoaşte ce efecte are homosexualitatea asupra unui mare 
număr de bărbaţi, ori imaginea sa despre sexualitatea sănătoasă 
indică o tulburare serioasă printre membrii APA. 

4. Acelaşi studiu Kinsey a descoperit că bărbaţii 
homosexuali au separat în mare măsură sexualitatea de relaţie. 

Studiul a arătat că 79% dintre respondenţi au spus că peste 
jumătate dintre partenerii lor sexuali erau necunoscuţi. 70% au 
spus că peste jumătate dintre partenerii lor au fost oameni cu 
care au făcut sex doar o dată.[6] Cu siguranţă acestea sunt indicii 
ori ale unei nemulţumiri profunde, ori ale unui hedonism teribil 
de distructiv. 

Din punct de vedere fizic 
Chiar dacă cineva ar considera SIDA ca o problemă fără 

nicio legătură, puţine comportamente au rezultate mai 
dăunătoare decât homosexualitatea. 

1. Anumite practici homosexuale obişnuite sunt distructive 
din punct de vedere fizic, separat de transmiterea bolii. 

Contactul sexual anal, o practică extrem de comună printre 
bărbaţii homosexuali, poate afecta în mod serios ţesuturile 
interne şi poate slăbi în mod ireversibil sfincterul anal, cauzând 
incontinenţă şi alte probleme medicale serioase. 

2. Organizaţiile naţionale pentru drepturile homosexualilor 
au pus un mare accent în ultima vreme pe nivelul înalt de delicte 
comise împotriva homosexualilor. 

Aceasta s-a folosit ca justificare pentru includerea 
homosexualităţii în legile de drepturi civile. Ceea ce nu se 
menţionează este că mare parte dintre aceste delicte au loc când 
un homosexual disperat, singur, duce un prostituat tânăr sau un 
alt străin în casa sau apartamentul său, pentru o seară de sex. 
Deşi cei mai mulţi homosexuali ştiu că în acest fel riscă să 
întâlnească psihopaţi, mulţi tot nu se pot abţine să o facă. 

3. Într-un studiu raportat în publicaţia oficială a Asociaţiei 
de Sănătate Publică Americană, 78% dintre homosexualii 
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respondenţi au afirmat că au fost afectaţi cel puţin o dată de o 
boală cu transmitere sexuală.[7] 

4. Cu câţiva ani în urmă s-a raportat că San Francisco avea 
o rată a bolilor venerice de 22 de ori mai mare decât media 
naţională.[8] 

5. Peste 70% dintre cei care au contractat SIDA sunt 
homosexuali sau bisexuali. 

Trebuie să răspundem afirmaţiei că dificultăţile suferite de 
homosexuali sunt toate rezultatul prejudecăţii şi lipsei de 
dorinţă a societăţii de a susţine relaţiile homosexuale stabile. 
Putem răspunde acesteia astfel: 

1. Nu există nicio dovadă pentru această afirmaţie. 
2. În zonele unde există cea mai mare acceptare a 

homosexualităţii (San Francisco, West Hollywood, New York 
City), efectele dăunătoare nu se micşorează, ci cresc. 

3. În ultimii douăzeci de ani acceptarea homosexualităţii a 
crescut mult, dar tot în aceeaşi perioadă a existat o creştere 
uriaşă a suferinţei homosexuale, din cauza bolii şi a altor factori. 

4. Mulţi ani societatea nu a scuzat implicarea heterosexuală 
în afara căsătoriei. 

După cum ştim, asta nu i-a obligat pe cei înclinaţi spre 
aceasta la o promiscuitate sexuală mai mare, la rate mai ridicate 
de alcoolism, sinucidere şi boală. 

În sfârşit, putem întreba: „Dar dacă mare parte din suferinţa 
care însoţeşte homosexualitatea se datorează parţial sau, în 
primul rând, atitudinii dure şi acuzatoare a societăţii?” Înseamnă 
că suntem îndreptăţiţi să sprijinim şi să susţinem un stil de viaţă 
care aduce atâta suferinţă? Putem spune că societatea trebuie să 
se schimbe, nu homosexualii. Dar dacă societatea nu se va 
schimba sau dacă va dura mult timp până se va schimba, atunci 
ce facem? Unii membri ai minorităţilor rasiale au acceptat 
punctul de vedere că problemele lor se datorau toate 
prejudecăţii rasiale şi au refuzat să se ajute singuri. Mulţi alţii 
totuşi au luat hotărârea să învingă obstacolele, aşa reale cum 
erau. Cui i-a mers mai bine? 
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Faptul că homosexualitatea aduce cu sine o mare suferinţă 
nu poate fi negat. Normal, în lupta cu o stare sau cu un 
comportament care poate aduce o asemenea suferinţă umană, 
se fac toate eforturile pentru prevenire şi corectare. Cu 
homosexualitatea, desigur, presiunea publică de a nega răul sau 
aruncarea vinei pe societate nu a făcut decât să interzică 
societăţii să facă vreun pas pentru prevenire sau schimbare. Şi 
astfel, suferinţa continuă. 
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HOMOSEXUALITATEA ŞI ADEVĂRUL: ESTE 

NATURALĂ ŞI NORMALĂ? 

ALAN MEDINGER  
 
Societatea are două perspective despre homosexualitate. 

Perspectiva tradiţională susţine că homosexualitatea este o 
aberaţie, orientarea este o boală, iar comportamentul este 
patologic. Perspectiva opusă susţine că homosexualitatea este o 
variantă normală în condiţia umană, este determinată înainte de 
naştere, iar comportamentul homosexual este normal pentru cei 
cu această orientare. Totuşi, acest mod de a vedea lucrurile se 
bazează pe un număr de premise discutabile, care dacă sunt 
false, ne conduc înapoi la părerile tradiţionale. În articolul care 
urmează vom continua să examinăm premisele folosite de cei 
care acceptă homosexualitatea ca „normală”. 

„Homosexualitatea este doar o variaţie normală în condiţia 
umană. Apare în orice cultură, în orice epocă, şi deşi majoritatea 
sunt heterosexuali, exact aşa cum unii oameni sunt stângaci, o 
minoritate sunt homosexuali în orientare.” 

Este adevărat sau este homosexualitatea o tulburare, un 
semn că ceva a mers rău în dezvoltarea unui individ? Este 
homosexualitatea ceva inevitabil pentru un anumit procent din 
populaţia lumii şi trebuie, prin urmare, să fie pur şi simplu 
acceptată, sau este o distorsiune sau o disfuncţionalitate căreia 
ar trebui să i se opună rezistenţă şi, dacă este posibil, să fie 
vindecată? 

Ca şi în cazul întrebării dacă homosexualitatea este 
determinată prenatal, dovada ar trebui să fie de partea celor care 
susţin că este normală şi naturală. Spun aceasta fiindcă singura 



 - 118 - 

dovadă pe care o avem – dovada biologică – arată clar că este o 
tulburare, deoarece homosexualitatea prezintă tendinţa de a 
folosi părţi ale corpului pentru un alt scop decât cel pentru care 
au fost destinate. Penisul şi vaginul sunt cu siguranţă create 
pentru actul sexual dintre bărbat şi femeie. Formele lor 
complementare, localizarea terminaţiilor de nervi foarte sensibili 
arată, fără îndoială, scopul divin. 

Oriunde vă situaţi cu privire la aspectele sexualităţii legate de 
plăcere, sexualitatea bărbatului şi femeii este asociată inextricabil 
cu reproducerea, iar doi bărbaţi sau două femei nu se pot 
reproduce. Prin urmare, homosexualitatea este o stare care, în 
mod fundamental, este contrară naturii. Din punct de vedere 
biologic, pur şi simplu nu este naturală sau normală. 

Cu toate acestea, susţinătorii acceptării homosexualităţii au 
depus un mare efort pentru a convinge lumea că 
homosexualitatea este, de fapt, atât naturală cât şi normală, că 
este doar diferită şi că numai din cauză că este orientarea unei 
minorităţi, o clasificăm drept tulburare sau perversiune. Au avut 
destul de mult succes în acest efort. 

Când vorbim despre ce este normal, vorbim despre ce este 
în acord cu norma, despre ce este comun; când vorbim despre 
ce este natural, vorbim despre ce este în acord cu natura. Prin 
urmare, cele mai multe argumente care susţin că 
homosexualitatea este normală şi naturală au ca scop crearea 
impresiei că homosexualitatea este extrem de răspândită, că 
apare peste tot în natură. Mai mult, sexualitatea umană este 
văzută ca un lucru extrem de fluid, în care tot felul de variaţii 
sunt pur şi simplu pe cale să se întâmple. 

Dacă asculţi grupurile care susţin activ homosexualitatea, vei 
auzi iar şi iar folosite aceste argumente. Nu este spaţiu aici 
pentru a respinge pe deplin întreaga lor abordare, ci numai 
pentru cele mai comune cinci afirmaţii care caută să stabilească 
normalitatea homosexualităţii. Vă cer să luaţi în considerare 
ceea ce se spune în realitate şi dovada care se aduce efectiv. 
Vom examina două dintre afirmaţii în continuare.  
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1. 10% dintre oameni sunt homosexuali. Am auzit acest 
lucru exprimat cu o siguranţă uimitoare. Precum spunea un 
activist homosexual: „Nu uita, un copil din zece care se naşte în 
lume, în toate ţările, în toate timpurile, este homosexual.” 
Statistica de 10% a fost folosită atât de mult, încât de multe ori 
se presupune pur şi simplu că este adevărată, în articolele de ziar 
şi în reviste şi de către o mare parte a publicului. 

De unde vine cifra de 10%? Atât cât putem spune este o 
interpretare greşită a primului Raport Kinsey (Comportamentul 
sexual la bărbat),[1] în care se afirma că „10% dintre bărbaţi sunt 
mai mult sau mai puţin exclusiv homosexuali, pentru cel puţin 
trei ani, între 16 şi 55 de ani.” Există câteva probleme aici. 
Dincolo de multele preocupări legitime cu privire la metodele 
statistice ale lui Kinsey şi la faptul că studiul a acoperit numai 
bărbaţii din SUA, Kinsey, pe aceeaşi pagină, afirmă că 
„4% dintre bărbaţii albi sunt exclusiv homosexuali de-a lungul 
vieţii, după adolescenţă.” 

Cei care au citat prima dată cifra de 10% de la Kinsey, 
evident, au încercat să inducă în eroare. Mai târziu, alţii au 
folosit cifra în mod nevinovat. De fapt, nu ştim ce procent din 
cultura noastră sau din orice altă cultură este orientată 
homosexual. Înainte de Kinsey, estimările - venind în primul 
rând din Anglia, Germania şi SUA - erau între 2 şi 5%. Mai 
târziu, estimări mai obiective în Statele Unite lansează un 
maximum de incidenţă de 5% printre bărbaţi şi mai puţin 
printre femei. 

Dar punctul decisiv nu este dacă este 5% sau 10%. Cifrele 
tind să fie exagerate de mulţi homofili, deoarece ei cred că în 
cifre se află caracterul legitim. Dar nu este aşa. Un număr 
semnificativ de oameni sunt înclinaţi spre criminalitate, dar 
aceasta nu înseamnă că aceştia sunt oarecum deformaţi în 
orientarea lor? 

2. Homosexualitatea apare în toate culturile şi a fost 
acceptată în multe dintre ele. Afirmaţia este însoţită, în general, 
de declaraţia sau de aluzia că a noastră cultură iudeo-creştină se 
întâmplă să fie dură cu homosexualii. Evident, nu putem trece 
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în revistă cultura aici, dar îngăduiţi-mi să vă sugerez să priviţi cu 
atenţie câteva exemple despre homosexualitate din alte culturi. 
Invariabil, ele implică fie pederastia (sex între bărbaţi şi băieţi) 
sau, în cazuri rare, o perioadă limitată de comportament 
homosexual aprobat, în timpul adolescenţei. Desigur, 
comportamentul homosexual ar fi putut să apară în toate 
culturile în diferite grade, dar aceasta nu spune nimic despre 
faptul că ar fi normală sau naturală. De fapt, cele mai multe 
culturi, inclusiv cea greacă, până în ultimii săi ani, au clasificat 
homosexualitatea ca pe o crimă care merita cele mai severe 
pedepse. 

Există dovezi că un comportament homosexual apare mult 
mai rar în unele culturi decât în Occident. Evident, culturi 
diferite vor arăta grade diferite de discreţie cu privire la 
comportamentul sexual şi nu au existat studii ale 
homosexualităţii acceptate pe cale largă în ţările neoccidentale, 
astfel încât este aproape imposibil de obţinut o dovadă clară. 
Totuşi, avem la dispoziţie dovezi anecdotice. Teologul şi 
psihiatrul Ruth Tiffany Branhouse citează un incident în care un 
american a menţionat homosexualitatea faţă de un grup de 
medici de la Spitalul Canton din Republica Populară Chineză şi 
numai un membru al personalului medical a înţeles ce este 
homosexualitatea.[2] Am întrebat doi misionari în Africa despre 
homosexualitatea pe acel continent şi amândoi au relatat că li se 
spusese că era necunoscută până la sosirea occidentalilor. 
Anecdotele nu oferă siguranţă, dar în absenţa unor cifre clare, 
întrebaţi-i voi înşivă pe oamenii din Asia şi Africa. 

Note de final 
[1] Alfred C. Kinsey, Wardell B. Pormeroy şi 

Clyde E. Martin, Sexual Behavior in the Human Male (Philadelphia, 
W. B. Saunders Company, 1948), p. 651. 

[2] Ruth Tiffany Branhouse, Homosexuality: a Symbolic 
Confusion (New York, The Seabury Press, 1979), p. 157. 

[Alan Medinger, Homosexuality and the Truth: Is It Natural and 
Normal? Copyright © 2003 Alan Medinger. Tradus şi publicat 
cu permisiune.] 
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HOMOSEXUALITATEA ŞI ADEVĂRUL: O VIAŢĂ 

DETERMINATĂ ÎNAINTE DE NAŞTERE? 

ALAN MEDINGER 
 
Esenţialmente, societatea are două perspective despre 

homosexualitate. Perspectiva tradiţională susţine că 
homosexualitatea este o aberaţie, orientarea este o boală, iar 
comportamentul este patologic. Perspectiva opusă susţine că 
homosexualitatea este o variantă normală în condiţia umană, 
este determinată înainte de naştere, iar comportamentul 
homosexual este normal pentru cei cu această orientare. 
Comunitatea homosexuală a avut un succes remarcabil în a 
câştiga acceptare pentru cel de al doilea punct de vedere. Acest 
mod de a vedea lucrurile totuşi se bazează pe un număr de 
premise discutabile, care, dacă sunt false, ne conduc înapoi la 
părerile tradiţionale.  

„Homosexualitatea este determinată prenatal, genetic sau în 
alt mod.” Pentru mulţi este aspectul fundamental al 
homosexualităţii. Aproape fără excepţie, este încredinţarea 
acelora dintre biserici care susţin acceptarea homosexualităţii. 
Sunt născuţi astfel; nu se pot schimba; şi astfel lucrul plin de 
dragoste pe care trebuie să-l facem este să-i ajutăm să-şi accepte 
homosexualitatea. 

Comunitatea homosexuală are un interes extraordinar în a 
face societatea să accepte acest mod de a privi lucrurile. Întreaga 
mişcare a drepturilor pentru homosexuali este într-adevăr o 
mişcare a „acceptării homosexualităţii”. Ca masă de oameni 
supusă deseori bătăii de joc, ridiculizării, urii şi respingerii, ei 
vor cu disperare să fie acceptaţi ca „normali”. 

A-i face pe oameni să creadă că o anumită proporţie din 
omenire se naşte homosexuală ar legitima homosexualitatea 
cum nimic altceva nu ar putea-o face. „A te naşte homosexual 
este exact ca şi cum te-ai naşte stângaci sau cu părul roşu. Este 
o variaţie normală în specia umană.” Cine nu ar prefera să fie 
văzut astfel, decât să fie etichetat ca „deviant” sau „pervers”? 
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Ce dovadă există că homosexualitatea este 
predeterminată biologic, genetic, hormonal sau în alt 
fel? 
Mai întâi ar trebui să spunem că dovezile ar trebui să fie de 

partea celor care susţin poziţia că homosexualitatea este 
înnăscută. În această privinţă, susţinătorii normalităţii 
homosexualităţii eşuează în mod jalnic. Aproape întotdeauna 
spun generalităţi, folosind expresii precum „mulţi cred” sau 
„cercetarea actuală a dovedit”. Dar când sunt întrebaţi cine sunt 
cei mulţi sau unde este cercetarea, rămân fără cuvinte. 

Episcopul Diocezei din Newark (SUA), care a atras atenţia 
naţională prin afirmaţiile lui puternic pro-homosexualitate, 
afirmând în mod absolut că homosexualitatea este înnăscută, 
oferă ca sursă a sa nimic mai mult decât convorbiri particulare 
cu oameni care fac „muncă de pionierat în domeniul ştiinţific”. 

De fapt, nu s-a publicat nimic şi nimic nu a câştigat 
acceptare pe cale largă în comunitatea ştiinţifică şi în cea 
medicală, care să indice că homosexualitatea este determinată 
prenatal, în primul rând genetic sau în alt mod. 

Este o afirmaţie dură, dar suntem atât de siguri de ea încât o 
susţinem şi suntem de acord să ne adresaţi orice provocări 
pertinente cu privire la ea. 

Ce spun experţii, cei specializaţi în domeniul sexualităţii 
umane sau al homosexualităţii? Opiniile lor trebuie să le căutăm 
despre această chestiune, nu pe cele ale celor care au o agendă 
religioasă de promovat sau un stil de viaţă de protejat. 

Una dintre cele mai recunoscute autorităţi în ce priveşte 
acest subiect este John W. Money, doctor în filozofie, profesor 
la Şcoala de Medicină Johns Hopkins şi Director la Institutul de 
Cercetare Psihohormonală. Într-un articol din Perspective în 
sexualitatea umană, el spune: 

„Oricare ar putea fi aportul neînvăţat din partea surselor de 
constituţie, identitatea psihosexuală a copilului nu este scrisă, 
fără să fie învăţată, în codul genetic, în sistemul hormonal sau în 
sistemul nervos, la naştere.”[1] 
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Un psihiatru care a scris şi a vorbit pe larg despre subiectul 
homosexualităţii, Dr. Charles W. Socarides de la Colegiul de 
Medicină Albert Einstein din New York, a afirmat: 

„Homosexualitatea, alegerea unui partener de acelaşi sex 
pentru satisfacţia orgasmică, nu este înnăscută. Nu există nicio 
legătură între instinctul sexual şi alegerea obiectului sexual. O 
astfel de alegere a obiectului este un comportament învăţat, 
dobândit; nu există nicio înclinaţie genetică înnăscută pentru 
alegerea unui partener, fie de acelaşi sex, fie de sex opus.”[2] 

Un alt expert care a scris pe larg despre acest subiect este 
George A. Rekers, doctor în filozofie, profesor de 
neuropsihiatrie şi ştiinţă comportamentală la Universitatea Şcolii de 
Medicină din Carolina de Sud. După părerea lui: 

„În timpul prezent, putem încerca să concluzionăm că 
principala sursă pentru devierea comportamentului de gen şi 
sexual se găseşte în învăţarea socială şi în variabilele de 
dezvoltare psihologice... deşi ar trebui să recunoaştem că 
rămâne posibilitatea teoretică ca anormalităţile psihologice să 
contribuie cu un factor potenţial de vulnerabilitate, în mod 
indirect.”[3] 

În sfârşit, avem opiniile lui Masters şi Johnson, cele mai 
cunoscute autorităţi în domeniul comportamentului sexual 
uman. În una dintre cărţile lor au scris: 

„Astăzi s-a renunţat în general la teoria genetică a 
homosexualităţii.”[4] 

„În ciuda interesului pentru posibile mecanisme hormonale 
la originea homosexualităţii, astăzi niciun om de ştiinţă serios nu 
sugerează că se aplică o simplă relaţie de tip cauză-efect.”[5] 

Argumentele „educaţie versus natură” sunt întotdeauna 
dificile, omul fiind o creatură atât de complexă. Fie că discutăm 
despre alcoolism, despre comportament criminal sau despre 
homosexualitate, poate fi imposibil de dovedit cauza oricărei 
forme de comportament sau a oricărei identităţi, folosind 
metode ştiinţifice sau regulile stricte ale logicii. Dar părerea 
generală covârşitoare a experţilor în domeniu este că 
homosexualitatea este, în primul rând, un comportament 
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învăţat, iar dacă există un element genetic, aproape sigur are o 
contribuţie minoră. 

Dacă homosexualitatea este într-adevăr un comportament 
învăţat, atunci există o mare posibilitate să poată fi dezvăţat. De 
fapt, există tot mai multe dovezi că un număr substanţial de 
oameni experimentează o schimbare adevărată! 

Note 
[1] John W. Money, Sexual Dimorphism and Homosexual 

Gender Identity, în Perspectives in Human Sexuality, ed. 
Nathaniel W. Wagner (New York: Behavioural Publications, 1974), 
p. 67. 

[2] Charles W. Socarides, Homosexuality: Basic Concepts and 
Psychodynamics, în the International Journal of Psychiatry, 1972. 

[3] George A. Rekers, The Formation of Homosexual 
Orientation, an Address to the North American Social Science Network 
Conference, Washington, D.C., 26 februarie 1987.  

[4] William H. Masters, Virginia E. Brown şi 
Robert C. Kolodny, Human Sexuality, (Boston, Little, Brown 
and Company, 1984), p. 319. 

[5] Ibid., p. 320. 
[Alan Medinger, Homosexuality and the Truth: A Life 

Determined Before Birth? Copyright © 2003 Alan Medinger & 
Regeneration, Inc. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

HOMOSEXUALITATEA ŞI ADEVĂRUL: SITUAŢIA  

SE POATE SCHIMBA  

ALAN MEDINGER 
 
La a douăzecea aniversare a Regeneration, vom vedea unde se 

află misiuni ca Regeneration în ceea ce priveşte mediul social, 
intelectual şi religios de astăzi şi vom privi înainte la ceea ce 
prevedem pentru viitor. Acesta este primul articol din serie. 

În 1988 şi 1989, Ştirile Regeneration au prezentat o serie de 
articole numite Homosexualitatea şi adevărul, în care am încercat să 
contrabalansăm înţelegerile greşite despre homosexualitate, care 
erau deja obişnuite atunci. Pentru că interpretam datele într-un 
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mod în care puţini o făceau, articolele noastre au fost distribuite 
şi copiate pe cale largă. Scopul articolelor a fost să lanseze o 
provocare celor trei convingeri fundamentale pe care se baza 
acceptarea tot mai mare a publicului faţă de homosexualitate. 
Acestea trei erau: 

 Homosexualitatea este înnăscută; 

 Homosexualitatea este de neschimbat; 

 Homosexualitatea este nedăunătoare. 
Homosexualii şi aliaţii lor au făcut o treabă extrem de 

eficientă, convingând publicul larg că afirmaţiile de mai sus sunt 
adevărate, iar aceasta a avut un impact puternic şi larg răspândit 
– chiar în afara domeniului politic. 

Tinerilor le-a fost mai uşor să accepte convingerea că erau 
homosexuali când simţeau atracţii faţă de persoanele de acelaşi 
sex sau se luptau cu confuzia faţă de identitatea sexuală, 
oamenii erau mai puţin dornici să caute schimbarea, iar misiuni 
ca Regeneration erau aruncate la marginea culturii contemporane. 

Cele trei afirmaţii sunt încă fundamentale pentru agenda 
homosexuală, dar convingerea cu privire la ele începe să se 
erodeze. Poate că este prea devreme să spunem sigur că situaţia 
se va schimba, dar astăzi, cele mai multe semne sunt pozitive. 
Să luăm fiecare afirmaţie în parte. 

Homosexualitatea este înnăscută 
Un timp se părea că, în fiecare an sau cam aşa ceva, apărea 

un alt studiu care făcea mass-media să proclame că a fost găsită 
o cauză genetică a homosexualităţii. Am avut studiul 
hipotalamusului al lui Simon LeVay, studiul gemenilor al lui 
Bailey şi Pillard şi cromozomul homosexual al lui Hamer, 
printre altele. Ei bine, s-a întâmplat ceva. În ultimii şase ani, în 
mass-media populară nu s-a vorbit despre studii care să 
confirme rezultatele studiilor anterioare sau care să ofere noi 
dovezi. De fapt, într-un studiu care a ajuns la mass-media, un 
grup canadian a încercat să reproducă lucrarea lui Dean Harmer 
şi a venit cu rezultate care au contrazis rezultatele lui.  

Recent, The Boston Globe (7 februarie 1999) a relatat într-un 
articol intitulat Gena gay care dispare, cum ştiinţa dă înapoi în ce 



 - 126 - 

priveşte susţinerea faptului că ar exista o cauză genetică pentru 
homosexualitate. Scriitorul Matthew Brelis citează lucrarea 
Dr. Richard Pillard (despre studiul gemenilor) ca „arătând că 
sexualitatea este mult influenţată de mediu şi că rolul geneticii 
este, în cele din urmă, limitat”. Mai mult, scriitorul îl citează pe 
Harmer spunând, cu privire la o cauză genetică: „În mod clar, 
ceva mai mult decât genele lucrează aici.” Deşi Harmer spune 
că el crede încă într-o genă homosexuală la bărbaţi, cu câtva 
timp în urmă a anunţat că lesbianismul este cauzat de mediu. 

Articolul din The Boston Globe o citează pe Ruth Hubbard, 
autoarea lucrării Aruncând în aer mitul genei gay şi membră în 
bordul Consiliului pentru Genetica Responsabilă, afirmând că a căuta 
o genă homosexuală nu merită efortul. „Lăsaţi-mă să spun clar”, 
spune ea, „nu cred că există o genă care guvernează un 
comportament uman complex. Există componente genetice în 
tot ce facem şi este o prostie să spui că genele nu sunt implicate, 
dar eu nu cred că ele sunt decisive.” 

Homosexualitatea este de neschimbat 
Mai mulţi factori lucrează împotriva mitului că homosexualii 

nu se pot schimba. Mai întâi, faptul că homosexualitatea nu se 
poate schimba se bazează, în mare măsură, pe opinia că starea 
este înnăscută. Deşi logica nu cere să se facă legătura – ar putea 
depinde de mediu, dar să fie tot de neschimbat – omul în 
general o face şi pare să creadă: „Ei bine, dacă se nasc astfel, 
desigur că nu se pot schimba.” Cum convingerea că există o 
cauză genetică a homosexualităţii este în declin, cu siguranţă 
încrederea în posibilitatea schimbării va creşte. 

Este clar, psihologii şi psihiatrii care declară efectiv, în mod 
curent, că: „Este bine-cunoscut printre profesionişti faptul că 
homosexualii nu se pot schimba”, vor trebui în cele din urmă să 
o arate sau să tacă. De fapt, niciun studiu nu a dovedit vreodată 
că homosexualii nu se pot schimba. Mai mult, este teoretic 
imposibil să se vină vreodată cu o asemenea dovadă, atât timp 
cât mii dintre noi afirmăm că ne-am schimbat. 

De fapt, există dovada contrară în rezultatele studiilor 
actuale care s-au făcut. Fiecare studiu al terapiilor şi 
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programelor desemnate pentru a ajuta oamenii să învingă 
homosexualitatea a indicat că s-a obţinut un nivel semnificativ 
al schimbării. 

Homosexualitatea este nedăunătoare 
Cel puţin în ceea ce îi priveşte pe bărbaţi, orice persoană 

informată care neagă că homosexualitatea este distructivă ori 
minte, ori alege conştient să rămână ignorantă. După aproape 
orice criteriu care ar indica faptul că un comportament este 
patologic – alcoolismul, dependenţa de droguri, promiscuitatea 
sexuală, sinuciderea, boala şi moartea prematură – statisticile 
arată riscurile teribile inerente trăirii unei vieţi homosexuale. 
Chiar într-o vreme ca a noastră, în care mass-media şi instituţiile 
politice şi intelectuale caută să înăbuşe exprimarea anumitor 
adevăruri, minciuna nu mai poate continua mult timp. 

Adăugaţi la toate acestea faptul că milioane de oameni au 
auzit acum de programele pentru schimbarea homosexualităţii, 
ca rezultat al anunţurilor naţionale de anul trecut făcute de 
grupuri creştine conservatoare, şi putem vedea începutul unei 
schimbări uriaşe în felul în care publicul priveşte 
homosexualitatea. Dacă opinia generală este că homosexualii se 
pot schimba şi că stilul lor de viaţă oferă dovezi puternice că 
schimbarea este un curs bun de urmat, multe vieţi vor fi salvate, 
iar oportunităţile noastre de a sluji ar putea creşte ca niciodată 
înainte. 

[Alan Medinger, Homosexuality and the Truth: The Tide May be 
Turning. Copyright © 1999 Alan Medinger & Regeneration, Inc. 
Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

INCESTUL CAUZEAZĂ HOMOSEXUALITATEA? 

DR. PAUL CAMERON & DR. KIRK CAMERON 

 
Sumar: Un eşantion aleatoriu de 5182 de adulţi din 6 zone 

metropolitane din SUA au fost chestionaţi cu privire la relaţii 
sexuale incestuoase în copilărie. Incestul a fost raportat, 
disproporţionat mai mult, atât de bărbaţii, cât şi de femeile 
bisexuali şi homosexuali. 148 de homosexuali (7,7% din 



 - 128 - 

eşantion) au raportat 14 (50%) experienţe incestuoase cu acelaşi 
sex, 7 (22%) cu sexul opus, 20 (69%) experienţe sexuale cu alte 
rude de acelaşi sex şi 2 (3%) cu rude de sex opus. 88 de lesbiene 
(3% din eşantion) au raportat 2 (33%) incest cu acelaşi sex, 
7 (9%) cu sexul opus, 1 (17%) experienţe sexuale cu alte rude de 
acelaşi sex şi 10 (13%) cu rude de sex opus. 12% din 98 de 
bărbaţi homosexuali, comparativ cu 0,8% din 1224 de bărbaţi 
heterosexuali cu un frate, au raportat incest frate-frate. 
Constatările sunt în acord cu cele ale altor studii, în care 
homosexualii au raportat incestul, disproporţionat mai mult. În 
opoziţie cu ipoteza genetică evoluţionistă, aceste date susţin 
alternativa că homosexualitatea poate fi învăţată, dat fiind că 
homosexualii nu produc copii la un nivel sustenabil, iar 
incidenţa homosexualităţii variază, ca o funcţie a diferiţilor 
factori sociali. Incestul nu poate fi exclus ca bază semnificativă 
pentru homosexualitate. 

Referinţe: Psychological Reports, 1995, 76, 611-621. 
[Paul Cameron, Ph.D., Kirk Cameron, Ph.D., Does Incest 

Cause Homosexuality? Copyright © Family Research Institute. 
Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

JOCUL NUMERELOR: CE PROCENTAJ DIN POPULAŢIE 

ÎL REPREZINTĂ HOMOSEXUALII? 

 
I. Statutul mitic al cifrei de 10% 
A. Până foarte recent, cifra de 10% a fost acceptată ca 

doctrină în cercurile mass-media şi academice. 
1. Newsweek, 2/15/93, p. 46: „Ani de zile, mişcarea pentru 

drepturile homosexualilor a căutat siguranţă în numere. Liderii 
ei de mult pretind că homosexualii constituie 10 procente din 
populaţia americană. Ei l-au citat pe Alfred Kinsey, care a 
intervievat mii de bărbaţi şi femei, pentru studii decisive despre 
sexualitatea umană în anii 1940 şi 1950. Activiştii au sesizat 
prilejul cifrei 10 pentru a-şi întări mesajul politic – că milioane 
de cetăţeni sunt excluşi din activitatea prevalentă, de 
discriminarea antihomosexualitate. Guvernanţii politici şi presa 
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(inclusiv Newsweek) au adoptat estimarea – în ciuda protestelor 
din partea conservatorilor sceptici – citând-o iar şi iar. 

2. Fortune, 1991, p. 42: „Studiile clasice din 1948 ale lui 
Kinsey sugerează că aproximativ 10% dintre adulţii americani 
sunt homosexuali, o cifră pe care o susţin cele mai recente 
studii.” 

3. Washington Times, 11/19/91, p. A3: „10 procente dintre 
bărbaţii americani sunt homosexuali şi 5 procente dintre femei 
sunt lesbiene.” 

4. Jurnalişti profesionişti ca cei de la Family Therapy 
Networker, 1991: „De la studiul istoric al lui Kinsey din anii 1940 
până în prezent, studiile arată consecvent că 10 procente din 
populaţie sunt fie homosexuali, fie lesbiene – adică 25 de 
milioane de oameni.” 

5. Chiar şi Directorul Asociaţiei Americane de Psihologie, 
Bryant Welch, a declarat pe 2/6/89 că APA găsise că „de fapt 
toate cercetările au sprijinit concluzia că homosexualitatea... este 
o orientare sexuală care se găseşte în mod consecvent la zece 
procente din populaţia masculină şi la aproximativ 5 procente 
din populaţia feminină... Cercetarea a arătat că de-a lungul 
diferitelor epoci istorice şi în culturi total diferite, incidenţa 
homosexualităţii a rămas aceeaşi, indiferent de atitudinile şi 
interdicţiile publice.” 

B. Cifra este cuprinsă în numele unor grupuri de 
homosexuali precum 1 din 10 şi în proiectul de suport pentru 
adolescenţi oferit adolescenţilor homosexuali, numit Proiect 10, 
care a început în sistemul şcolilor publice din Los Angeles, dar 
care acum s-a răspândit şi în San Francisco şi Minnesota. 

C. Dovada decisivă: atât de mulţi sunt „şocaţi” de 
numerele recente, mult mai mici, raportate de studiul – 
sponsorizat de Alan Guttmacher – pe bărbaţi în vârstă de 
20-39 de ani, care a estimat că numai 1,1% dintre bărbaţi au 
avut numai parteneri homosexuali în ultimii 10 ani. 

1. Washington Times, 4/16: „Dacă cineva îşi examinează 
conştiinţa, ştie că mai mult de 1 din 100 de oameni sunt 
homosexuali... Bunul simţ îţi spune că acest studiu este un 
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nonsens”, a spus Gregory King, purtătorul de cuvânt pentru 
Campania de Fonduri pentru Drepturile Omului, cel mai mare grup al 
naţiunii pentru drepturile homosexualilor. „Simt că cifra de 
10 procente este probabil corectă, fiindcă multor homosexuali 
le este teamă să-şi recunoască orientarea homosexuală”, a spus 
Cathy Renna, Copreşedinte a Alianţei Homosexuale şi Lesbiene 
împotriva Defăimării. 

New York Times, 4/16: „Ieri grupurile de homosexuali au 
luat peste picior cifra de 1 procent, spunând că şi dacă 
cercetătorii le-au promis respondenţilor anonimitatea, multor 
homosexuali le-a fost teamă să-şi dezvăluie orientarea sexuală.” 

2. Editorialul New York Times din 4/17 a numit rezultatele 
noului studiu o „surpriză”. 

3. Scrisoarea către Washington Blade intitulată „Din 
America”: „Până acum, întotdeauna ne-am bazat estimările 
despre mărimea comunităţii noastre pe studiile Kinsey de la 
sfârşitul anilor 1940. Cercetătorii care au reluat chestiunea în 
anii 1970 au reafirmat opinia «1 din 10». Până acum. Un studiu 
sociologic publicat de progresistul Institut Alan Guttmacher, care a 
intervievat în 1991 peste 3300 de bărbaţi de pretutindeni din 
ţară, a găsit că numai 2,3 procente dintre cei intervievaţi au 
recunoscut o experienţă cu acelaşi sex în ultimii zece ani; numai 
1,1 procente spun că au fost exclusiv homosexuali. Deşi cei mai 
mulţi dintre noi credem din toată inima că acestea sunt 
subestimări grosiere, controversa va continua să fie alimentată 
de experţii şi de homofobii de pretutindeni.” 

4. Sondajul electoral din New York Times „îngropat”: Un 
seminar de jurnalism trecând în revistă anul 1992, a nominalizat 
New York Times pentru una dintre cele mai semnificative poveşti 
„îngropate” ale anului. Propriile sondaje ale Times cu privire la 
rezultatul alegerilor prezidenţiale au întrebat despre orientarea 
sexuală a votanţilor şi au găsit că mai puţin de 3% au afirmat că 
sunt homosexuali. Membrii staff-ului de la Times nu au putut 
crede rezultatele, ele fiind atât de mici faţă de standardul de 
10%, şi astfel nu au raportat materialul. 
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D. Mai revelator: liderii homosexuali recunosc acum că au 
abuzat de cifra 10%, în folosul lor. 

1. New York Times 4/16: „Liderii homosexuali au pretins că 
numărul de americani homosexuali şi lesbiene era în jur de 
10 procente, o cifră pe care mulţi dintre ei au suspectat-o a fi 
exagerată. Dar au repetat numărul adesea, au spus ei, ca un mod 
de a încuraja marea populaţie de homosexuali a naţiunii să fie 
deschişi cu privire la identitatea lor sexuală.” 

Newsweek, 2/15: „Unii activişti homosexuali recunosc acum 
să au exploatat estimarea lui Kinsey pentru valoarea ei tactică, 
nu pentru acurateţea ei. „Am folosit acea cifră, când cei mai 
mulţi homosexuali erau cu totul ascunşi, pentru a crea impresia 
că suntem numeroşi”, spune Tom Stoddard, fost conducător al 
Fondului Legal de Apărare Lamda. 

II. De ce a fost cifra de 10% atât de sacră pentru 
activiştii homosexuali? 
A. Dacă procentul de 10% este adevărat, homosexualii 

constituie o minoritate semnificativă care nu poate fi uşor de 
ignorat de către: 

1. Mass-media şi politicienii 
New York Times 4/16: „Mărimea populaţiei homosexuale a 

naţiunii noastre reprezintă de mult o dispută, cu atât mai mult în 
anii recenţi, când mişcarea pentru drepturile civile ale 
homosexualilor a luat avânt. Numărul are implicaţii politice, 
deoarece se traduce în alegători, care se traduc în voturi.” 

Editorialul New York Times 4/17: „Ce contează? În 
domeniul politic, puterea depinde în parte de numere, deci noile 
date pot să slăbească mişcarea pentru drepturile homosexualilor, 
la fel cum lupta sa de a ridica interdicţia pentru homosexuali, în 
ceea ce priveşte armata, a blocat în câteva state legi care ar 
permite discriminarea homosexualilor şi l-au presat pe 
Preşedintele Clinton să susţină cauzele homosexualilor.” 

2. Publicul american – 1 din 10 înseamnă că cineva pe care 
îl cunoşti şi îl iubeşti sau cu care lucrezi, este homosexual. 

B. Dacă este adevărat, de ce ar fi homosexualitatea atât de 
răspândită, chiar şi cu o intensă dezaprobare socială? 
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1. Baza genetică, mai plauzibilă pentru mai mulţi, dacă 
10% din populaţie sunt în mod consecvent homosexuali. 

2. Poate explica 1 sau 2% dintre homosexuali ca fiind un 
grup extremist, care face alegeri radicale. Mai greu de explicat 
acţiunile a 10% din populaţie drept comportament „extremist”. 

C. Până acum, reputaţia bună şi lucrarea lui Alfred Kinsey 
au fost în dispută. 

1. Ani de zile, noi, cei de la Institutul pentru Cercetarea 
Familiei, ne-am aflat într-o situaţie dificilă, încercând să aducem 
critici competente operei lui Kinsey, publicată în jurnale cu 
reputaţie bună. Există prejudecăţi extraordinare împotriva 
criticării lui Kinsey. 

III. Rolul lui Kinsey în istoria cifrei de 10% 
A. Înainte de Kinsey, homosexualitatea era considerată 

destul de rară. 
1. Comunitatea medicală şi cea psihiatrică au speculat că 

cifra era cam de 2% sau cam aşa ceva. 
2. Psihiatrul David Abrahansen de la Universitatea Columbia 

a scris în 1944: „Este dificil de spus cât de frecventă este de fapt 
homosexualitatea. Suntem înclinaţi să spunem că 
homosexualitatea masculină se găseşte în doar 2 procente din 
populaţia totală, dar există un sentiment general că 
homosexualitatea feminină este mai frecventă.” 

3. În ciuda speculaţiei, nu au existat date substanţiale, cu 
excepţia studiilor izolate, mici, pe voluntari sau pe pacienţii 
clinicilor. 

a. În mod ironic, date fiind problemele pe care le 
cunoaştem acum cu privire la propria metodologie a lui Kinsey, 
acesta a criticat puternic studiile anterioare despre 
comportamentul sexual într-o recenzie inclusă în prima lui 
carte, Comportamentul sexual la bărbat. El a scris unui redactor că 
este „uimitor cât de mulţi oameni au fost dornici să-şi bazeze 
generalizările despre comportamentul sexual uman pe bârfe 
generale şi pe o mână de cazuri, în timp ce acum obiectează cu 
energie la 5300 de cazuri selectate cu atenţie”. 
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B. Nu au existat studii bazate pe probabilitate sau obţinute 
aleatoriu. De ce? 

1. Ştiinţa şi teoria statisticii erau încă la început în anii 1930 
şi 1940.  

2. Designul cercetării şi metodologia sondajului în ştiinţele 
sociale de-abia luaseră fiinţă ca domenii de studiu. 

3. Sexul era o topică tabu pentru discursul general. 
a. Chiar şi astăzi, am găsit că oamenii care refuză să 

completeze chestionare despre sex tind să fie mai conservatori 
şi serioşi sexual. 

b. Studiul chestionarului aleatoriu despre comportamentul 
sexual ar fi putut cu uşurinţă să fi eşuat în vremea lui Kinsey, 
datorită ezitării din partea celor mai mulţi americani de a-l 
completa. 

C. Apare Kinsey, care schimbă imaginea cercetării despre 
sex (şi ştiinţa socială). 

1. Entomolog cu reputaţie academică bună, datorită unor 
studii despre reproducerea la viespi 

2. A început să adune „istorii” sexuale la sfârşitul anilor 
1930. 

3. A pus o serie de întrebări detaliate despre intimitatea 
sexuală la peste 18000 de subiecţi. 

4. A făcut eforturi sistematice şi extensive de a organiza şi 
prezenta datele în 2 cărţi masive. 

a. Atât de masive, încât cei mai mulţi oameni nu au citit 
niciodată personal volumele lui Kinsey. 

D. Fără date care să le contracareze, cifrele lui Kinsey au 
devenit în cele din urmă „fapt”. 

1. Cantitatea de date culese de el a fost intimidantă pentru 
critici. 

2. Metodele lui au fost puternic criticate la început, dar nu 
au existat date sau studii care să pună sub semnul întrebării 
estimările lui Kinsey. 

3. Criticile au fost în cele din urmă uitate, dar datele 
colectate au rămas şi au câştigat acceptare în literatura ştiinţifică. 



 - 134 - 

E. Când psihologia şi sociologia au ajuns la un anumit nivel 
şi popularitate, cercetarea lui Kinsey a fost oferită ca un 
„standard de aur” în cercetarea despre sex. 

1. Parţial, datorită metodelor sale de colectare de date 
detaliate şi stilului său unic de intervievare. 

2. De asemenea, datorită acceptării de către profesioniştii 
în ştiinţele sociale a abordării filozofice a lui Kinsey. 

IV. Impactul lui Kinsey 
A. Abordarea filozofică a lui Kinsey: elimină deosebirea 

dintre comportamentul sexual normal şi anormal 
1. Argument bazat doar pe forţa numerelor: dacă un 

comportament este obişnuit sau practicat frecvent, nu poate fi 
anormal. 

a. Kinsey a scris că „Luând în considerare datele pe care le 
avem acum despre incidenţa şi frecvenţa homosexualilor... este 
dificil de menţinut opinia că reacţiile dintre indivizii de acelaşi 
sex sunt rare şi, prin urmare, anormale sau nenaturale sau că 
constituie în ele însele dovada nevrozelor sau chiar a 
psihozelor.” 

2. Kinsey a ignorat distincţiile între comportamentul 
corect şi greşit; comportamentul sexual doar a apărut în diferite 
varietăţi. 

a. Robinson, în biografia lui Kinsey, a scris că „El 
niciodată nu a tolerat teza că tabuurile sexuale erau justificate 
fiindcă garantau stabilitatea socială.” Kinsey a spus, de 
asemenea, că el credea că „Cei mai mulţi oameni ar exercita o 
toleranţă creştină mai mare faţă de toate tipurile de 
comportament sexual, dacă ar înţelege... de ce oamenii fac ce 
fac din punct de vedere sexual.” 

3. Kinsey era de fapt indignat din cauza efectelor religiei 
asupra vieţii sexuale. 

a. Pomeroy, colaboratorul lui Kinsey, a scris că Kinsey 
„era indignat din cauza a ceea ce [tradiţia iudeo-creştină] făcuse 
culturii noastre. El a citat adesea inexactităţile şi paranoia de 
care, susţinea el, abundă ea. Era destul de deschis, vorbind 
despre această tradiţie şi despre efectul ei asupra vieţilor 
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oamenilor din vremea noastră...” Kinsey a scris, de asemenea, 
că „încercările morale de a controla anumite forme de 
descărcare sexuală sunt destinate a perpetua atitudinile morale şi 
sunt adesea lipsite de orice logică, ca să nu mai spunem, de 
justificare ştiinţifică.” 

4. A încercat cu zel să arate comportamentele tabu ca fiind 
destul de comune (şi, prin urmare, OK). 

a. A estimat rate înalte pentru masturbare, sexul 
premarital, adulter, sexul oral etc. 

B. Kinsey – despre homosexualitate 
1. Chestiune cu o uriaşă semnificaţie politică şi socială 
a. Câţi homosexuali? 
b. Cât de des este comportamentul homosexual? 
2. Afirmaţiile lui Kinsey 
a. 10% predominant homosexuali, pentru cel puţin 3 ani la 

vârsta adultă; 
b. 18% bisexuali sau homosexuali, pentru cel puţin 3 ani la 

vârsta adultă; 
c. 4% exclusiv homosexuali la vârsta adultă; 
d. 37% dintre bărbaţi au o anumită experienţă 

homosexuală post-pubertală. 
3. Aceste estimări au fost o provocare serioasă şi adesea 

şocantă pentru gândirea populară şi profesională prevalentă. 
C. Întrebarea nerezolvată 
1. Au fost afirmaţiile lui Kinsey exacte? Întrebarea încă nu 

a primit un răspuns definitiv, în ultimii 40 de ani. 
2. Între timp, estimările lui Kinsey au avut un impact 

important asupra atitudinilor culturale faţă de sex şi 
homosexualitate. Contradovezile nu au fost adunate până acum. 

V. Adevărul, aşa cum îl ştim cel mai bine 
A. Cercetarea FRI: am examinat peste 35 dintre „cele mai 

bune” studii disponibile. 
1. Metodologia s-a limitat la studiile cu metodologie 

imparţială şi cu un plan care implica o anumită selecţie aleatorie. 
2. Studiile bazate pe probabilitate sunt cele mai bune 

încercări de a obţine estimări imparţiale despre populaţie. 
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B. Ne-am uitat la două întrebări fundamentale: 
1. Ce fracţie a avut vreodată o experienţă homosexuală 

post-pubertală? 
2. Ce fracţie este bisexuală/homosexuală în orientare? 
C. Descoperirile despre experienţa post-pubertală 
1. Per total, cu siguranţă mai puţin de 10%, probabil <5% 

pentru bărbaţi şi femei 
2. Cele mai bune studii includ: 
a. SUA: 
Kinsey-NORC 1970: 8,2% B, 4,3% F, după vârsta de 15 ani 
FRI-Dallas 1984: 10,7% B, 7,4% F, după vârsta de 12 ani 
NCHS 1988-1991: 3,5% B din 1977 (peste 50000 de 

respondenţi) 
GSS 1989: < 6,3% B, după vârsta de 17 ani 
RTI-Dallas 1989: 7,6% B, 2,7% F din 1978 
GSS 1990: 4,8% B, după vârsta de 17 ani 
Billy/Guttmacher 1993: 2,3% B în ultimii 10 ani 
b. Australia: 
Ross 1986: 11,2 B, 4,6% F 
c. Marea Britanie 
Forman/Chilvers 1984-1986: 1,7% B în controale aleatorii, 

2,7% B dintre pacienţi 
Johnson 1992: 6,1% B (aproape 19000 de respondenţi) 
d. Franţa 
Spira 1992: 4,1% B, 2,6% F (peste 20000 de respondenţi) 
e. Norvegia 
Sundet 1987: 3,5% B, 3,0% F 
f. Danemarca 
Schmidt 1989: 3,8% B 
Melbye 1989: 2,7% B 
3. Mediana studiilor enumerate mai sus: 4,1% B, 2,0% F 
Quartila cea mai ridicată: 7,0% B, 4,6% F [În statistică, 

quartila este oricare din cele trei valori ce împart un set ordonat 
de date în patru părţi de mărime egală. N. trad.] 

D. Descoperirile despre orientarea homosexuală 
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1. Per total, cu siguranţă mai puţin de 4%, probabil în jur 
de 2-3% B, 2% F sunt homosexuali sau bisexuali. 

2. Cele mai bune studii includ 
a. SUA: 
Bell/Weinberg 1970: < 2% din totalul B şi F (ratele fraţilor 

şi surorilor) 
Cameron/Ross 1975-1978: 3,1% B, 3,9% F 
FRI 1983: 5,4% B, 3,6% F (4340 de respondenţi) 
Trocki 1988-1989: 3% B, 2% F 
NCHS 1988-1991: 3,5% B (peste 50000 de respondenţi) 
Catania/NABS 1992: 2% B, 2% F (4% în zonele urbane; 

10600 de respondenţi) 
Billy/Battelle 1993: 1,1% B 
b. Danemarca 
Schmidt 1987: 0,6% B 
c. Canada 
MacDonald 1988: 2% din totalul B şi F (> 5500 de 

respondenţi studenţi la colegiu) 
3. Mediana studiilor enumerate mai sus: 2% B, 2% F 
Quartila cea mai ridicată: 3,3% B, 3,7% F 
E. Alte dovezi în concordanţă cu aceste descoperiri  
1. Numărătoarea Biroului de Recensământ a cuplurilor 

gay/lesbiene 
a. Cifra de 157400 reprezintă mai puţin de 1% din toate 

familiile din SUA. 
b. Washington Blade a raportat că „Totalul include 88200 de 

cupluri homosexuale masculine şi 69200 de cupluri lesbiene. 
Totalul general de 157400 a reprezentat mai puţin de un 
procent din cele 91 de milioane de familii din SUA. Cuplurile 
heterosexuale necăsătorite au totalizat 3,1 milioane... reprezentând 
aproximativ trei procente din totalul familiilor.” 

2. Ce s-a recunoscut în New York Times pe 4/16 
a. Mai întâi, un raport întârziat, despre rezultatele 

sondajului prezidenţial, anterior „îngropate”, a arătat că numai 
3% B şi 2% F erau homosexuali: „De fapt, un sondaj care 
analiza votul pentru Preşedinte a găsit că 3% dintre bărbaţi şi 
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2% dintre femei au spus că erau homosexuali, lesbiene sau 
bisexuali.” 

b. The Times a citat, de asemenea, un om de marketing 
pentru comunitatea homosexuală: „Sean Strub, care conduce o 
firmă de marketing în Manhattan care păstrează listele de 
corespondenţă pentru homosexuali, pentru a le vinde agenţilor 
de publicitate şi politicienilor, a estimat mărimea populaţiei 
homosexuale a ţării de la 2,5 procente la 3,5 procente.” 

3. Capitalismul simplu: librăriile homosexuale în D.C. 
a. Sunt 11000 de librării de toate tipurile în toată naţiunea, 

cu o medie de 18000 de adulţi/librărie. 
b. Cei 2,9 milioane de adulţi din D.C. susţin financiar 

210 librării sau 14000/librărie (populaţie mai educată). 
c. Deacon MacCubbin, proprietar al Lamba Rising, cea mai 

mare librărie homosexuală din lume, a susţinut că există 534 de 
librării homosexuale sau feministe/lesbiene în toată lumea. 

d. Numai 116 librării sunt strict homosexuale/lesbiene; 
numai 60 dintre acestea sunt situate în SUA. 

e. Chiar triplând acest număr de librării, pentru a explica 
lesbienele care frecventează librăriile feministe, librăriile 
homosexuale şi lesbiene reprezintă doar puţin peste 1% din 
total. 

f. Mai mult, domnul MacCubbin susţine că homosexualii 
cumpără de 8 ori mai multe cărţi decât persoana obişnuită. 

h. Chiar dacă fiecare deserveşte 15000 de 
homosexuali/lesbiene (ceea ce nu este probabil, dacă 
homosexualii cumpără într-adevăr atât de multe cărţi, 
comparativ cu cititorul obişnuit, fiindcă atunci ar fi susţinute 
financiar mai multe librării homosexuale), obţinem un total de 
30000 de homosexuali în D.C., aproximativ 1% din populaţia 
adultă totală. 

VI. De ce Kinsey a fost atât de departe de aceste 
descoperiri? 
A. Eşantionul era extrem de distorsionat de populaţiile 

netipice. 
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1. A intervievat peste 1500 de condamnaţi pentru delicte 
sexuale în primele 10000 de cazuri. 

2. A inclus istoriile a 600 de prostituaţi şi 600 de 
prostituate în baza de date. 

3. A vizitat regulat nu numai închisori, ci şi comunităţi 
homosexuale cunoscute ale vremii sale. De fapt, în foarte puţini 
ani nu a avut ca ţintă fie o închisoare, fie o enclavă 
homosexuală, în eforturile de a alcătui un eşantion. 

4. Istoriile lui Kinsey au fost adunate pentru analiză, cu 
puţină apreciere pentru greutatea statistică sau mânuirea datelor. 

B. Schema lui Kinsey de alcătuire a eşantioanelor nu a fost 
sistematică, ci mai degrabă dezordonată. 

1. Fără un proiect aleatoriu sau bazat pe probabilitate. 
2. A folosit contacte subterane, pentru a intra în grupuri 

homosexuale şi deviante sexual. 
3. Kinsey a devenit foarte interesat de documentarea 

extremelor diversităţii sexuale, mergând chiar atât de departe, 
încât i-a filmat pe participanţi în activitatea sexuală. Institutul 
Kinsey conţine o arhivă a unor asemenea filme. 

4. Fiind atât de interesat de diversitate, Kinsey era mult 
mai puţin interesat de istoriile sexuale relativ „plictisitoare” ale 
americanilor celor mai obişnuiţi, iar aceste istorii „plictisitoare” 
nu au apărut în eşantionul lui nici pe aproape pe cât de des ar fi 
trebuit. 

VII. Sunt cercetările recente mai solide decât cea a lui 
Kinsey? 
A. Critica obişnuită: homosexualii nu se dezvăluie în studii, 

nu spun adevărul. 
1. New York Times, 4/15, a raportat cu privire la studiul 

recent al Institutului Guttmacher: „Marele semn de întrebare cu 
privire la orice studiu ca acesta este: «Spun oamenii adevărul?» a 
zis Jacqueline Darroch Forrest, Director de cercetare la Institutul 
Guttmacher, o organizaţie de cercetare care se concentrează pe 
comportamentul sexual şi contraconcepţie.” 

2. Cercetătorii presupun de obicei că homosexualii sunt 
subestimaţi. 
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3. Dar trebuie să fie neapărat aşa? 
B. În multe sondaje sexuale, jumătate sau mai mulţi refuză 

să completeze chestionarul sau să răspundă. 
1. Aceşti ne-respondenţi sunt oscilaţia crucială în vot 

pentru a determina dacă homosexualii au fost subestimaţi. 
2. Mai mulţi investigatori, inclusiv noi, cei de la FRI, au 

sugerat că ne-respondenţii sunt mai conservatori sexual decât 
respondenţii, bazat pe experienţa lucrului cu chestionarele 
despre sexualitate. 

3. Aceasta ar tinde să însemne că estimările sondajului cu 
rate înainte de refuz, mai degrabă supraestimează, decât 
subestimează cifrele despre activitatea şi orientarea 
homosexuală, dar dovezile nu sunt complet inechivoce. 

C. Dovezile din trei studii 
1. Noua analiză FRI a găsit parţial că ne-respondenţii sunt 

în cea mai mare parte ca heterosexualii conservatori şi nu sunt 
liberali sexual. 

2. Studiul Universităţii Maryland a avut două tipuri de 
colectare de date. 

a. Studiul voluntarilor studenţi şi un chestionar anonim 
prin poştă, trimis la o porţiune aleatorie a corpului studenţilor. 

b. Compararea rezultatelor a arătat că studenţii voluntari 
erau mai liberali sexual şi mai activi sexual decât studenţii care 
au răspuns la studiul aleatoriu prin poştă. 

c. Dată fiind anonimitatea asociată cu sondajul prin poştă 
şi lipsa de anonimitate asociată cu faptul de a fi un participant 
voluntar, aceste rezultate sugerează că cei liberali sexual sunt 
într-adevăr dornici să-şi împărtăşească experienţa într-un studiu despre 
sex. 

3. Studiul RTI 
a. A plătit până la 175 $ celor care au refuzat iniţial, pentru 

a-i face să coopereze. 
b. A mărit rata totală de răspuns la 88%. 
c. A găsit rate mai înalte de contact homosexual printre cei 

care au refuzat iniţial, decât printre cei care au răspuns de prima 
dată, sugerând că unii dintre cei cu experienţă homosexuală au 
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încercat iniţial să ascundă acel fapt, cel puţin până ce „preţul a 
fost corect”. 

d. Totuşi, o campanie largă de publicitate împotriva 
studiului, a liderilor homosexuali, se poate să fi cauzat mai 
multe refuzuri iniţiale, decât ar fi avut loc în mod normal. 

e. De asemenea, şi foarte important, populaţia ţintă a 
studiului s-a oprit la vârsta de 54 de ani, chiar dacă cele mai 
multe refuzuri de a participa la alte studii tind să fie la o vârstă 
mai înaintată (heterosexuali). 

D. Per total, setul curent de studii pare adecvat şi suficient 
pentru a estima mărimea subpopulaţiei homosexuale. 

[The Numbers Game: What Percentage of the Population Is Gay? 
Copyright © Family Research Institute. Tradus şi publicat cu 
permisiune.] 

 

LONGEVITATEA HOMOSEXUALILOR: ÎNAINTE  

ŞI DUPĂ EPIDEMIA DE SIDA 

DR. PAUL CAMERON, WILLIAM L. PLAYFAIR &  

STEPHEN WELLUM 

 
Sumar: Deşi Surgeon General [Purtătorul de cuvânt al 

Departamentului de Sănătate Publică din SUA, n. trad.] a 
caracterizat sexul homosexual ca „normal” şi „sănătos”, 
homosexualii şi consumatorii de droguri intravenoase au suferit, 
disproporţionat mai mult, de epidemia de SIDA. Longevitatea 
este deseori utilizată ca o măsură a sănătăţii. Cât trăiau 
homosexualii înainte de epidemia de SIDA şi cât trăiesc astăzi? 
Am examinat 6737 de necrologuri/anunţuri de deces din 
optsprezece jurnale homosexuale din SUA din ultimii 
treisprezece ani şi le-am comparat cu necrologurile din două 
ziare convenţionale. Necrologurile din ziarele nehomosexuale 
au fost similare cu mediile SUA în ceea ce priveşte longevitatea: 
vârsta mediană de deces la bărbaţii căsătoriţi era de 75 de ani, 
80 de procente au murit bătrâni (65 de ani sau mai bătrâni); 
pentru bărbaţii necăsătoriţi era de 57 de ani, 32 de procente au 
murit bătrâni; pentru femeile căsătorite era de 79 de ani, 85 de 
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procente au murit bătrâne; pentru femeile necăsătorite era de 
71 de ani, 60 de procente au murit bătrâne. Pentru cele 6574 de 
morţi homosexuale, vârsta mediană de deces, dacă SIDA a fost 
cauza, era de 39 de ani, indiferent dacă individul avea sau nu un 
PTL [partener pe termen lung, n. trad.], 1 procent au murit 
bătrâni. Pentru cei 829 care au murit de alte cauze decât SIDA, 
vârsta mediană de deces era de 42 de ani (41 de ani pentru cei 
315 cu un PTL şi 43 de ani pentru cei 514 fără) şi < 9 procente 
au murit bătrâni. Homosexualii au avut mai frecvent parte de un 
sfârşit violent prin morţi accidentale, moarte în accidente de 
maşină, sinucidere şi crimă, decât bărbaţii în general. Cele 
163 de lesbiene au înregistrat o vârstă mediană de deces de 
42 de ani (20% au murit bătrâne) şi au prezentat rate înalte ale 
morţii violente şi cancerului, comparativ cu femeile în general. 
Homosexualii bătrâni apar ca fiind mai puţin numeroşi 
proporţional decât echivalenţii lor nehomosexuali, în literatura 
ştiinţifică din 1859 până în 1993. Tiparul evident al morţii 
violente din necrologurile homosexuale este în acord cu tiparul 
prezentat în studiile publicate despre homosexuali şi 
consumatorii de droguri intravenoase. Se poate ca homosexualii 
să fi experimentat o durată de viaţă scurtă în ultimii 140 de ani; 
SIDA a redus-o, aparent cu aproximativ 10 procente. O astfel 
de durată de viaţă scurtă pune în discuţie caracterul sănătos al 
homosexualităţii. 

Referinţe: Cameron P., Playfair W. L., & Wellum S. (1994) 
The longevity of homosexuals: before and after the AIDS epidemic. Omega 
Journal of Death and Dying, 29(3): 249-272. 

[Paul Cameron, Ph.D., William L. Playfair, Stephen Wellum, 
The Longevity of Homosexuals: Before and After the AIDS Epidemic. 
Copyright © Family Research Institute. Tradus şi publicat cu 
permisiune.]  
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MOLESTAREA COPILULUI ŞI HOMOSEXUALITATEA 

DR. PAUL CAMERON 

 
Ann Landers[1] spune că afirmaţia: „Homosexualii sunt mai 

înclinaţi să molesteze sexual copiii decât heterosexualii”, este 
falsă. Asociaţia Americană de Psihologie a sponsorizat o lucrare care 
afirmă: „Cercetători recunoscuţi în domeniul abuzului 
copilului... aproape unanim, sunt de acord că este de fapt mai 
puţin probabil ca persoanele homosexuale să abordeze sexual 
copiii.”[2] 

De ce citim atunci în fiecare ziar despre sex între băieţi şi 
bărbaţi? Reflectă aceasta doar jurnalismul senzaţional? Ştim că 
molestarea heterosexuală se întâmplă şi ea. Dar din moment ce 
sunt mult mai mulţi heterosexuali decât homosexuali, ce gen de 
molestare – homosexuală sau heterosexuală – este mai 
obişnuită, în mod proporţional? 

Dovezile ştiinţifice 
Trei feluri de dovezi ştiinţifice arată proporţia molestării 

homosexuale: 1) rapoartele studiilor despre molestare în 
populaţia generală, 2) studiile pe cei prinşi şi condamnaţi pentru 
molestare şi 3) ceea ce au raportat homosexualii înşişi. Cele trei 
tipuri de dovezi sugerează că cei 1%-3% dintre adulţii care 
practică homosexualitatea[3] sunt responsabili pentru între o 
cincime şi o treime (pentru 20-33%) dintre toate molestările 
copilului. 

Rapoarte despre molestare în populaţia generală 
În 1983, un studiu tip probabilitate, despre experienţele 

sexuale a 4340 de adulţi din 5 oraşe mari din SUA, a găsit că 
aproximativ 3% dintre bărbaţi şi 7% dintre femei au raportat 
implicare sexuală cu un bărbat, înaintea vârstei de 13 ani[4] (adică 
30% din implicare a fost homosexuală). 

În 1983[4], un studiu aleatoriu pe 3132 de adulţi din 
Los Angeles a găsit că 3,8% dintre bărbaţi şi 6,8% dintre femei 
au spus că fuseseră violaţi sexual în copilărie. Deoarece 93% 
dintre atacatori erau bărbaţi şi numai 1% dintre fete au fost 
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violate de femei, aproximativ 35% dintre atacatori erau 
homosexuali.[5] 

Los Angeles Times[6] a făcut un studiu pe 2628 de adulţi din 
SUA în 1985. 27% dintre femei şi 16% dintre bărbaţi au 
susţinut că fuseseră molestaţi sexual. Deoarece 7% dintre 
molestările fetelor şi 93% dintre molestările băieţilor au fost 
făcute de adulţi de acelaşi sex, cam 4 la fiecare 10 molestări din 
acest studiu au fost homosexuale. 

Într-un studiu aleatoriu al britanicilor între 15 şi 19 ani, 
35% dintre băieţi şi 9% dintre fete au susţinut că au fost 
abordaţi pentru sex de adulţi homosexuali, iar 2% dintre băieţi 
şi 1% dintre fete au admis că au cedat.[7] 

În ştiinţă, o recenzie a literaturii profesioniste publicată 
într-un jurnal ştiinţific recomandat, este considerată a fi un 
sumar precis al cunoaşterii curente. Ultima asemenea recenzie a 
fost publicată în 1985.[8] Ea a concluzionat că actele 
homosexuale erau implicate în de la 25% la 40% dintre cazurile 
de molestare a copilului, înregistrate în literatura ştiinţifică şi în 
cea folosită în dezbaterile Curţii. 

Studii cu privire la cei condamnaţi 
Dr. Freund şi Heasman[9] de la Institutul de Psihiatrie Clarke 

din Toronto, au revăzut două studii ample şi au calculat că 34%, 
respectiv 32% dintre delincvenţii asupra copiilor erau 
homosexuali. În cazurile de care s-au ocupat ei personal, 
homosexualii reprezentau 36% dintre cei 457 de pedofili ai lor. 

Dr. Adrian Copeland, un psihiatru care lucrează cu 
delincvenţi sexuali la Institutul Peters din Philadelphia, a spus[10] 
că, după experienţa lui, pedofilii tind să fie homosexuali, iar 
„între 40% şi 45%” dintre cei care molestează copii au avut 
„experienţe homosexuale semnificative”. 

Dr. C. H. McGaghy[11] a estimat că „delincvenţii 
homosexuali constituie probabil cam jumătate dintre 
delincvenţii care lucrează cu copii”. Alte studii sunt similare: 

 Din cei aproximativ 100 de molestatori de copii din 1991, 
la Centrul de Tratament Massachusetts pentru Persoane Periculoase 
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Sexual, o treime erau heterosexuali, o treime bisexuali şi o 
treime homosexuali în orientare.[12] 

 Un studiu făcut de stat pe 161 de adolescenţi din 
Vermont care au comis delicte sexuale în 1984 a găsit că 
35 (22%) erau homosexuali.[13] 

 Din cei 91 de molestatori ai unor copii în afara familiei, de 
la Clinica pentru Comportament Sexual Kingston din Canada, între 
1978-1984, 38 (42%) practicau homosexualitatea.[14] 

 Din cei 52 de molestatori de copii din Ottawa din 1983 
până în 1985, 31 (60%) erau homosexuali.[15] 

 În Anglia, în 1973, 802 persoane (dintre care 8 femei) au 
fost condamnate pentru atac indecent asupra unui bărbat, iar 
3006 (dintre care 6 femei) au fost condamnate pentru atac 
indecent asupra unei femei (adică 21% erau homosexuali). 88% 
dintre victimele bărbaţi şi aproximativ 70% dintre victimele 
femei aveau vârsta sub 16 ani.[16] 

Din cauza acestui tipar, Judecătorul J. T. Rees a 
concluzionat că „homosexualul bărbat caută în mod firesc 
compania adolescentului sau bărbatului tânăr, preferându-i 
bărbatului pe deplin matur. [În 1947] 986 de persoane au fost 
condamnate pentru delicte homosexuale şi nefireşti. Dintre 
acelea, 257 au fost delicte pasibile de urmărire judiciară care au 
implicat 402 victime masculine... Marea majoritate [a lor]... erau 
sub vârsta de 16 ani. Numai 11%... aveau peste 21 de ani.” 

„Problema homosexualităţii masculine este în esenţă 
problema coruperii tineretului de către el însuşi [adică de alţi 
băieţi] şi de cei mai în vârstă. [Şi prin urmare]... crearea... noilor 
dependenţi gata să corupă încă o generaţie de bărbaţi tineri şi de 
băieţi în viitor.”[17] 

Ce admit homosexualii 
Studiul Kinsey din 1948 a găsit că 37% dintre homosexuali 

şi 2% dintre lesbiene au recunoscut relaţii sexuale cu persoane 
sub 17 ani, iar 28% dintre homosexuali şi 1% dintre lesbiene au 
recunoscut relaţii sexuale cu persoane sub 16 ani, în timp ce ei 
înşişi aveau vârsta de 18 ani sau mai mult.[18] 
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În 1970, Institutul Kinsey a intervievat 565 de homosexuali 
albi din San Francisco: 25% dintre ei au admis că făcuseră sex 
cu băieţi în vârstă de 16 ani sau mai tineri, în timp ce ei înşişi 
aveau cel puţin 21 de ani.[19] 

În Raportul Homosexual, 23% dintre homosexuali şi 
6% dintre lesbiene au admis interacţiunea sexuală cu tineri cu 
vârsta mai mică de 16 ani.[20] 

În Franţa, 129 de homosexuali condamnaţi[21] (vârsta medie 
34 de ani) au spus că avuseseră contact sexual cu un total de 
11007 băieţi (o medie de 85 de băieţi diferiţi per bărbat). Abel 
ş.a. au raportat, în mod similar, că bărbaţii care au molestat fete 
din afara familiei aveau în medie 20 de victime fiecare; cei care 
au molestat băieţi aveau în medie 150 de victime fiecare.[22] 

Sumar 
Cam o treime dintre rapoartele de molestare ale publicului 

larg au implicat homosexualitatea. De aceea, între o cincime şi o 
treime dintre cei care fuseseră prinşi şi/sau condamnaţi, 
practicau homosexualitatea. În sfârşit, de la o cincime la o 
treime dintre homosexualii care au luat parte la studiu au admis 
molestarea copilului. Per total, o poveste mai degrabă 
consecventă. 

Interacţiunea sexuală profesor-elev 
În zilele noastre părinţii sunt etichetaţi bigoţi fiindcă se tem 

că profesorii homosexuali le-ar putea molesta copiii. Dar dacă 
homosexualii sunt mai predispuşi să molesteze copii şi sunt în 
poziţia de a profita de ei, această teamă are sens. Într-adevăr, 
relatări despre molestarea disproporţionată de către profesorul 
homosexual, apar peste tot în literatura ştiinţifică. 

Studiul Kinsey original a raportat că 4% dintre homosexualii 
albi nedelincvenţi şi 7% dintre lesbienele albe nedelincvente au 
raportat că avuseseră prima experienţă homosexuală cu „un 
profesor sau o altă persoană care îi avea în grijă”. Niciunul 
dintre heterosexuali nu au fost înregistraţi ca având ca prim 
partener sexual un profesor.[18] 

În Anglia, Schofield a raportat că cel puţin 2 dintre cei 150 
de homosexuali ai lui avuseseră prima experienţă homosexuală 
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cu un profesor, iar alţi 2 au raportat că primul lor contact 
homosexual cu un adult a fost cu un profesor. Unul dintre cei 
50 de bărbaţi din grupul lui de comparare, fusese, de asemenea, 
sedus de un profesor homosexual, în timp ce niciunul dintre 
ceilalţi bărbaţi intervievaţi nu au susţinut implicarea cu un 
profesor heterosexual sau cu o profesoară heterosexuală.[23] 

În studiul Revistei McCall din 1978 pe 1400 de directori de 
şcoală,[24] 7% au raportat plângeri despre contactul homosexual 
între profesori şi elevi, iar 13% au raportat plângeri despre 
contactul heterosexual între profesori şi elevi (adică 35% dintre 
plângeri au fost homosexuale). 2% „ştiau despre situaţii în care 
profesorii au discutat despre homosexualitatea lor în clasă”. 

Din 400 de cazuri de molestare australiene consecutive,[25] 
7 băieţi şi 4 fete au fost atacaţi de profesori bărbaţi. Astfel, 
64% dintre asalturi au fost homosexuale. 

În 1947, Dr. Stephen Rubin, Profesor asociat de psihologie 
la Colegiul Whitman, a făcut un studiu în 10 state[26] şi a găsit 
199 de cazuri de abuz sexual implicându-i pe profesori. 122 de 
profesori bărbaţi abuzaseră eleve, iar 14 profesoare abuzaseră 
elevi. Totuşi, în 59 de cazuri, profesorii bărbaţi abuzaseră elevi 
băieţi, iar în 4 cazuri, profesoarele abuzaseră eleve (per total 
32% erau homosexuali). 

Un studiu din 1983 le-a cerut la 4340 de adulţi să raporteze 
orice avansuri sexuale şi orice contact sexual fizic din partea 
profesorilor de şcoală elementară şi secundară (4% dintre cei 
care erau profesori în studiu au afirmat că sunt bisexuali sau 
homosexuali).[4] 29% dintre avansurile din partea profesorilor de 
şcoală elementară au fost homosexuale. În plus, 1 din 4 (25%) 
rapoarte despre contactul sexual actual cu un profesor de şcoală 
elementară, erau homosexuale. În liceu, 8 (22%) din 37 de 
contacte între profesor şi elev au fost homosexuale. 18% au 
raportat că avuseseră un profesor homosexual (8% dintre cei cu 
vârsta peste 55 de ani, faţă de 25% dintre cei sub 26 de ani). 
Dintre cei care au raportat un profesor homosexual, 6% au spus 
că profesorul homosexual i-a influenţat în a încerca 
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homosexualitatea, iar 13% dintre bărbaţi şi 4% dintre femei au 
spus că profesorul le-a făcut avansuri sexuale. 

Sumar 
Fie că examinăm studii pe publicul general, ori numerele 

celor prinşi, profesorii homosexuali sunt predispuşi, 
disproporţionat mai mult, să se implice sexual cu copiii. 

Proporţionalitatea: cheia 
Studiu naţional după studiu naţional[3] au dat estimări ale 

homosexualităţii masculine, care se situează între 1% şi 3%. 
Proporţia lesbienelor în aceste studii este aproape întotdeauna 
mai mică, de obicei jumătate faţă de cea a homosexualilor. Deci, 
per total, poate că 2% dintre adulţi practicau regulat 
homosexualitatea. Dar ei sunt responsabili pentru între 20% şi 
40% dintre toate molestările copiilor. 

Molestarea copilului nu trebuie să fie privită cu 
superficialitate. Oficialii de la o facilitate care slujeşte 1500 de 
tineri fugari în fiecare an, estimează că aproximativ jumătate 
dintre băieţi au fost abuzaţi homosexual, iar 90% dintre fete au 
fost abuzate heterosexual.[27] Investigarea celor care suferă de o 
boală mintală cronică severă, implică molestarea copilului ca o 
cauză primară (45% dintre pacienţii lui Biagras ş.a.[28] au fost 
abuzaţi homosexual). 

Dacă 2% din populaţie este responsabilă pentru între 
20% şi 40% din ceva atât de dureros social şi personal, 
precum molestarea copilului, ceva trebuie să fie îngrozitor 
de greşit cu cei 2%. Nu fiecare homosexual este un molestator 
de copii. Dar destui homosexuali molestează cu adevărat copii, 
deci riscul ca un homosexual să molesteze un copil este de la 
10 la 20 de ori mai mare faţă de cel al un heterosexual. 

Scopurile mişcării homosexuale 
Mişcarea homosexuală este hotărâtă să caute legitimarea 

sexului homosexual copil-adult. În 1987, Jurnalul Homosexualităţii 
– publicaţia erudită a mişcării drepturilor homosexuale – a 
publicat Pedofilia şi mişcarea homosexuală.[29] Autorul 
Theo Sandfort a detaliat eforturile homosexuale de a pune capăt 
„opresiunii împotriva pedofiliei”. În 1980, cea mai mare 
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organizaţie homosexuală olandeză (COC) „a adoptat poziţia că 
liberalizarea pedofiliei trebuie să fie privită ca o problemă 
homosexuală... [şi că] vârsta consimţământului ar trebui să fie 
abolită... Prin recunoaşterea afinităţii între homosexualitate şi 
pedofilie, COC a făcut cât se poate de posibil să fie mai uşor 
pentru adulţii homosexuali să devină mai sensibili la dorinţele 
erotice ale membrilor mai tineri ai sexului lor, extinzând astfel 
identitatea homosexuală.” 

În 1990, COC a obţinut o victorie semnificativă: coborârea 
vârstei consimţământului pentru sexul homosexual în Olanda la 
12 ani (cu excepţia obiecţiei părinţilor, în care caz urcă la 
15 ani).[30] În SUA şi Canada, Asociaţia Nord-Americană pentru 
Iubirea dintre Bărbaţi şi Băieţi mărşăluieşte cu mândrie în multe 
parade homosexuale, cu scopul declarat de a îndepărta barierele 
din calea sexului bărbat-băiat. Observaţi expresiile „oprimarea 
pedofiliei” şi „liberalizarea pedofiliei”. Este clar că cei care 
susţin legalizarea sexului între adulţi şi copii intenţionează să 
argumenteze că o asemenea conduită este un „drept civil”, care 
merită aceleaşi protecţii legale acordate altor minorităţi. O mare 
proporţie a americanilor privesc argumentul respectiv doar ca 
un pretext pentru a le da „atacatorilor sexuali” domnie liberă, 
pentru a profita de copii vulnerabili. 

Concluzie 
Nu numai că mişcarea pentru drepturile homosexualilor este 

sinceră în dorinţa sa de a legitima sexul cu copii, dar luând în 
calcul fie rapoarte despre molestare în publicul larg, fie 
condamnări pedofile sau atacuri profesor-elev, există o asociere 
puternică, disproporţionată, între molestarea copilului şi 
homosexualitate. Afirmaţia lui Ann Landers, că homosexualii 
molestează copiii la o rată care nu este mai înaltă decât cea cu care o fac 
heterosexualii, nu este adevărată. Pretenţia liderilor homosexuali şi a 
Asociaţiei Americane de Psihologie, că un homosexual este mai puţin 
predispus decât un heterosexual să molesteze copii, este evident 
falsă. 
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MOLESTAREA COPILULUI ŞI HOMOSEXUALITATEA. 

SUMAR 

DR. PAUL CAMERON, KAY PROCTOR, 

WILLIAM COBURN JR., NELS FORDE,  

HELEN LARSON & DR. KIRK CAMERON 

 
Sumar: Câtă molestare a copilului are loc în societatea 

noastră şi cât din ea este homosexuală? Eşantioane cu 
probabilitate aleatorie din Los Angeles, Denver, Omaha, 
Louisville şi Washington, D.C. au acceptat 4340 de adulţi, care 
au răspuns la un chestionar extensiv cu privire la atitudinile, 
activităţile şi experienţele sexuale. Rezultatele arată că poate 
16% dintre băieţi cât şi dintre fete, susţin că au avut relaţii 
sexuale cu un adult, înaintea vârstei de 16 ani; dacă se iau în 
considerare numai experienţele cu bărbaţi, aproximativ 
5% dintre băieţi şi 15% dintre fete susţin că au avut implicări 
sexuale. Contactele sexuale cu adulţi înainte ca respondenţii să 
aibă 13 ani au fost confirmate de 9% dintre băieţi şi 7% dintre 
fete; dacă se iau în considerare numai experienţele cu bărbaţi, 
numai 3% dintre băieţi susţin că au fost molestaţi. Luând în 
considerare numai afirmaţiile copiilor despre sex cu bărbaţi, 
aproximativ o treime au fost molestări homosexuale. 
Aproximativ 1% dintre femei au susţinut că au avut o oarecare 
implicare sexuală cu taţii lor şi, un număr asemănător, cu taţii 
lor vitregi. Cele din urmă au fost considerabil mai predispuse să 
fie considerate „serioase”. Cam 1% dintre elevii de la şcoala 
elementară au susţinut că li s-au făcut avansuri sexuale din 
partea profesorilor şi cam o treime dintre avansuri au avut ca 
rezultat contactul sexual fizic. Bisexualii sau homosexualii au 
avut contact sexual mult mai frecvent cu îngrijitorii lor, iar 
homosexualitatea era implicată, disproporţionat mai mult, în 
evenimentele sexuale care au avut loc în timp ce se aflau sub 
supravegherea îngrijitorilor. Nu au fost găsite diferenţe 
generaţionale în rata de susţinere a molestării sexuale. 

Referinţe: Psychological Reports, 1986, 58, 327-337. 
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MOLESTĂRILE COPILULUI DE CĂTRE PĂRINŢII 

SOCIALI HOMOSEXUALI: ILLINOIS, 1997-2002 

DR. PAUL CAMERON 

 
Sumar: Cei care practică homosexualitatea îi abuzează, 

disproporţionat mai mult, pe copiii sociali sau adoptivi, aşa cum 
raportează serviciile de protecţie a copilului? Organizaţia 
Serviciile Copilului din Illinois au raportat abuzul sexual din 1997 
până în 2002. 270 de părinţi au comis ofense sexuale „dovedite” 
împotriva copiilor sociali sau adoptivi: 67 (69%) dintre cele 
97 de mame abuzatoare şi 148 (86%) dintre cei 173 de taţi 
abuzatori le-au abuzat sexual pe fete; 30 (31%) dintre mamele 
abuzatoare şi 25 (14%) dintre taţii abuzatori i-au abuzat sexual 
pe băieţi, şi anume 92 (34%) dintre abuzatorii homosexuali i-au 
abuzat pe cei aflaţi în grija lor. Dintre aceşti părinţi, 15 au fost 
învinuiţi atât de abuz fizic, cât şi sexual: fiicele, de 8 dintre 
mame şi de 4 dintre taţi, fiii, de 3 dintre mame, adică abuzatorii 
de acelaşi sex au fost implicaţi în 53% dintre cazuri. Astfel, 
practicanţii homosexuali au fost, proporţional, mai predispuşi 
să-i abuzeze sexual pe copiii sociali sau adoptivi. 

Referinţe: Psychological Reports, 2005, 96, 227-230. 
[Paul Cameron, Ph.D., Child Molestations by Homosexual Foster 

Parents: Illinois, 1997-2002. Copyright © Family Research 
Institute. Tradus şi publicat cu permisiune.]  
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MOLESTĂRILE FĂCUTE DE PĂRINŢII SOCIALI 

HOMOSEXUALI: RELATĂRILE ZIARELOR, 
COMPARATIV CU ÎNREGISTRĂRILE OFICIALE 

DR. PAUL CAMERON 

 
Sumar: Pentru a evalua dacă o selecţie sistematică a 

relatărilor din ziare reflectă molestarea oficială făcută de părinţii 
sociali, o recenzie a 6444 de ştiri din Lexis-Nexis Academic 
Universe din 1989 până în 2002, despre molestarea copiilor, a 
găsit 33 de poveşti care îi implicau pe părinţii sociali. Dintre cei 
25 de părinţi sociali abuzatori, cel puţin 15 (60%) s-au dedat la 
homosexualitate. În Illinois, între 1997-2002, 92 (34%) dintre 
cei 270 de părinţi sociali sau adoptivi abuzatori, care s-au 
angajat în abuz sexual „dovedit”, i-au abuzat homosexual pe cei 
aflaţi în grija lor. Aceste constatări sugerează că proporţia de 
abuzatori homosexuali dintr-o selecţie sistematică de poveşti 
din ziar este similară cu proporţia de abuzatori homosexuali din 
datele entităţilor mari şi pun la îndoială politica prezentă a 
folosirii homosexualilor ca părinţi sociali şi adoptivi. 

Referinţe: Psychological Reports, 2003, 93, 793-802. 
[Paul Cameron, Ph.D., Molestations by Homosexual Foster 

Parents: Newspaper Accounts vs Official Records. Copyright © Family 
Research Institute. Tradus şi publicat cu permisiune.]  

 

NĂSCUT ÎN CE FEL? 

DR. PAUL CAMERON 

 
Activiştii homosexuali pretind că s-au „născut aşa” şi deci 

nu-şi pot schimba dorinţele sau nu pot pune capăt activităţilor 
lor. Dar există numeroase cazuri documentate în care 
homosexualii s-au schimbat. Institutul Masters-Johnson a raportat 
că: „Un bărbat de 25 de ani a avut prima experienţă sexuală la 
vârsta de 13 ani. Aceasta a fost aranjată de mama lui lesbiană cu 
un bărbat homosexual mai în vârstă. După acel episod, 
imaginaţia şi experienţa lui sexuală interpersonală au fost 
exclusiv homosexuale... Bărbatul era motivat să ajungă la un stil 
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de viaţă heterosexual fiindcă era sincer întristat de dezaprobarea 
publică a homosexualităţii şi datorită singurătăţii lui personale. 
[După tratament el] a fost urmărit timp de 3 ani şi jumătate. 
Interacţiunea lui sexuală era exclusiv heterosexuală. Ieşise din 
comunitatea homosexuală şi îşi schimbase... stilul de viaţă.”[1] 

 A fost orientarea acestui bărbat determinată biologic? 

 Dacă da, cum a fost fixată iniţial – înspre heterosexualitate 
sau homosexualitate? 

 Şi dacă a fost fixată iniţial, cum de a fost capabil să se 
schimbe? 

Răspunsurile la aceste întrebări aparent „esoterice” au o 
mare importanţă. Un motiv este că miza politică este înaltă. 
Studiul New York Times/CBS News din 1993 a raportat că 
majoritatea celor care credeau că homosexualii „nu se pot 
schimba” erau în favoarea permiterii homosexualilor de a se 
înrola în armată. De exemplu, 57% dintre cei care cred că este 
de neschimbat, consideră homosexualitatea un stil de viaţă 
acceptabil, faţă de 18% dintre cei care o consideră o alegere. 
Dar dacă activitatea homosexuală nu este mai inevitabilă sau 
mai imuabilă decât beţia sau utilizarea drogurilor, cei mai mulţi 
oameni par dornici să insiste ca homosexualii să renunţe la 
comportamentul lor distructiv. 

Doi psihiatri „homosexuali” proeminenţi, examinând 
dovezile din propria lor viaţă, ca şi pe cele din viaţa altora, au 
ajuns la concluzii diferite în această dezbatere pe termen lung. 
Primul dintre aceştia, Sigmund Freud, şi-a văzut impulsurile 
homosexuale ca patologice. Prin autoanaliză, le-a învins şi, în 
cele din urmă, s-a bucurat de „independenţa mai mare, care 
rezultă din a-mi fi învins homosexualitatea”.[2] Al doilea dintre 
aceştia, Richard Isay, şi-a confruntat dorinţele, le-a declarat 
„naturale”, a divorţat de soţie şi s-a alăturat subculturii 
homosexuale.[3] 

În 1992 Isay a admis că „convingerea celor mai mulţi, dacă 
nu a tuturor psihiatrilor în general şi a psihanaliştilor în 
particular, de orientare dinamică, [este] că homosexualitatea 
poate şi ar trebui schimbată în heterosexualitate”.[4] Totuşi, în 
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timp ce a recunoscut acest consens printre colegii lui, Isay a 
numit încercările de a schimba dorinţa homosexuală „cel mai 
mare abuz al psihiatriei în America astăzi”. De ce? Fiindcă 
„încercarea de a schimba este extrem de dăunătoare”.[3] În 
schimb, societatea ar trebui să încerce să se ajusteze la 
homosexualitate. 

Dr. Isay, care prezidează Comitetul Asociaţiei de Psihiatrie 
Americane pentru Probleme Homosexuale, Lesbiene şi Bisexuale, 
pledează că homosexualitatea „este constituţională [adică este 
biologică la origine]”.[4] Pentru a-şi susţine poziţia, a citat ca 
dovadă două studii din 1991 – cercetarea despre „creierele 
homosexuale” a lui Simon LaVey[5] şi studiul pe „gemeni 
homosexuali” al lui Bailey & Pillard.[6] 

În 1993, Dr. William Byne şi Bruce Parsons, cercetători la 
Institutul Psihiatric al Statului New York, au revăzut în mod critic 
„dovezile în favoarea teoriei biologice” prezentate de LaVey şi 
Bailey & Pillard.[7] Ei au concluzionat în Arhivele Psihiatriei 
Generale, că „nu există nicio dovadă în prezent, care să 
fundamenteze o teorie biologică” pentru orientarea sexuală! 

Cum au putut aceşti cercetători să înlăture ca inadecvate 
tocmai studiile care au fost fundamentale pentru argumentul 
Dr. Isay – şi la care s-a referit în 1993 chiar şi ziaristul 
conservator William F. Buckley, ca dovedind că homosexualii 
„se nasc aşa”? 

Byne & Parsons şi-au amintit că din anii 1940 până în anii 
1970, s-a argumentat şi s-a crezut pe cale largă în comunitatea 
ştiinţifică faptul că bărbaţii homosexuali aveau o deficienţă de 
hormoni masculini. Totuşi, numai 3 „studii au indicat nivele mai 
scăzute de testosteron la bărbaţii homosexuali, în timp ce 20 de 
studii nu au găsit diferenţe bazate pe orientarea sexuală, iar 2 au 
raportat nivele ridicate de testosteron la bărbaţii homosexuali”. 
În ciuda acestor alte studii, manualele au amintit de presupusul 
„fapt” al diferenţelor hormonale timp de trei decenii. Dar 
această convingere „ştiinţifică” era falsă. 

Creierele homosexuale: Byne & Parsons au observat că 
studiul lui LaVay se baza pe o presupusă corelaţie funcţională 
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între centrul creierului SDN-POA la şobolanii masculi şi un 
centru al creierului numit INAH3 la oameni. LaVay a raţionat 
că deoarece SDN-POA avea efect asupra comportamentului 
şobolanului de a se lăsa penetrat/de a penetra, atunci o 
diferenţă corespunzătoare în aceeaşi parte a creierului i-ar face 
pe bărbaţi homosexuali. El a presupus că INAH3 la bărbaţi era 
esenţialmente la fel ca SDN-POA la şobolani. Dar, aşa cum s-a 
dovedit, „poziţia efectivă e leziunii în hipotalamusul anterior 
pentru comportament discontinuu de penetrare [la şobolanii 
masculi] se găseşte deasupra, nu în interiorul SDN-POA. 
Astfel, SDN-POA nu joacă un rol critic în comportamentul 
tipic al masculului la şobolani, iar corelaţia între mărimea sa şi 
frecvenţele penetrării, în mod clar, nu reflectă o relaţie cauzală.” 
LaVay a comparat creierele umane cu creierele şobolanilor, dar a 
eşuat în a localiza regiunea analogă. În locul „loviturii” pe care au 
celebrat-o Isay şi mass-media, a fost o ratare jenantă! 

Studiul lui LaVay a avut, de asemenea, numeroase probleme 
tehnice. De exemplu, eşantioanele lui au inclus 19 creiere de 
homosexuali care au murit de SIDA şi 16 creiere de bărbaţi a 
căror orientare sexuală era necunoscută. El a presupus că cei 
16 erau heterosexuali, chiar dacă 5 muriseră de SIDA. Mai 
important, deşi LaVay a argumentat că un INAH3 mic „a 
cauzat” homosexualitatea, unii dintre homosexuali au avut un 
INAH3 mai mare decât mărimea medie a INAH3 la 
„heterosexuali”, iar unii dintre „heterosexuali” au avut un 
INAH3 mai mic decât cel al homosexualilor. Deci unii dintre 
homosexualii lui ar fi „trebuit” să fie heterosexuali şi viceversa. 

Gemenii homosexuali: Bailey & Pillard au raportat că 
52% dintre gemenii identici ai homosexualilor erau, de 
asemenea, homosexuali. Dar după ce mass-media a terminat cu 
reclama exagerată a rezultatelor lui Bailey & Pillard, King & 
McDonald[8] au publicat un nou studiu despre „orientarea 
sexuală a gemenilor”, care a găsit rate de concordanţă pentru 
homosexualitate de 25% la gemenii identici. Ceea ce este 
jumătate din 52%, cât au raportat Bailey & Pillard. Dr. Byne & 
Parsons au observat proporţiile mai mari de gemeni identici din 



 - 158 - 

ambele studii „care erau discordante pentru homosexualitate, în 
ciuda faptului că aveau în comun nu numai genele, ci şi mediul 
prenatal şi familial... ceea ce subliniază ignoranţa noastră cu 
privire la factorii care sunt implicaţi şi la modul în care 
interacţionează ei, în apariţia orientării sexuale”. 

Dovezile care susţin pretenţia „născut aşa” a lui Isay şi a 
altor activişti homosexuali sunt reduse. Au fost acceptate în 
mod necritic şi li s-au făcut o publicitate exagerată de către 
mass-media şi de către alţi cercetători mai puţin atenţi. Dar nu 
au fost confirmate de alţii şi au o mulţime de probleme tehnice. 

Pe de altă parte, există un grup de dovezi ştiinţifice care 
sugerează că homosexualitatea este adoptată de oamenii 
care sunt confuzi, aventuroşi sexuali şi/sau rebeli. Aceste 
dovezi sugerează că orientarea sexuală este flexibilă, nu fixă. Şi 
dovezile vin de la cele mai mari studii pe acest subiect, conduse 
de cercetători aflaţi de ambele părţi ale dezbaterii pentru 
drepturile homosexualilor. 

Preferinţa sexuală se modifică 
Că dorinţa şi comportamentul sexual sunt flexibile a fost 

demonstrat de Institutul Kinsey în 1970. El a raportat[9] că 
81% din 684 de homosexuali şi 93% din 293 de lesbiene îşi 
schimbaseră sau modificaseră sentimentele sau 
comportamentele sexuale după vârsta de 12 ani. 58% dintre 
homosexuali şi 77% dintre lesbiene au raportat o a doua 
modificare a orientării sexuale; 31% dintre homosexuali şi 
49% dintre lesbiene au raportat o a treia modificare; iar 
13% dintre homosexuali şi 30% dintre lesbiene au raportat chiar 
o a patra modificare a orientării sexuale, înaintea „stabilirii” în 
homosexualitatea adultă. Modificările raportate de subiecţi au 
variat în grad, dar unele au fost destul de dramatice – cam un 
sfert dintre homosexuali şi o treime dintre lesbiene au avut 
cândva dorinţe heterosexuale, iar 5% dintre bărbaţii 
heterosexuali şi 3% dintre femeile heterosexuale au avut cândva 
dorinţe homosexuale substanţiale. Heterosexualii din studiu au 
prezentat o probabilitate mult mai mică de a raporta modificări 
în orientarea lor. Chiar şi aşa, 29% dintre 337 de bărbaţi 
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heterosexuali şi 14% dintre femeile heterosexuale au raportat 
cel puţin o modificare; în timp ce 4% dintre bărbaţi şi 1% dintre 
femei au raportat cel puţin trei modificări. Lucruri imuabile, 
precum culoarea ochilor sau culoarea pielii, nu se schimbă o 
dată, cu atât mai puţin de trei sau patru ori! 

Spre deosebire de schimbările biologice, modificările în 
orientarea sexuală au început la vârsta de 18 ani sau mai târziu, 
pentru jumătate dintre homosexuali şi lesbiene. Schimbările 
sexuale, la cinci sau mai mulţi ani după pubertate sunt 
excepţional de târzii şi fără precedent biologic în dezvoltare. 
Dar schimbările în gusturi (de exemplu, mâncare sau distracţie) 
adesea au loc în jurul vârstei de 18 ani. 

Alte dovezi 
Acelaşi studiu Kinsey a produs, de asemenea, alte dovezi 

care nu pot fi explicate în termenii determinismului biologic, ci 
ar susţine mai degrabă ideea că alegerea este implicată în 
orientarea sexuală şi comportamentul sexual: 

 74% dintre homosexuali au recunoscut că au fost excitaţi 
sexual de o femeie, iar 80% dintre lesbiene au spus că au fost 
excitate sexual de un bărbat; 

 19% dintre homosexuali şi 38% dintre lesbiene fuseseră 
căsătoriţi heterosexual; 

 20% dintre homosexuali, 5% dintre bărbaţii heterosexuali, 
7% dintre lesbiene şi niciuna dintre femeile heterosexuale, 
făcuseră sex cu animale. 

În concordanţă cu aceste rezultate, Institutul pentru Cercetarea 
Familiei (FRI)[10] a condus un studiu naţional aleatoriu pe 
4340 de adulţi proveniţi din 5 oraşe mari din SUA în 1983 şi a 
găsit că: 

 82% dintre femeile în prezent lesbiene şi 66% dintre 
bărbaţii în prezent homosexuali au spus că fuseseră 
îndrăgostiţi de cineva de sex opus; 

 88% dintre lesbiene şi 73% dintre homosexuali fuseseră 
excitaţi sexual de cineva de sex opus; 

 67% dintre lesbiene şi 54% dintre homosexuali au 
raportat atracţie sexuală în prezent pentru sexul opus; 
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 85% dintre lesbiene şi 54% dintre homosexuali, ca adulţi, 
au avut relaţii sexuale cu cineva de sex opus; 

 32% dintre homosexuali şi 47% dintre lesbiene fuseseră 
căsătoriţi heterosexual; şi 

 17% dintre homosexuali, 3% dintre bărbaţii heterosexuali, 
10% dintre lesbiene şi 1% dintre femeile heterosexuale au 
raportat sex cu animale. 

Aceste patru feluri de alegeri sexuale ar fi de aşteptat de la 
cei aventuroşi sau confuzi sexual. Doar dacă Dr. Isay şi 
susţinătorii săi nu sunt dornici să creadă că oamenii sunt 
„născuţi” să se îndrăgostească, să se căsătorească sau să facă sex 
cu animalele, o anumită măsură de alegere, mai degrabă decât 
inevitabilitatea biologică, trebuie să fi fost implicată. 

Abilitatea de a se schimba explică descoperirile FRI că: 

 Per total, 7,8% dintre femei şi 12% dintre bărbaţi au 
afirmat că au fost excitaţi homosexual într-un anumit moment 
din viaţa lor. Dar 59% dintre femeile cândva excitate 
homosexual şi 51% dintre bărbaţii cândva excitaţi homosexual 
erau în prezent heterosexuali; 

 5,1% dintre femei şi 9,4% dintre bărbaţi au recunoscut că 
au avut cel puţin un partener homosexual. Dintre aceştia, 
58% dintre femei şi 61% dintre bărbaţi erau în prezent 
homosexuali; 

 4,1% dintre femei şi 5,8% dintre bărbaţi au raportat că 
fuseseră, cel puţin o dată „îndrăgostiţi homosexual”. Dar numai 
66% dintre cei care se îndrăgostiseră de un membru al aceluiaşi 
sex erau în prezent homosexuali; şi 

 aproape o treime dintre cei care au recunoscut relaţii 
homosexuale la maturitate erau acum heterosexuali. 

Oamenii se pot schimba 
Unde este „inevitabilitatea biologică” sau „imuabilitatea” în 

aceste descoperiri? Dovezile sugerează că oamenii îşi pot 
modifica gusturile sexuale. Studiul FRI din Dallas,[11] similar cu 
Studiul Kinsey din San Francisco, a găsit că 1% dintre femeile 
heterosexuale şi 3% dintre bărbaţii heterosexuali s-au considerat 
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cândva homosexuali (adică erau foşti homosexuali, când au fost 
intervievaţi). 

Iar un studiu pe 50 de soţii care nu au avut experienţe sau 
interese homosexuale până la vârsta de 30 de ani, dar care au 
participat la acte sexuale homosexuale ca parte a „schimbului de 
parteneri” (în care oamenii căsătoriţi fac schimb de parteneri) au 
raportat că toate acele femei s-au considerat în cele din urmă a 
fi bisexuale.[12] 

Acestea fac parte dintre descoperirile care aruncă o 
provocare pretenţiei că orientarea sexuală este predeterminată 
înainte sau după naştere sau chiar că este permanent fixată la 
maturitate.  

Ce este în joc? 
Dacă orientarea sexuală este de fapt o chestiune de alegere, 

precum consumul de droguri, ne putem aştepta ca şi mai mulţi 
dintre tinerii noştri să încerce homosexualitatea, cu cât este ea 
mai tolerată şi încurajată. În acest mod, analiza frecvenţei 
homosexualităţii în variate societăţi, făcută de 
Dr. Christopher Hewitt[13] este rezumată în tabel: societăţile 
care acceptă homosexualitatea, o au mai mult, iar cele 
care o dezaprobă şi o pedepsesc, o au considerabil mai 
puţin. 

Frecvenţa homosexualităţii în diferite societăţi 
 

Atitudinea faţă de 
homosexualitate 

# 
absentă/ 

rară 
neobişnuită 

niciun concept despre  
homosexualitate 

5 100%  

dezaprobare puternică şi 
pedeapsă 

15 60% 40% 

ridiculizată/dezaprobare 
uşoară 

10 50% 50% 

acceptată, ignorată 9 11% 89% 
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Cu cele de mai sus în minte, gândiţi-vă la viitorul societăţii 
noastre, în lumina editorialului lui D. Minkowitz din 
29 decembrie 1992, din revista homosexuală naţională 
The Advocate: „Am tot mai puţină răbdare cu vechea glumă că 
mişcarea noastră pentru acceptare publică nu a mărit şi nu va 
mări numărul bărbaţilor homosexuali şi femeilor homosexuale 
care există. «Sunt mai mulţi dintre noi decât erau», a scris istoricul 
John D’Elmilio. Crezând cu fermitate aceasta, am vrut să... 
susţin moralitatea de a-i învăţa pe copii că homosexual este OK, 
chiar dacă aceasta înseamnă că unii dintre ei se vor alătura 
rândurilor noastre...” 

Într-adevăr. Tinerii sunt adesea atraşi de surescitaţie şi 
rebeliune. Mişcarea homosexuală creşte. 

Minkowitz a argumentat, de asemenea, că pretenţia „născut 
homosexual” nu este nimic mai mult decât o perdea de fum: 
„Cea mai mare parte din pretenţia nesinceră că 
homosexualitatea este natura cuiva, nu o alegere, a fost 
articulată ca un răspuns la represiunea brutală... «Nu noi am ales 
asta, deci nu ne pedepsiţi pentru asta!» O sută de ani mai târziu, 
este timpul să renunţăm la postura defensivă şi să să ne purtăm 
cu verticalitate. Poate că tu nu ai ales să fii homosexual – este în 
ordine. Dar eu am ales.” 

Când Kinsey[14] a întrebat 1700 de homosexuali, în anii 1940 
cum „au ajuns aşa”, numai 9% au pretins că s-au „născut 
homosexuali”. În 1970, un procentaj similar a fost înregistrat 
pentru 979 de homosexuali din San Francisco.[9] Dar în 1983, 
după ce mişcarea pentru drepturile homosexualilor a început să 
politizeze chestiunea originilor homosexualităţii, 35% dintr-un 
eşantion aleatoriu de 147 de homosexuali[10] au spus că s-au 
„născut aşa”. 

Poate că cei care comit adulter, molestează copii sau 
practică homosexualitatea se „nasc cu” influenţe biologice 
neobişnuite. Dar nu există nicio dovadă concludentă cu privire 
la aceasta. De fapt, se pare că participarea la aceste activităţi, 
precum abuzul de droguri sau orice alt comportament ales, este 
o combinaţie de voinţă şi oportunitate. Indiferent cum apar 
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asemenea dorinţe, membrilor societăţii li se cere, pe bună 
dreptate, să-şi controleze comportamentul şi să nu-i pună în 
pericol pe alţii. 
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[Paul Cameron, Ph.D., Born WHAT Way? Copyright © 
Family Research Institute. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

NECROLOGURILE HOMOSEXUALILOR URMEAZĂ 

ÎNDEAPROAPE RAPORTĂRILE OFICIALE PRIVIND 
DECESELE CAUZATE DE SIDA  

DR. PAUL CAMERON & DR. KIRK CAMERON 

 
Sumar: Distribuţia vârstei la deces din cauza SIDA a 

bărbaţilor care fac sex cu bărbaţi [BSB] a fost estimată din 
necrologurile din Washington Blade, un ziar homosexual. 
Statisticile din Raportul Suplimentar de Supraveghere HIV/SIDA 
din 2003 sunt, în mare măsură, în conformitate cu morţile BSB 
datorită SIDA din aceste necrologuri. Moartea datorită SIDA la 
vârstă înaintată a fost mai frecventă la heterosexuali şi mai puţin 
frecventă la BSB care erau utilizatori de droguri. Necrologurile 
din Washington Blade sunt deci în acord cu şi pot fi 
reprezentative pentru morţile datorită SIDA printre BSB. 
Ultimul raport al Centrelor de Control şi Prevenire a Bolii tinde să 
întărească constatările bazate pe necrologuri: că durata de viaţă 
a BSB este scurtată cu de la două la trei decenii de SIDA şi, 
posibil, de alte cauze. 

Referinţe: Psychological Reports, 2005, 96, 693-697.  
[Paul Cameron, Ph.D., Kirk Cameron, Ph.D., Gay Obituaries 

Closely Track Officially Reported Deaths from AIDS. Copyright © 
Family Research Institute. Tradus şi publicat cu permisiune.]  

 

NUMĂRUL PĂRINŢILOR HOMOSEXUALI CARE 

LOCUIESC CU COPIII LOR 

DR. PAUL CAMERON 

 
Sumar: Cei care susţin „normalitatea” homosexualităţii 

afirmă că există între 800000 şi 7 milioane de părinţi 
homosexuali, care cresc între 1 şi 9 milioane de copii. Studiul 
Naţional al Familiilor despre Abuzul de Droguri din 1996, cu 
un eşantion reprezentativ de 12321 de persoane cu vârsta între 
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18 şi 59 de ani, a raportat despre 416000 de părinţi – cei mai 
mulţi dintre ei fiind căsătoriţi – care locuiau cu copiii lor cu 
vârsta sub 17 ani, care au raportat „sex vaginal, oral sau anal” cu 
acelaşi sex în ultimele 12 luni. Două studii cu eşantioane 
aleatorii au sugerat că există mai puţin de o jumătate de milion 
de părinţi homosexuali, iar un eşantion complet de 14000 de 
mame din Avon sugerează mai puţini. Deci, probabil că mai 
puţin de 500000 de părinţi homosexuali locuiesc cu mai puţin 
de 750000 de copii cu vârsta sub 18 ani. 

Referinţe: Psychological Reports, 2004, 94, 179-188. 
[Paul Cameron, Ph.D., Numbers of Homosexual Parents Living 

with Their Children. Copyright © Family Research Institute. 
Tradus şi publicat cu permisiune.]  

 

ORIENTAREA SEXUALĂ ŞI BOALA TRANSMISĂ 

SEXUAL 

DR. PAUL CAMERON, KAY PROCTOR, 

WILLIAM COBURN JR. & NELS FORDE 

 
Sumar: 4340 de adulţi, luaţi aleatoriu din cinci zone 

metropolitane, au fost chestionaţi cu privire la orientarea 
sexuală, implicarea în practici sexuale neobişnuite (de exemplu, 
sadomasochism, robie şi disciplină), sexul oral/anal, numărul de 
parteneri homosexuali şi heterosexuali, experienţa bolii 
transmise sexual (BTS). Bisexualii/homosexualii de ambele sexe 
(4,4% din eşantion) au raportat o durată mai îndelungată a 
ratelor pentru cele mai multe BTS-uri şi au admis rate mai înalte 
de infectare deliberată a altora, decât echivalenţii lor 
heterosexuali. Analiza regresiei treptate a indicat că gradul de 
participare la practici sexuale neobişnuite, contactul anal/oral, 
vârsta şi numărul partenerilor homosexuali au prezis experienţa 
BTS. Adulţii mai tineri şi homosexualii au raportat angajarea în 
activităţi sexuale neobişnuite, în contactul oral/anal şi că 
avuseseră experienţa BTS-urilor. Homosexualii par să 
contribuie cu nu mai puţin de 15% din BTS în naţiune şi 
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acţionează, probabil, ca un vector semnificativ în generarea 
unor fracţiuni adiţionale în studiu. 

Referinţe: Nebraska Medical Journal, 1985, 70(8), 292-299. 
[Paul Cameron, Ph.D., Kay Proctor, William Coburn, Jr. & 

Nels Forde, Sexual Orientation and Sexually Transmitted Disease. 
Copyright © Family Research Institute. Tradus şi publicat cu 
permisiune.] 

 

ORIGINILE HOMOSEXUALITĂŢII 

BOB DAVIES & LORI RENTZEL 
 
Pentru un creştin care iese din homosexualitate sau 

lesbianism, problema homosexuală poate să pară ca un arbore 
sequoia: enormă, evidentă, de neschimbat, de nezdruncinat. 
Dar, la fel ca sistemul de rădăcini de sub pădurea de sequoia şi 
homosexualitatea are rădăcini. Sunt multe lucruri „subterane” 
care alimentează identitatea homosexuală şi o menţin cu tărie. 
Acest articol trece în revistă câteva dintre problemele de bază. 

Nu credem că homosexualitatea este înnăscută la origine. 
Ne bazăm convingerile pe învăţătura Bibliei despre 
homosexualitate, susţinută de lipsa de dovezi ştiinţifice 
concludente pentru o astfel de teorie. 

Chiar dacă tendinţele homosexuale ar fi o trăsătură 
moştenită, nu am interpreta-o ca pe o aprobare a implicării 
homosexuale sau lesbiene. Multe studii au indicat că tendinţele 
spre alcoolism sau depresie sunt moştenite. Dar nu adoptăm 
alcoolismul sau depresia ca „stiluri de viaţă alternative 
acceptabile”. Încercăm mai degrabă să-i ajutăm pe cei care 
suferă din cauza tendinţelor respective să găsească vindecare şi 
recuperare. 

În timp ce respingem perspectiva că homosexualitatea este 
determinată genetic, recunoaştem că circumstanţele şi presiunile 
care modelează un bărbat sau o femeie pentru a ajunge, în cele 
din urmă, la concluzia: „Sunt homosexual” sau „Sunt lesbiană”, 
pot fi prezente în fiecare stadiu al creşterii şi dezvoltării unui 
individ. Să ne uităm la ce se întâmplă în fiecare dintre aceste 
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stadii: pruncie şi copilărie timpurie, anii de şcoală, anii pubertăţii 
şi ai adolescenţei şi începutul anilor de maturitate. 

Sesame Street [emisiune educativă pentru preşcolari, 
n. trad.] şi identitatea sexuală 
De îndată ce vedem, auzim şi simţim – la naştere sau chiar 

în pântecele mamei – începem să absorbim informaţii despre 
cine suntem. Cu mult înainte de a ne articula sentimentele sau 
chiar înainte de a avea o gândire organizată, simţim pacea, 
căldura, confortul, dragostea. Putem, de asemenea, detecta 
tulburarea, tensiunea, mânia şi teama. În timp ce evenimentele 
din anii de început nu ne „determină” să devenim lesbiene sau 
homosexuali, ele pot să pregătească terenul pentru ca mai târziu 
în viaţă să apară probleme. 

Ideal, în primul an sau în primii doi ani din viaţa unui copil, 
se dezvoltă o legătură profundă, sigură, de dragoste cu mama, 
care conduce la un sens sănătos al identităţii personale. 
Psihologul Erik Eriksen numeşte aceasta dezvoltarea „încrederii 
de bază”. Cu un sens solid al identităţii şi cu încrederea că 
nevoile sale de dragoste şi de îngrijire vor fi împlinite, un copil 
are o bază bună pentru creşterea şi dezvoltarea viitoare. 

Când această bază este distrusă, copilul este vulnerabil la tot 
felul de probleme. În funcţie de temperamentul copilului, 
aceasta se poate exprima prin retragere, apatie şi pasivitate sau 
prin agresivitate intensă şi emoţie necontrolată. Copiii care nu 
ajung la un „sens al existenţei” cresc simţind o goliciune sau o 
prăpastie interioară, o „anxietate a separării”. Ea se poate 
manifesta mai târziu în viaţă, printr-un impuls copleşitor de a se 
conecta şi de a-şi găsi identitatea în altă persoană. 

În timp ce un colaps în legătura cu mama afectează profund 
atât băieţeii cât şi fetiţele, identitatea sexuală pare să fie 
modelată mai evident de întreruperea legăturii cu părintele de 
acelaşi sex, fetiţelor lipsindu-le un ataşament intim faţă de 
mamă, băieţii simţindu-se detaşaţi şi înstrăinaţi de tată. 

Mulţi oameni experimentează o anumită măsură de 
respingere în primii ani. Dar când un băieţel eşuează în a se 
conecta cu tatăl lui sau când o fetiţă nu ajunge la o relaţie 
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apropiată cu mama ei, se pune baza pentru viitoarele probleme 
ale identităţii sexuale. 

Temperamentul înnăscut joacă şi el un rol important. Băieţii 
care se nasc cu o natură sensibilă, intuitivă, artistică, sunt mai 
vulnerabili la distorsiunile din relaţia cu tatăl. De fapt, dacă un 
băieţel ca acesta va avea parte de respingere şi ridiculizare din 
partea tatălui, este aproape sigur că mai târziu va avea probleme 
cu identitatea sexuală. Totuşi, dacă „deficitul de dragoste” este 
împlinit de un bunic, de un tată vitreg sau de un frate 
semnificativ mai mare, efectele negative pot fi minimizate.  

Temperamentul înnăscut şi constituţia trupului afectează şi 
dezvoltarea timpurie a fetelor. Deseori, oamenii se aşteaptă ca 
fetiţa lor să fie maleabilă, dulce şi supusă. Dar unele fetiţe ies 
din pântecele mamei ţipând, lovind şi arătând ca şi cum ar fi 
gata să se antreneze pentru heptatlon. Dacă bebeluşul Olympia 
are o mamă şi un tată care sunt şi ei agresivi şi atletici sau cărora 
cel puţin le plac aceste caracteristici, ea va deveni probabil o 
femeie heterosexuală puternică, încrezătoare în sine. 

Dar uneori mama se va lupta să accepte o fată agresivă, 
activă, iar fetiţa va simţi ambivalenţa mamei. Simţindu-se rănită 
şi respinsă, fata se poate ulterior detaşa de mama ei, rupându-se 
chiar de sursa dragostei de care are nevoie pentru a-şi dezvolta 
identitatea feminină. În schimb, rămâne cu un deficit de 
dragoste faţă de persoanele de acelaşi sex, care o face să fie 
vulnerabilă faţă de o viitoare implicare lesbiană. 

Anii de şcoală elementară 
În anii de şcoală, căminul şi familia joacă încă un rol 

puternic în modelarea identităţii, dar acesta este timpul când 
forţele puternice ale presiunii băieţilor de vârsta lor încep să 
intre în acţiune. Dacă „tiparul” identităţii sexuale este turnat în 
anii de grădiniţă, anii de şcoală sunt perioada când tiparul începe 
să fie umplut cu ciment ud. 

Un băieţel deja înstrăinat de tatăl lui, probabil că primeşte 
acum acelaşi tratament din partea colegilor, odată cu o 
etichetare răutăcioasă şi jigniri: „Ralph este _____” („fetiţă”, 
„poponar”, „muiere” etc.). 
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Decât să înfrunte umilinţa de care va avea sigur parte în 
echipele sportive, Ralph şi alţii ca el de multe ori dezvoltă mai 
degrabă interese solitare: cititul, desenatul, muzica, computerele, 
televiziunea. Ei pot să cultive prietenii cu fetele, învăţând să sară 
coarda, oferindu-se să se joace cu păpuşile. Sau fac echipă cu 
alţi băieţi timizi şi retraşi ca ei înşişi şi chiar încep o anumită 
experimentare sexuală. 

Pentru fete, anii de şcoală aduc adesea evenimente 
puternice, care contribuie la implicarea lesbiană de mai târziu. 
În primele clase, o fată „băieţoi” nu este probabil să aibă parte 
de ironie şi respingere din partea altor fete. Dar cultura noastră 
orientată sexual îi împinge pe copii la pubertatea prematură. 
Până în clasa a doua sau a treia, fetele sunt deja preocupate să 
fie drăguţe, populare, să aibă hainele potrivite şi să chicotească 
despre prieteni. (De fapt, multe dintre acestea sunt deja pe 
drum la grădiniţă.) Fata care nu împărtăşeşte aceste interese, 
care preferă cu adevărat sporturile, luptele zgomotoase şi 
camaraderia cu băieţii, probabil că va începe să se simtă 
deconectată de alte fete. 

Abuzul sexual 
În timp ce dinamica familiei, temperamentul şi presiunea 

băieţilor de vârsta lor modelează puternic identitatea sexuală a 
unei persoane, singurul factor care o împinge cel mai puternic 
pe o fată înspre identitatea lesbiană este molestarea sexuală, 
incestul sau violul. Incestul (pe care îl definim ca pe contactul 
sexual cu un membru de familie, cu o rudă sau cu un îngrijitor) 
este cea mai obişnuită şi mai dăunătoare formă a abuzului 
sexual. De obicei, autorul este bărbat – un tată, un tată vitreg, 
un unchi sau un frate mai mare – deşi şi femeile pot să abuzeze. 
Incestul cauzează o devastare incredibilă, deoarece copila este 
trădată şi violată chiar de oamenii în care ar trebui să aibă 
încredere că vor avea grijă de ea şi o vor proteja. Adesea, copila 
molestată va gândi: trebuie că sunt o persoană oribilă dacă mi se 
întâmplă aşa ceva! Abuzatorul poate ameninţa să rănească sau 
chiar să omoare copilul, dacă divulgă „secretul nostru”. 
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Incapabil să se confrunte cu trauma unor astfel de 
evenimente, copilul poate să minimizeze abuzul sau chiar să-l 
reprime complet. Volumul extraordinar de furie, rănire şi 
indignare se retrage în subteran, apărând mai târziu într-o 
varietate de alegeri, una dintre ele putând fi, pentru femeie, o 
respingere totală a bărbaţilor şi o întoarcere exclusivă către 
femei, pentru a primi dragoste şi afirmare. 

Şcoala generală şi liceul 
Cei mai mulţi oameni cu un trecut lesbian sau homosexual 

se simt „diferiţi” sau sunt chiar etichetaţi „homo” de la o vârstă 
timpurie. Dar întreaga semnificaţie a etichetelor loveşte, de 
obicei, în timpul anilor de şcoală generală, când încep să se 
ridice primele valuri puternice de atracţie sexuală – şi se 
dovedesc a se ridica în direcţia greşită. 

Deşi cultura noastră este în mod superficial mai tolerantă cu 
homosexualitatea decât a fost odată, cei mai mulţi copii de liceu 
nu vor să fie homosexuali. Cei mai mulţi adolescenţi care 
descoperă atracţiile faţă de persoanele de acelaşi sex le reprimă, 
le ignoră şi speră că vor dispărea. Chiar şi cei care au relaţii 
homosexuale se împotrivesc acceptării etichetei de 
„homosexual”. Unii au întâlniri cu sexul opus, în speranţa de 
a-şi înăbuşi sentimentele homosexuale. 

(Mulţi băieţi şi fete experimentează homosexualitatea în 
şcoala generală şi în liceu. Nu înseamnă, în niciun caz, că vor fi 
homosexuali şi, de obicei, sentimentele lor de atracţie sexuală au 
orientare heterosexuală.) 

Colegiul şi după colegiu 
Ultimul pas în dezvoltarea identităţii lesbiene sau 

homosexuale vine de obicei în deceniul de după liceu, când 
avem înainte tot felul de opţiuni. Departe de influenţele 
restrictive ale părinţilor şi oamenilor cu care am crescut, mulţi 
dintre noi folosesc anii de după liceu pentru a „încerca orice”, 
în căutarea direcţiei şi identităţii în viaţă. 

Pentru tinerii adulţi, mersul la colegiu sau implicarea în piaţa 
muncii deschid o varietate de drumuri pentru autoexprimare. 
Dacă o femeie are înclinaţie spre sentimentele lesbiene, acum 
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este timpul când probabil „o va face”. Alte femei se opresc 
chiar înainte de implicarea fizică, dar formează relaţii apropiate 
şi exclusive, nepotrivite, cu alte femei, care sunt numite 
„dependenţe emoţionale”. 

Camerele de cămin la colegiu, grupurile feministe, locurile 
sportive pentru femei, departamentul de teatru, misiunile 
creştine din campusurile studenţeşti şi altele – femeile cu care 
am vorbit şi-au găsit prima iubită în toate aceste locuri. Şi, în 
ciuda regulilor militare, serviciile armatei par să ofere un cadru 
natural pentru „a ieşi la iveală” în stilul de viaţă lesbian. 

Pentru cei mai mulţi bărbaţi, cea mai mare decizie, după ce 
au absolvit liceul, este dacă „să se descopere” şi să se identifice 
deschis ca homosexuali sau să menţină o imagine heterosexuală, 
în timp ce „acţionează” în secret (fiind implicaţi în 
comportamentul homosexual), sau încearcă să suprime complet 
sentimentele homosexuale.  

Sunt multe moduri în care bărbaţii şi femeile iau decizia: 
„Sunt homosexual” sau „Sunt lesbiană.” Presiunile din partea 
culturii noastre, din partea oamenilor pe care îi întâlnim şi a 
vulnerabilităţilor noastre interioare, converg spre a ne îndrepta 
către această declaraţie. 

[Roots of Homosexuality. Extras din Coming Out of Homosexuality 
de Bob Davies & Lori Rentzel. Copyright © 1993 Bob Davies 
& Lori Rentzel. Tradus şi publicat cu permisiunea InterVarsity 
Press, P.O. Box 1400, Downers Grove, IL 60515, SUA, 
www.ivpress.com.] 

 

PARTENERIATELE HOMOSEXUALE ŞI 

LONGEVITATEA HOMOSEXUALĂ: O REPLICARE 

DR. PAUL CAMERON 

 
Sumar: Replicând constatările anterioare că homosexualii 

sunt sub-reprezentaţi după vârsta mijlocie, Studiul Naţional al 
Familiilor despre Abuzul de Droguri făcut în 1996 (N = 12381) 
şi studiul în 15 oraşe mari al Fundaţiei Kaiser pentru Familie făcut 
în anul 2000 (N = 405) au raportat că bărbaţii homosexuali şi 

http://contracurentului.com/parteneriatele-homosexuale-si-longevitatea-homosexuala-o-replicare/
http://contracurentului.com/parteneriatele-homosexuale-si-longevitatea-homosexuala-o-replicare/
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femeile homosexuale rareori au mai mult de 50 de ani şi că 
homosexualii mai în vârstă sunt mai predispuşi să aibă un 
partener homosexual. Au fost examinate decesele a 228 de 
homosexuali, aşa cum au fost ele înregistrate în Washington Blade 
între 1999-2001. Deşi mai predispuşi să aibă un partener când 
sunt mai în vârstă, vârsta mediană de deces a 88 de bărbaţi cu 
parteneri homosexuali era de 45 de ani, în timp ce pentru cei 
118 bărbaţi homosexuali fără partener, era de 46 de ani. Aceasta 
este în acord cu presupunerea că parteneriatul homosexual 
poate fi un risc suplimentar pentru bărbaţi. 

Referinţe: Psychological Reports, 2002, 91, 671-678. 
[Paul Cameron, Ph. D, Homosexual Partnerships and 

Homosexual Longevity: A Replication. Copyright © Family 
Research Institute. Tradus şi publicat cu permisiune.]  

 

PĂRINŢII HOMOSEXUALI 

DR. PAUL CAMERON & DR. KIRK CAMERON 

 

Sumar: Homosexualitatea părinţilor afectează orientarea 
sexuală sau experienţele copiilor lor? 17 din 5182 de adulţi aleşi 
aleatoriu din şase oraşe mari din SUA au răspuns la chestionare, 
indicând că au avut un părinte homosexual. Homosexualitatea 
parentală poate fi legată de constatările că (1) 5 din 17 au 
raportat relaţii sexuale cu părinţii lor; (2) o fracţiune 
disproporţionată au raportat relaţii sexuale cu alţi îngrijitori şi cu 
alte rude; şi (3) o fracţiune disproporţionată: (a) au susţinut o 
orientare mai puţin decât exclusiv heterosexuală (47%); (b) au 
indicat insatisfacţie de gen; şi (c) au raportat că prima lor 
experienţă sexuală a fost homosexuală. Din 1388 de necrologuri 
consecutive dintr-un important ziar homosexual, 87 dintre 
homosexualii care au murit aveau copii şi au înregistrat o vârstă 
mediană la deces de 47 de ani (cei 1267 fără copii aveau o vârstă 
mediană la deces de 38 de ani); 10 lesbiene au avut copii, iar 
24 de lesbiene nu au avut copii. Estimăm că mai puţin de 
1% dintre părinţi sunt bisexuali sau homosexuali şi că 
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< 7% dintre homosexuali şi aproximativ o treime dintre 
lesbiene sunt părinţi. 

Referinţe: Adolescence, 1996, 31(124), 757-776. 
[Paul Cameron, Ph.D., Kirk Cameron, Ph.D., Homosexual 

Parents. Copyright © Family Research Institute. Tradus şi 
publicat cu permisiune.]  

 

PĂRINŢII HOMOSEXUALI: TESTAREA  

„BUNULUI SIMŢ” – O RECENZIE A LITERATURII,  
CU ACCENT PE GOLOMBOK ŞI TASKER 

DR. PAUL CAMERON 

 
Sumar: Contrar afirmaţiilor Asociaţiei Americane de Psihologie 

şi Asociaţiei Naţionale a Lucrătorilor Sociali, ca şi afirmaţiilor a 
numeroşi critici, că nu există diferenţe între copiii crescuţi de 
homosexuali şi cei crescuţi de heterosexuali căsătoriţi, elaborata 
teorie social-personalitate numită „bunul simţ” prezice că, din 
cauză că „producem ceva asemenea nouă” şi fiindcă 
psihopatia/sociopatia informează cu privire la expresiile majore 
ale devianţei sociale, inclusiv homosexualitatea, copiii 
homosexualilor (1) vor fi mai frecvent supuşi instabilităţii 
parentale (de locuinţă şi de parteneri sexuali) şi (2) vor avea 
relaţii nesatisfăcătoare cu băieţii de vârsta lor şi cu adulţii. De 
asemenea, se consideră că, asemenea părinţilor lor, copiii 
homosexualilor vor fi mai predispuşi (3) să devină homosexuali, 
(4) să fie instabili (să aibă probleme emoţionale şi dificultate în 
formarea unor legături de durată), cu un interes redus pentru 
natalitate şi (5) să fie precoce şi promiscui sexual. Diferenţele 
dintre grupurile comparative, homosexual şi heterosexual, care 
se referă la „bunul simţ” au fost considerate „fărâme” sugestive 
de dovezi empirice. Diferenţele care au apărut în cadrul 
studiilor conduse de cercetători care au arătat înţelegere, care au 
utilizat eşantioane de voluntari, au fost considerate fărâme de 
dovezi nefavorabile. Din 171 de fărâme, 82 de fărâme 
nefavorabile şi 55 de fărâme care nu au fost nefavorabile au 
susţinut „bunul simţ”, în timp ce 34 de fărâme au fost împotriva 
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„bunului simţ”. Prin această metodă de numărare 
experimentală, s-a găsit susţinere pentru convingerile bunului 
simţ: copiii homosexualilor vor fi mai predispuşi să devină 
homosexuali şi să aibă relaţii nesatisfăcătoare cu băieţii de vârsta 
lor, în timp ce s-a găsit un suport mai slab pentru unele dintre 
celelalte preziceri. Evaluată astfel, dovada empirică din literatura 
de specialitate a tins să încline împotriva afirmaţiilor că nu există 
„nicio diferenţă” între copiii crescuţi de homosexuali şi cei 
crescuţi de heterosexuali. În particular, afirmaţiile oficiale, 
rostite cu vigoare, că nu există „nicio diferenţă”, sunt exagerări. 
Ele se rezumă la organizaţii şi la unii cercetători proeminenţi, 
care afirmă că au dovedit ipoteza nulă, care este fundamental 
imposibilă. Este probabil ca descoperirile nesemnificative 
statistic pe care s-a insistat până acum să includă erori de Tipul 
II, create prin folosirea unor eşantioane de voluntari, 
identificare inadecvată şi măsurarea diferenţelor probabile şi 
prin refuzul de a interpreta rezultatele în moduri contrare 
simpatiilor subiecţilor, investigatorilor şi organizaţiilor. 

Referinţe: Cameron P. (1999), Homosexual Parents: Testing 
“common sense” – a literature review emphasizing the Golombok and 
Tasker longitudinal study of lesbians’ children. Psychological Reports, 85: 
282-322. 

[Paul Cameron, Ph.D., Homosexual Parents: Testing “Commnon 
Sense” – A Literature Review Emphasizing the Golombok and Tasker. 
Copyright © Family Research Institute. Tradus şi publicat cu 
permisiune.]  

 

PĂRINŢII HOMOSEXUALI: UN STUDIU JURIDIC 

COMPARATIV AL CARACTERULUI PARENTAL  
ŞI PREJUDICIILOR ADUSE COPIILOR 

DR. PAUL CAMERON & DR. KIRK CAMERON 

 
Sumar: 40 de cazuri de apeluri în dispute de custodie, 

extrase sistematic din toate cazurile implicând un părinte 
homosexual în Statele Unite, au fost comparate cu 38 de cazuri 
de apeluri implicând dispute de custodie heterosexuală, extrase 
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aleatoriu din liste de „caracter” parental, şi 18 cazuri de apeluri, 
extrase aleatoriu din cazuri „generale” din Dicennial Digest, din 
1966 până în 1991. Fiecare caz implicând reclamanţi 
homosexuali, comparativ cu cazuri implicând reclamanţi 
heterosexuali, a fost examinat, pentru informaţii înregistrate 
despre (1) caracterul părintelui homosexual, tovarăşii părintelui 
homosexual, părintele heterosexual şi tovarăşii părintelui 
heterosexual, (2) efectele, îndeosebi vătămările provocate 
copilului (copiilor) şi (3) opinia psihiatriei. 82% dintre părinţii 
homosexuali, faţă de 18% dintre părinţii heterosexuali, şi 
54% dintre tovarăşii homosexualilor, faţă de 19% dintre 
tovarăşii heterosexualilor, au fost înregistraţi ca având un 
caracter necorespunzător, în cazurile care au implicat un 
reclamant homosexual. Dintre cele 66 de vătămări înregistrate, 
de exemplu, molestare, abuz fizic, la 73 de copii, părinţii 
homosexuali au fost răspunzători de 64 (97%). Dintre cele 
32 de lesbiene, 6 au fost înregistrate că se angajaseră în activitate 
criminală şi 3, pentru aducere de învinuiri false de abuz sexual al 
copilului împotriva tatălui. Opinia psihiatriei totuşi a fost de 
25 la 12 în favoarea custodiei pentru părinţele homosexual. În 
56 de cazuri comparative, heterosexual faţă de heterosexual, 
38% dintre părinţii homosexuali şi 28% dintre tovarăşii lor au 
fost înregistraţi ca având un caracter necorespunzător. Au fost 
înregistrate 6 vătămări la cei 105 copii şi 3 situaţii de 
criminalitate, dar nicio învinuire de abuz sexual. În literatura de 
specialitate a curţii de apel, părinţii homosexuali au avut în mod 
disproporţionat un caracter necorespunzător şi au fost în mod 
disproporţionat asociaţi cu variate vătămări aduse copiilor lor. 

Referinţe 
Cameron P. & Cameron K. (1996), Homosexual parents. 

Adolescence, 31, 757-776.  
Cameron P. & Cameron K. (1997), Did the APA misrepresent 

the scientific literature to courts in support of homosexual custody? Journal 
of Psychology, 131, 313-332. 

[Paul Cameron, Ph.D., Kirk Cameron, Ph.D., Homosexual 
Parents: A Comparative Forensic Study of Character and Harms to 
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Children. Copyright © Family Research Institute. Tradus şi 
publicat cu permisiune.]  

 

PEDOFILIA ŞI HOMOSEXUALITATEA MASCULINĂ 

 
Homosexualii pretind de câtva timp că nu sunt mai înclinaţi 

decât heterosexualii să molesteze copii. În ultimele trei decenii, 
asociaţiile profesionale au fost de acord să le susţină afirmaţia. 
De exemplu, în Romer contra Evans, o scurtă expunere a 
dovezilor din 1994 făcută de Asociaţia Americană de Psihologie, 
Asociaţia Naţională a Lucrătorilor Sociali şi Asociaţia Americană de 
Psihiatrie, a spus Curţii Supreme a SUA că „nu există nicio dovadă 
a vreunei corelări pozitive între orientarea homosexuală şi 
molestarea copilului” (p. 23, 24). Aceleaşi afirmaţii sunt făcute 
în cele mai multe manuale de colegiu. De fapt, poziţia aceasta 
este atât de înrădăcinată, încât doi experţi martori pentru 
birourile Împuterniciţilor Generali ai Statului, mi-au spus că le-a 
fost interzis să se refere la molestarea disproporţionată, când au 
apărat reglementările din Arkansas împotriva luării în plasament 
a copiilor de către homosexuali (decizie pe 29 iunie 2006) şi cu 
ocazia apărării de către Florida a legii sale împotriva adopţiei 
homosexuale (decizie pe 25 noiembrie 2008). 

Ceea ce se cunoştea din punct de vedere istoric era foarte 
diferit. În Grecia precreştină, Aristofan a făcut observaţia că 
bărbaţii captivaţi de relaţiile homosexuale „când ajung să fie 
bărbaţi, devin iubitori de băieţi şi este nevoie de constrângerea 
obiceiului, ca să-şi învingă repulsia naturală pentru căsătorie şi 
procreere”. Mai recent, un studiu din anii 1970 condus de 
Institutul Kinsey a raportat că, pe când aveau 21 de ani sau mai 
mult, 23% dintre 671 de homosexuali au spus că au făcut sex cu 
băieţi în vârstă de 16 ani sau mai mici. Iar din 4329 de 
homosexuali selectaţi de Jay şi Young – amândoi homosexuali 
în mod deschis – aproximativ 22% au raportat sex cu băieţi, iar 
30% deschidere pentru sau aprobare a sexului cu băieţi. 

În ciuda acestor dovezi, Scoţia a decis să protejeze 
practicanţii homosexualităţii într-un mod foarte semnificativ. 
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Evenimente recente din Edinburgh, Glasgow şi Dundee ar 
trebui să-i zdruncine pe scoţieni, pentru a regândi protecţiile 
respective. 

Luna mai 2009 a văzut acuzarea a 8 bărbaţi homosexuali 
scoţieni, arestarea a mai mult de 35 de homosexuali în 
Regatul Unit şi încă şi mai multe arestări în Ţările de Jos şi SUA, 
pentru combinaţii de abuz al copilului şi pornografie. Cei 
8 „membri ai bandei, toţi aparent profesionişti respectabili, 
duceau vieţi duble sordide”, s-au plâns ziarele. [De ce ar trebui 
mass-media să se aştepte ca educaţia sau profesionalismul să 
ferească oarecum pe cineva de a deveni un abuzator de copii?] 

Liderii bandei erau Neil Strachan, 41 de ani (infectat cu 
HIV) şi James Rennie, 38 de ani. Deşi „părând profesionişti 
respectabili”, Strachan fusese deja condamnat pentru violarea 
unui băiat de 5 ani în 1997. „Ei bine”, ar putea spune cineva, 
„merită o a doua şansă.” Dar a fost condamnat pentru violarea 
unui alt băiat în vârstă de 18 luni în 2003. Câte şanse primeşte 
un violator în Scoţia? Destule, din moment ce ultima lui victimă 
a fost un alt băiat de 18 luni. 

Strachan i-a fermecat pe părinţi, iar apoi s-a oferit să aibă 
grijă de băieţel. Bineînţeles că era fermecător, atent şi spunea 
lucrurile potrivite – monştrii ca el nu sperie „vânatul”. 

Cele trei violuri asupra băieţilor ale lui Strachan înseamnă că 
el este un „pedofil” fără nicio dorinţă pentru parteneri adulţi? 
Nu. Strachan a fost infectat cu HIV şi avea un „partener gay” 
(de asemenea, acuzat). Aproape sigur s-a infectat cu HIV făcând 
sex anal cu un alt bărbat, deci „pedofilia” lui era departe de un 
apetit exclusiv. Ca cei mai mulţi homosexuali, cei 8 indivizi erau 
„flexibili” sexual sau „omnisexuali”. 

Rennie era un „star gay”. Un ziar scoţian l-a numit „şeful, în 
aparenţă respectabil, al Tineretului Lesbian, Gay, Bisexual şi 
Transgender din Scoţia” (observaţi cât de departe au „căzut” 
scoţienii). Ca profesor de şcoală secundară, care fusese invitat 
de Parlamentul Scoţian pentru o dezbatere despre „ajutarea 
tinerilor gay”, activismul lui pentru drepturile homosexualilor 
era bine cunoscut. Crima lui? Abuzarea unui băiat de trei luni şi 
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permiterea altor membri ai „clanului gay” să asculte la telefon, 
în timp ce îl molesta pe copilaş. Bineînţeles, au fost făcute 
fotografii care au fost distribuite pretutindeni. Şi el avea un 
„partener” homosexual, căuta pe internet întâlniri sexuale cu 
homosexuali, alegea „băieţi de închiriat” [prostituaţi tineri] şi 
„făcea reclamă unei colecţii pornografice pe pereţii toaletelor”. 
Încă un „tip flexibil”, obsedat sexual. 

Uitând că avea imagini cu băieţi molestaţi pe hard-drive, 
investigaţia a început când Strachan şi-a dus laptopul la reparat. 
Magazinul de reparaţii a observat cele mai mult de 7000 de 
fotografii cu băieţi goi şi abuzaţi etc. şi a anunţat poliţia. 
Hard-drive-ul a dat la iveală listele de e-mail a peste 70 de 
membri ai conspiraţiei din toată lumea. Poliţia a numit-o „cea 
mai mare şi mai provocatoare... reţea de pedofilie demontată în 
Scoţia”. Un tovarăş din Ţările de Jos s-a lăudat chiar că a 
molestat şi „nimicit” [omorât] un băieţel în Franţa. 

Rennie avea gusturi exotice. Unul din e-mailurile lui indica 
dorinţa lui puternică de a „vedea copii cu Sindromul Down 
abuzaţi sexual”. Sofisticat tip, nu? 

Toţi abuzatorii erau „gay”, cei mai mulţi erau profesionişti. 
Iar „cel care frecventa biserica” şi care „ajuta la un club în care 
copiii petreceau timp după şcoală” era căsătorit (dar avea şi el în 
secret un partener homosexual şi folosea adresa de e-mail a 
soţiei lui pentru a ademeni băieţi pentru sex). 

Scoţia are legi care le dau homosexualilor „superdrepturi” – 
nu pot nici măcar să fie criticaţi în scrisori către editor. În mod 
clar, faptul de a da super drepturi celor depravaţi, are drept 
rezultat super depravarea. 

Cum apare gustul sexual pentru băieţei? 
Un răspuns parţial vine de la Sunday Times (27.12.2009) din 

Africa de Sud. Se pare că „14 băieţi care trăiesc pe stradă într-o 
suburbie a clasei muncitoare din Cape Town” au fost prinşi 
făcând sex. „Copiii, cu vârsta între 6 şi 13 ani, se... sodomizau 
unul pe celălalt de luni de zile – chipurile, după ce au privit 
împreună un film pornografic. Un părinte şocat a spus pentru 
Sunday Times că respectivul caz a ieşit la lumină cu două 
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săptămâni în urmă, când un băiat de 8 ani a fost prins gol în pat, 
cu nepoata lui de 3 ani. 

„El a spus (tatălui său) că doi dintre prietenii lui, un băiat de 
9 ani şi unul de 12 ani, îl sodomizaseră”, a spus părintele. Tatăl 
l-a dus pe băiat la doctor, care a confirmat. Apoi i-a confruntat 
pe cei doi presupuşi făptaşi, care au spus că „fuseseră 
sodomizaţi de un alt băiat. Băiatul ne-a spus că priviseră filme 
pornografice acasă la unul din băieţii mai mari în timp ce 
părinţii lui erau la lucru”, a spus un alt părinte. „Băiatul mai 
mare a spus apoi „grupului de aproximativ opt băieţi «să facă ce 
făceau oamenii aceia în filme». Aceasta a început în septembrie 
2008, când cel mai mic avea doar 5 ani, iar cel mai mare, 
11 ani.” [Apropo, este o procedură de operare cât se poate de 
standard – băieţii mai mari îi împing pe băieţii mai mici să o 
facă.] 

Observaţi ce avem aici: băieţii „doar s-a întâmplat” să dea 
peste pornografie în casa părinţilor unuia dintre ei. Dacă 
pornografia arăta sex anal este greu de spus, dar probabil că da. 
Copiii, în special băieţii, sunt curioşi. Ei ştiu că adulţii fac tot 
felul de lucruri „interesante” şi „amuzante”, despre care copiii 
se presupune că nu trebuie să ştie sau să le facă. „Cercul sexual” 
a funcţionat cam un an, înainte ca unul din părinţi să dea peste 
el. Din nefericire, probabil că acum mulţi dintre băieţi sunt 
implicaţi în sexul anal. Indiferent ce le fac sau nu le fac părinţii 
lor, unii dintre băieţi vor continua să se furişeze şi să facă sex 
homosexual. „S-au distrat” şi au scăpat timp de un an – şi să 
scape nepedepsiţi pentru ceva este încă o „lovitură” dată 
părinţilor. 

Sunt prea tineri pentru a fi dependenţi? Nu. Din cauza 
cumpărăturilor unora dintre părinţi (sau a neatenţiei lor), toţi 
acei băieţi sunt pregătiţi pentru atenţiile unui homosexual adult 
în timp ce sunt mici. Iar homosexuali precum molestatorii de 
copii scoţieni de mai sus, se asigură că se află în preajma 
copiilor oricând este posibil. Când vor ajunge la adolescenţă, 
cine ştie ce vor face acei băieţi? Acum că au „căpătat acces”, 
dâra de lacrimi de-abia începe – pentru ei şi părinţii lor. 
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Ceea ce ne duce la UK Gay News (Varşovia, 1 ianuarie 2010). 
I-a certat pe noii aliaţi parlamentari europeni ai liderului 
conservator Cameron din Regatul Unit, Partidul Lege şi Justiţie 
din Polonia. Ce lucru teribil face partidul polonez? Ei bine, 
„face o ţintă din homosexuali, cerând reprimarea pedofililor pe 
internet”. 

Aceasta, afirmă homosexualii, este „homofobie”. 
Se dovedeşte că 27 de membri ai Parlamentului din Lege şi 

Justiţie au semnat o cerere parlamentară, solicitând înfiinţarea 
unui departament special al Ministerului Internelor şi 
Administraţiei, a raportat ziarul polonez Rzeczpospolita. „Echipa 
ar monitoriza siteurile web, fiindcă ne confruntăm cu 
promovarea «pedofiliei» de către unele cercuri homosexuale”, a 
spus parlamentului Stanislaw Pieta, autorul cererii parlamentare. 
Pe lângă aceasta, membrii Parlamentului cer ca Ministerul să 
facă cunoscute statisticile numărului de cazuri de pedofilie 
descoperite în ultimii zece ani – şi să detalieze cazurile care au 
fost homosexuale. Domnul Pieta: „Nu spun că fiecare 
homosexual este pedofil, dar să luăm în considerare 
Marea Britanie, unde de la 20 la 43 procente de cazuri de 
pedofilie descoperite sunt cazuri homosexuale, în timp ce 
homosexualii reprezintă doar 1% din societate”, a spus el. 

Membrii Parlamentului care au semnat cererea parlamentară 
vor, de asemenea, să ştie dacă poliţiei i se oferă instruire pentru 
găsirea pedofililor printre homosexuali – şi dacă poliţia 
întreprinde operaţiuni de „recunoaştere” pentru monitorizarea 
cluburilor frecventate de homosexuali. Membrii Parlamentului 
citează un articol Rzeczpospolita, în care activistul homosexual 
Karski a explicat cum poate ocoli un homosexual legea, ca să adopte un 
copil. El „a arătat portiţa de scăpare legală care permite 
comiterea unei infracţiuni”, a spus ziarului parlamentul Kozak. 

Când am făcut turul Poloniei la începutul lui 2009, am făcut 
cunoscute cercetări extensive care arată că homosexualii sunt 
mult mai predispuşi să molesteze copii. Am lansat provocarea 
autorităţilor poloneze să adune propriile lor date despre 
molestarea copilului. Am arătat, de asemenea, cercetări care 
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documentează că homosexualii sunt mai predispuşi să se 
angajeze în activităţi infracţionale. Homosexualii simt adesea că 
sunt îndreptăţiţi să încalce legea fiindcă sunt „discriminaţi” şi, 
prin urmare, îndreptăţiţi la violarea copiilor, fiindcă adesea ei 
înşişi au fost violaţi (de multe ori vor să împărtăşească 
„distracţia”). 

După cum puteţi vedea, criminalitatea şi gusturile 
homosexuale par să „meargă împreună” – chiar şi în Polonia. 
Experienţa scoţiană arată că molestările josnice, pornografia cu 
copii şi homosexualitatea merg împreună. Să sperăm că scoţienii 
pot face ca situaţii similare să nu mai apară în ţara lor. Adunarea 
de date solide, empirice, este primul pas. 

[Pedophilia and Male Homosexuality. Copyright © 2010 Family 
Research Institute. Tradus şi publicat cu permisiune.]  

 

PREZENTÂND FAPTELE: CĂSĂTORIA ÎNTRE 

PERSOANELE DE ACELAŞI SEX  

 
Societatea are un interes absolut în interzicerea unui 

comportament care pune în pericol sănătatea sau siguranţa 
comunităţii. Din această cauză, de-a lungul istoriei, legăturile 
„de dragoste” homosexuale au fost interzise de lege. De 
asemenea, homosexualii îşi îndeplinesc nesatisfăcător obligaţia 
de a creşte copii sănătoşi, bine socializaţi. Homosexualii susţin 
că relaţiile lor sunt echivalente căsătoriei între un bărbat şi o 
femeie. Ei cer societăţii să ofere demnitate parteneriatele lor şi 
să le aprobe, dându-le statutul legal de „căsătorii”. Mai mult, ei 
argumentează că homosexualilor ar trebui să li se permită să 
devină părinţi sociali sau să adopte copii. 

Cele mai bune dovezi ştiinţifice sugerează că aprobarea de 
către societate a parteneriatelor homosexuale ar dăuna societăţii 
în general şi copiilor în particular. Un mare număr de dovezi 
ştiinţifice sugerează că o căsătorie homosexuală este o 
contrafacere defectuoasă a căsătoriei tradiţionale şi că pune 
într-un pericol clar şi prezent sănătatea comunităţii şi 
bunăstarea copiilor. 
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Căsătoria tradiţională îmbunătăţeşte sănătatea 
participanţilor, are cea mai mică rată de violenţă domestică, 
prelungeşte viaţa şi este cel mai bun context pentru creşterea 
copiilor. Cuplarea homosexuală subminează sănătatea 
participanţilor, are cea mai înaltă rată de violenţă domestică, 
scurtează viaţa şi este un mediu nesatisfăcător pentru creşterea 
copiilor. 

Fapte despre căsătoria homosexuală 
Faptul # 1: Căsătoriile homosexuale durează puţin. 
Când examinezi tiparele comportamentului homosexual, 

devine clar că în pledoaria pentru căsătoria homosexuală legală 
se referă mai puţin la căsătorie şi că este mai mult o mişcare 
pentru legitimitate. Cei mai mulţi homosexuali şi lesbiene nu 
sunt în relaţii monogame şi, de fapt, sunt adesea singuri fiindcă 
aşa preferă. 

 Într-un studiu[1] pe 2000 de homosexuali din SUA şi 
Europa din anii 1960, cercetătorii au găsit că „traiul de unul 
singur este probabil principalul tipar rezidenţial pentru 
homosexualii bărbaţi. El oferă libertatea de a urma orice stil de 
viaţă homosexuală alege cineva, fie că aceasta înseamnă întâlniri 
pe furiş în parcuri sau cufundarea în subcultura homosexuală. 
În plus, relaţiile homosexuale sunt destul de fragile pentru a 
face acest tipar rezidenţial destul de obişnuit, fie că este 
deliberat, fie că nu.” 

 Un studiu din 1970 din San Francisco[2] a găsit că 
aproximativ 61% dintre homosexuali şi 37% dintre lesbiene 
locuiau singuri. 

 În 1977, Raportul Spada[3] a constatat că numai 8% dintre 
homosexualii din eşantionul său au pretins că aveau o relaţie 
monogamă cu un iubit cu care locuiau.  

 În acelaşi an[4] peste 5000 de homosexuali şi lesbiene au 
fost întrebaţi: „Te consideri «căsătorit» cu cineva homosexual?” 
Numai 40% dintre lesbiene şi 25% dintre homosexuali au spus 
„da”. Autorii au constatat că în ceea ce priveşte „cuplurile 
homosexuale de albi, este greu şi să sugerezi că există norme de 
comportament. Te poţi aştepta să găseşti un tipar clar de 
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«categorii» apărând din răspunsurile la întrebări despre iubiţi, 
prieteni sexuali şi relaţii. De fapt, nu a apărut niciun asemenea 
tipar.” 

 La începutul anilor 1980, un eşantion aleatoriu mare[5] de 
aproape 8000 de cupluri heterosexuale şi homosexuale au 
răspuns la anunţurile din ziare alternative. Numărul mediu de 
ani împreună a fost de 9,8 pentru cei căsătoriţi, 1,7 pentru 
heterosexualii care coabitau, 3,5 pentru cuplurile de 
homosexuali şi 2,2 pentru cuplurile de lesbiene. 

Varietate, în loc de monogamie 
Deşi activiştii homosexuali deseori raţionează că legalizarea 

căsătoriei homosexuale ar ajuta la a face asemenea relaţii mai 
statornice, realitatea este că cei mai mulţi homosexuali doresc 
varietate în ceea ce priveşte partenerii lor sexuali, nu 
monogamia căsătoriei tradiţionale. 

 În 1987, numai 23% dintre homosexualii din Londra[6] au 
raportat exclusivitate sexuală „în luna dinaintea interviului”. 

 În 1990, numai 12% dintre homosexualii din Toronto, 
Canada[7] au spus că erau în relaţii monogame. 

 În 1991, în mijlocul crizei SIDA, homosexualii 
australieni[8] au fost monitorizaţi pentru a vedea dacă îşi 
schimbaseră obiceiurile sexuale. Esenţialmente, în 5 ani nu a 
fost nicio schimbare: 23% au raportat o relaţie monogamă, 
35% o relaţie nemonogamă şi 29% numai „sex întâmplător”. 
Autorii au raportat că „erau aproape la fel de mulţi bărbaţi care 
intrau în monogamie ca cei care ieşeau din ea şi la fel de mulţi 
care ieşeau din parteneriate numai întâmplătoare, ca cei care 
intrau în ele”. [subliniere adăugată] 

 În 1993, un studiu[9] pe 428 de homosexuali din 
San Francisco a găsit că numai 14% au raportat un singur 
partener sexual în anul anterior. Vasta majoritate au avut 
parteneri sexuali multipli. 

 În 1994, cea mai mare revistă naţională homosexuală[10] a 
raportat că numai 17% din eşantionul său de 2500 de 
homosexuali au susţinut că locuiau împreună în relaţii 
monogame. 
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 Chiar şi homosexualii care au parteneri pe termen lung nu 
joacă după „regulile” tipice. Numai 69% dintre homosexualii 
olandezi[11] cu un „partener” în genul căsătoriei locuiau de fapt 
împreună. Numărul mediu al „partenerilor din afară” per an al 
„căsătoriei” era de 7,1 şi a crescut de la 2,5, în primul an al 
relaţiei, la 11, în al şaselea an. 

De ce sunt căsătoriile homosexuale mai scurte şi mai 
puţin dedicate decât căsătoriile tradiţionale? 
La orice moment dat, mai puţin de o treime dintre 

homosexuali şi aproximativ jumătate dintre lesbiene trăiesc cu 
un iubit sau o iubită. Din cauză că relaţiile sunt scurte, 
homosexualul mediu poate anticipa multe, multe „divorţuri”. 

În orice moment, aproximativ 10% dintre homosexuali 
locuiesc împreună în relaţii monogame. Monogamia lor rareori 
durează mai mult de un an. Poate că jumătate dintre lesbiene 
locuiesc împreună în relaţii monogame. Acestea se dizolvă în 
mod tipic în 1-3 ani. 

Aceleaşi tipare apar în literatura ştiinţifică în ultimii 50 de 
ani – atât cu mult înaintea, cât şi în timpul epidemiei de SIDA. 
Această consecvenţă sugerează o realitate asociată cu practica 
homosexualităţii, una improbabil să fie afectată de schimbările 
în legile cu privire la căsătorie. 

Experienţa scandinavă 
În Danemarca, o formă de căsătorie homosexuală este legală 

din 1989. În 1995, mai puţin de 3% dintre homosexualii danezi 
s-au căsătorit, iar 28% dintre aceste căsătorii se încheiaseră deja 
prin divorţ sau moarte.[12] Experienţa daneză nu oferă nicio 
dovadă că o „căsătorie” homosexuală este benefică. Bărbaţii 
care s-au căsătorit cu bărbaţi au fost de trei ori mai predispuşi să 
fie văduvi înainte de vârsta de 55 de ani, decât bărbaţii care s-au 
căsătorit cu femei! Similar, o femeie care s-a căsătorit cu o 
femeie a fost de trei ori mai predispusă să fie văduvă, decât o 
femeie care s-a căsătorit cu un bărbat. 

Deşi numai 3% dintre homosexuali s-au căsătorit în 
Norvegia şi Suedia, căsătoriile homosexuale au mai frecvent ca 
rezultat divorţul. În aceste ţări, divorţul este cu aproximativ 
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50% mai probabil la homosexualii bărbaţi şi cu 200% mai 
probabil la lesbiene. Mai mult, anulând scuza obişnuită de „a sta 
împreună de dragul copiilor”, divorţul a fost mai obişnuit în 
cazul în care copiii au locuit cu cuplul de acelaşi sex.[13] 

Faptul # 2: Studiile arată că o „căsătorie” homosexuală 
este periculoasă pentru sănătatea persoanei. 
În toată lumea, numeroşi cercetători au raportat că 

homosexualii „dedicaţi” sau „în cuplu” sunt mai predispuşi 
decât homosexualii „celibatari” să se angajeze în practici sexuale 
foarte riscante şi nesanitare biologic. Ca o consecinţă a acestei 
activităţi, ei îşi măresc şansele de a primi SIDA şi alte boli 
transmise sexual sau aflate în sânge. 

 În 1983, aproape de începutul epidemiei de SIDA, 
homosexualii din San Francisco[14] care au pretins că erau în 
„relaţii monogame” au fost comparaţi cu cei care nu erau. Fără 
excepţie, cei în relaţii monogame au raportat mai frecvent că se 
angajaseră în activitate nesănătoasă biologic în ultimul an. Ca 
exemple, 4,5% dintre cei monogami, comparativ cu 2,2% dintre 
cei fără partener, se angajaseră în băutul urinei, iar 33,3%, 
comparativ cu 19,6%, au pretins că au practicat sexul oral-anal. 

 În 1989, cercetătorii italieni[15] au investigat 127 de 
homosexuali care frecventau o clinică de SIDA. Douăsprezece 
procente dintre cei fără parteneri stabili, comparativ cu 
28% dintre cei cu parteneri stabili, erau HIV+. Investigatorii au 
remarcat că „spre surpriza noastră, bărbaţii prostituaţi nu 
păreau să se afle într-o situaţie de risc crescut, în timp ce 
homosexualii care au raportat un partener stabil (adică acelaşi 
bărbat în cele şase luni anterioare) se aflau într-o situaţie de cel 
mai înalt risc relativ”. 

 În perioada 1991-1992, 677 de homosexuali din Anglia[16] 
au fost întrebaţi despre „sexul anal neprotejat”. Cei care aveau 
parteneri „regulaţi” au raportat vieţi sexuale care aveau o 
probabilitate „de aproximativ trei ori mai mare de a implica sex 
anal neprotejat, decât parteneriatele descrise ca „întâlniri 
întâmplătoare/de o noapte”. Sexul cu un partener regulat „era 
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mult mai important decât cunoaşterea statutului HIV, în 
facilitarea unui comportament de risc înalt”. 

 Un studiu britanic din 1993 al jurnalelor[17] a 385 de 
homosexuali, a raportat că bărbaţii din relaţii „monogame” 
practicau mai mult raportul anal şi mai mult sexul anal-oral, 
decât cei fără un partener stabil. El concluziona că „bărbaţii 
homosexuali într-o relaţie închisă... prezintă... cel mai înalt risc 
de transmitere a HIV”. 

 În 1992, un eşantion[18] de 2593 de homosexuali din 
Tucson, Arizona şi Portland, Oregon au confirmat datele 
substanţiale că „bărbaţii homosexuali aflaţi în relaţii principale 
prezintă o probabilitate semnificativ mai mare, decât bărbaţii 
necăsătoriţi, să se fi angajat în raportul anal neprotejat”. 

 Similar, un eşantion din 1993[19] de homosexuali din 
Barcelona, Spania, practicau sex mai riscant cu partenerii 
regulaţi decât cu cei pe care îi alegeau ocazional. 

 Chiar şi un studiu din 1994[20] pe mai mult de 600 de 
lesbiene a demonstrat că „legătura dintre monogamie şi sexul 
neprotejat... a fost foarte consecventă în interviuri. Sexul 
protejat era în general echivalat cu întâlnirile întâmplătoare; 
sexul neprotejat era în general echivalat cu relaţiile de încredere. 
Nefolosirea barierelor de latex era văzută ca un pas înainte în 
procesul de dedicare relaţională. Alegerea de a face sex 
neprotejat indica o încredere mai profundă şi intimitate când 
relaţia avansa.” 

De ce este „căsătoria” homosexuală un pericol pentru 
sănătate? 
În timp ce oamenii căsătoriţi îşi iau un angajament şi, în 

general, trăiesc conform cu legămintele lor de credincioşie 
sexuală, participanţii atât la „căsătoriile” homosexuale, cât şi la 
cele lesbiene, îşi oferă unul celuilalt ceva destul de diferit. Ei văd 
intimitatea biologică împărtăşită şi asumarea de riscuri sexuale 
ca pe o marcă a încrederii şi dedicării. Expunerea în acest fel la 
dejecţiile trupului partenerului măreşte riscul la boală, în special 
dacă partenerul a fost „căsătorit” cu altcineva înainte sau a 
participat la sex cu alţii în afara relaţiei. 
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Există dovezi puternice că atât homosexualii, cât şi 
lesbienele, sunt mai predispuşi să-şi asume riscuri biologice 
când fac sex cu un partener, decât atunci când fac sex 
întâmplător. Există, de asemenea, dovezi puternice că 
homosexualii contractează în mod disproporţionat mai multe 
boli, în special SIDA şi diferite forme de hepatită, de la sexul cu 
„parteneri”, mai mult decât când fac sex cu necunoscuţi. 

Ca mulţi bărbaţi homosexuali, lesbienele „căsătorite” sunt 
mai predispuse să se angajeze în intimitatea biologică şi 
asumarea de riscuri. Totuşi, ratele de deces şi boală pentru 
lesbienele fără partenere apar ca fiind la fel de înalte ca ale celor 
care au partenere. 

Faptul # 3: „Căsătoria” homosexuală are cea mai 
înaltă rată de violenţă domestică. 
Violenţa domestică este o preocupare a sănătăţii publice. 

Printre heterosexuali, nu numai că este un reper evident al unei 
căsătorii în necaz, dar atenţia mass-media şi taxele în dolari 
pentru ajutorarea „femeilor bătute” au crescut amândouă 
uimitor, în anii recenţi. Ceea ce nu se raportează este dovada 
empirică, sugerând că cuplurile homosexuale au rate mai înalte 
de violenţă domestică, comparativ cu cuplurile heterosexuale.[21] 

În 1996[22], Susan Holt, coordonator al unităţii de violenţă 
domestică a Centrului Homosexual & Lesbian din Los Angeles, a 
spus că „violenţa domestică este cea de a treia cea mai mare 
problemă de sănătate cu care se confruntă comunitatea 
homosexuală şi lesbiană astăzi şi se află doar în urma SIDA şi a 
abuzului de substanţe... în privinţa numerelor şi letalităţii”. 

Rata medie a violenţei domestice în căsătoria tradiţională, 
stabilită de un studiu federal naţional[23] pe 6779 de cupluri 
căsătorite în 1998, este aparent mai mică de 5% pe an. În timpul 
celui mai recent an al căsătoriei, 2,0% dintre soţi şi 3,2% dintre 
soţii au spus că au fost răniţi, împinşi sau s-a aruncat cu lucruri 
în ei. Heterosexualii necăsătoriţi, coabitanţi, raportează[24] rate 
mai înalte de violenţă domestică – o rată de aproximativ de la 
20% la 25% pe an. 
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Când acelaşi standard este aplicat relaţiilor homosexuale şi 
lesbiene, apar următoarele dovezi: 

 În 1987 în Georgia[25], 48% din 43 de cupluri lesbiene şi 
39% din 39 de cupluri homosexuale au raportat violenţa 
domestică. 

 În 1988, 70 de studenţi, lesbiene şi homosexuali, au 
participat la un studiu[26] despre rezolvarea conflictului în 
relaţiile homosexuale şi lesbiene. Cu o ajustare ascendentă, 
fiindcă numai un partener din cuplu a raportat (adică 
cercetătorii au primit „doar o parte a poveştii”), estimativ 
29% dintre cuplurile homosexuale şi 56% dintre cuplurile 
lesbiene au experimentat violenţa în anul precedent. 

 În 1989, au fost intervievate 284 de lesbiene[27] implicate 
„într-o relaţie lesbiană dedicată, de coabitare” în timpul 
ultimelor 6 luni. Cu o ajustare pentru raportarea de către un 
singur partener, estimativ 43% dintre relaţii au fost violente în 
anul precedent. 

 În 1990, aproape jumătate din 90 de cupluri lesbiene din 
Los Angeles au raportat[28] violenţa domestică anual. 21% dintre 
aceste femei au spus că erau mame. Interesant, dintre mamele 
care aveau copii care locuiau cu ele, 11 trăiau în relaţii 
„violente” şi 11 în relaţii „neviolente”. Deci, spre deosebire de 
căsătoria tradiţională, unde părinţii renunţă adesea la certuri 
pentru a-i proteja pe copii de ostilitate, din această investigaţie 
nu există dovezi că prezenţa copiilor a redus rata violenţei 
domestice. 

Per total, dovezile sunt destul de evidente că violenţa 
domestică homosexuală depăşeşte violenţa domestică 
heterosexuală. Literatură ştiinţifică limitată sugerează că violenţa 
domestică fizică are loc în fiecare an la mai puţin de 5% dintre 
cuplurile căsătorite tradiţional, la 20%-25% dintre heterosexualii 
coabitanţi şi la aproximativ jumătate din cuplurile lesbiene. 
Dovada este mai puţin sigură pentru homosexuali, dar rata lor 
pare să se afle undeva între ratele pentru heterosexualii 
necăsătoriţi, pentru coabitanţi şi pentru lesbiene. 
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Violenţa domestică homosexuală, o problemă mai 
mare decât „agresarea homosexualilor” 
Activiştii homosexuali şi mass-media sunt rapizi în a susţine 

că atitudinile discriminatorii din partea societăţii „hetero” 
conduc direct la violenţa împotriva homosexualilor (adică la 
„agresarea homosexualilor”). De fapt, dovezile sugerează că 
violenţa domestică homosexuală depăşeşte substanţial – în 
frecvenţă şi letalitate – oricare dintre şi toate formele de 
„agresare a homosexualilor”. Adică violenţa pe care 
homosexualii şi-o fac unul celuilalt este mult mai semnificativă 
decât violenţa pe care alţii le-o fac homosexualilor. În 1995, un 
consorţiu pentru violenţa domestică homosexuală a condus un 
studiu[29] în şase oraşe mari – Chicago, Columbus, Minneapolis, 
New York, San Diego şi San Francisco – unde au fost 
înregistrate rapoarte despre hărţuirea antihomosexuală sau 
violenţa domestică între persoane de acelaşi sex. Incidentele de 
hărţuire au intrat în categorii începând de la abuzul verbal (de 
exemplu, „homo”, „poponar”), la rănirea fizică efectivă sau 
distrugerea proprietăţii. Violenţa domestică homosexuală, pe de 
altă parte, s-a referit doar la incidentele în care a avut loc 
vătămare fizică sau a existat o ameninţare serioasă (adică a 
îndeplinit standardele legale pentru violenţa domestică). 

Rezultatele? La nivel naţional,[30] ca şi în aceste oraşe mari, în 
jur de jumătate din rapoartele antihomosexuale din 1995 au 
implicat doar remarci jignitoare sau insulte, astfel, necrescând 
nivelul violenţei fizice reale sau ameninţării cu aceasta. În 
San Francisco au fost 347 de apeluri pentru violenţă domestică 
între persoane de acelaşi sex şi 324 de apeluri pentru hărţuire 
antihomosexuală. În trei din celelalte cinci oraşe mari au fost, de 
asemenea, mai multe apeluri care au raportat violenţă domestică 
între persoane de acelaşi sex decât hărţuire antihomosexuală. 
Aceeaşi proporţie a fost raportată pentru studiu ca întreg. Dat 
fiind că jumătate din rapoartele de hărţuire nu s-au ridicat la 
nivelul violenţei, în timp ce violenţa domestică înseamnă exact 
aceasta, dacă datele colectate de acest consorţiu al 
homosexualilor corespunde cu realitatea de bază, ameninţarea 



 - 190 - 

fizică pentru homosexuali din violenţa domestică între persoane 
de acelaşi sex, este cel puţin de două ori mai mare ca 
ameninţarea fizică pe care o experimentează din „exterior”. 

În loc de a fi un „adăpost împotriva furtunilor vieţii”, aşa 
cum este uneori caracterizată căsătoria tradiţională, faptul de a 
avea un parteneriat homosexual măreşte, de fapt, pericolele 
fizice asociate cu homosexualitatea. 

Faptul # 4: Dovezile empirice demonstrează că 
homosexualii sunt părinţi necorespunzători. 
Au fost publicate mai puţin de 40 de studii comparative 

despre efectele părinţilor homosexuali. Numai unul[31] s-a bazat 
pe un eşantion aleatoriu, iar un altul[32] a urmărit copiii de peste 
14 ani. Restul s-au bazat pe eşantioane mici de voluntari şi 
acelea de obicei cu copii sub vârsta de 10 ani. Studiile s-au 
adresat rareori preocupărilor tradiţionale – de exemplu, 
molestarea sau recrutarea de către părinţi sau iubiţii lor. Nici nu 
au tins să considere efectele asupra adolescenţilor. În schimb, 
ele au fost „instantanee” ale unui anumit moment din vieţile 
copiilor. Totuşi, dovezile empirice susţin aşteptările bunului 
simţ. 

Molestarea şi incestul 
Într-un studiu aleatoriu,[31] 28 (0,6%) din 4600 de copii cu 

părinţi nehomosexuali au raportat sex cu părinţii lor sau cu 
părinţii lor vitregi. În contrast, pentru copiii cu părinţi 
homosexuali, 3 din 6 fii au raportat sex cu tatăl lor (2 din cei 
3 au spus că erau homosexuali la vârsta adultă), iar 2 din 11 fiice 
au raportat sex cu o mamă vitregă. 

În singurul studiu relevant,[33] 1 din 11 fii adulţi cu taţi 
homosexuali a raportat că fusese sedus de el. 

O recenzie a 78 de cazuri la Curtea de Apel (de-a lungul 
anului 1998) care au implicat un părinte homosexual şi unul 
heterosexual – contestând custodia a 142 de copii – a descoperit 
4 cazuri de molestare implicându-i pe părinţii homosexuali, dar 
niciunul implicându-i pe părinţii heterosexuali. În alte 154 de 
cazuri de custodie care i-au implicat pe heterosexuali, folosite ca 
studiu de control, un tată vitreg şi-a molestat fiica vitregă.[34, 35] 
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În unul din cele cinci studii clinice ale copiilor 
homosexualilor,[36] un client s-a plâns că mama lui lesbiană îl 
forţase să aibă prima experienţă sexuală cu un homosexual. 

Este dificil de obţinut fapte cu privire la copiii naţiunii aflaţi 
în plasament social. Cu toate acestea, în 2003, răspunzând unei 
cereri a Libertăţii de Informare, statul Illinois a raportat că între 
1997-2002, dintre 270 de părinţi, sociali sau adoptivi, care s-au 
angajat în abuz sexual „dovedit”, 34% erau homosexuali.[37] O 
recenzie exhaustivă a primelor 50 de ziare ca circulaţie şi a 
agenţiilor de presă din 1980 până în 2003, a găsit că 169 de 
părinţi sociali abuzaseră sexual 351 de copii luaţi în 
plasament.[38] Dintre aceştia, 88% erau bărbaţi, iar 53% dintre 
acei bărbaţi practicau homosexualitatea. 

Acelaşi studiu a găsit că în 21 de poveşti din „locuinţe 
sociale asistate”, molestarea a fost homosexuală în proporţie de 
71%. De asemenea, cel puţin 334 dintre cele 349+ de victime 
din locuinţele sociale asistate erau băieţi. Constatările, atât din 
plasamentele individuale cât şi din locuinţele sociale asistate, 
indică o prezenţă homosexuală, disproporţionat mai mare, în 
molestarea sexuală a copiilor sociali. 

Şcoala şi viaţa de familie 
Copiii cu părinţi homosexuali duc vieţi răvăşite. Singurul 

eşantion ales aleatoriu[31] a găsit 17 copii care au raportat un 
părinte homosexual. Cei 17 au prezentat o probabilitate mai 
mare să raporteze sex cu un părinte, să se angajeze în 
homosexualitate la prima întâlnire sexuală, să fie molestaţi 
sexual, să devină homosexuali şi să raporteze nemulţumire faţă 
de copilăria lor. 

Cel mai cuprinzător studiu comparativ s-a bazat pe 
rapoartele profesorilor, ca şi pe interviuri cu elevi şi părinţii 
lor.[39] 58 de copii de şcoală elementară, crescuţi de cupluri 
homosexuale, au fost atent potriviţi (după vârstă, clasa la şcoală 
şi clasa socială) cu 58 de copii cu părinţi heterosexuali care 
coabitau şi cu 58 de copii cu părinţi căsătoriţi. Copiii cu părinţi 
căsătoriţi făceau cel mai bine faţă la matematică şi abilităţile 
limbii, erau pe locul doi la performanţe la studiile sociale, erau 
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cei mai activi la sporturi, experimentau cele mai înalte nivele de 
implicare parentală la şcoală şi acasă (de asemenea, părinţii lor îi 
monitorizau cel mai atent acasă) şi aveau părinţii cu cele mai 
înalte aşteptări de la ei. 

Copiii heterosexualilor care coabitau se aflau între, în timp 
ce copiii homosexualilor s-au clasat cumva mai sus la studiile 
sociale, cel mai jos la matematică şi abilităţile limbii, erau cei mai 
puţin populari (adesea izolaţi social), cei mai rezervaţi şi formali, 
experimentau cele mai scăzute nivele de implicare parentală, atât 
la şcoală, cât şi acasă, îndeplineau mai multe sarcini în 
gospodărie şi erau mai frecvent meditaţi. Părinţii lor exprimau 
mai rar aspiraţii înalte, educaţionale şi de carieră, pentru ei. De 
fapt, profesorii au spus că copiii homosexualilor erau „mai 
confuzi” cu privire la genul lor. 

Cazurile juridice confirmă 
De-a lungul anului 1998[41], 142 de copii cu părinţi 

homosexuali au fost implicaţi în 78 de dispute cu privire la 
custodie. Conform înregistrărilor curţii, părinţii care au minţit, 
s-au angajat în activitate criminală sau practicau 
homosexualitatea, au fost mai predispuşi să fie înregistraţi ca 
făcându-le rău copiilor lor. Din nou, conform înregistrărilor, 
părinţii homosexuali au minţit şi/sau s-au angajat în activitate 
criminală mai frecvent. 

Părinţii şi asociaţii lor au fost înregistraţi că i-au expus pe 
copiii lor la „vătămare” în 70% dintre cazuri în ceea ce îi privea 
pe homosexuali, în contrast cu numai 5%, pentru heterosexuali. 
„Vătămarea”, în acest studiu, a inclus neglijarea, violenţa, 
seducerea şi hiper-sexualizarea. Per total, homosexualii au fost 
consideraţi responsabili pentru 97% dintre prejudiciile aduse 
copiilor înregistrate. 

Este mai probabil ca părinţii homosexuali să aibă copii 
homosexuali 
Într-un studiu de 14 ani,[32] care a comparat 28 de copii 

crescuţi de 18 mame lesbiene, cu 21 de copii crescuţi de 
16 mame singure, când au fost întrebaţi ce credeau că vroia 
mama lor să devină ei, 40% dintre copiii lesbienelor, dar 
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niciunul dintre copiii heterosexualilor divorţaţi, au spus că ei 
credeau că mama lor vroia ca ei să fie homosexuali. Fără să fie 
surprinzător, 67% dintre fiicele şi 57% dintre fiii mamelor 
lesbiene, faţă de 13% dintre fiicele mamelor heterosexuale şi 
20% dintre fiii lor, au spus că aveau în vedere relaţiile 
homosexuale. De asemenea, 29% dintre fiicele lesbienelor şi 
13% dintre fiii lor (dar niciunul dintre copiii mamelor singure) 
au raportat o relaţie homosexuală. De fapt, două dintre fiicele 
lesbienelor au spus că atunci când a fost vorba de sex, s-au 
bucurat în primul rând de homosexualitate. 

Punând împreună diferitele studii despre copiii 
homosexualilor, publicate de-a lungul anului 1999, cel puţin 
19% din 115 fiice şi 16% din 120 de fii, au spus că s-au angajat 
ei înşişi în homosexualitate; adică 17% din cei 235 de 
descendenţi. În grupurile de comparaţie care au fost folosite în 
aceste studii, numai 2% din cei 66 de copii ai heterosexualilor 
au spus că practicau homosexualitatea.[34] 

Copiii părinţilor homosexuali suferă de jenă şi izolare 
Când un cercetător[41] a intervievat 39 de copii adulţi ai 

homosexualilor, 56% „au exprimat o oarecare preocupare, din 
cauza poverii de a păstra secretă o parte din vieţile lor”, iar 44% 
„au afirmat că au simţit că sexualitatea părinţilor lor pusese 
cereri speciale sau constrângeri, asupra prieteniilor lor”. 
„Răspunsurile pozitive” ale copiilor la homosexualitatea unui 
părinte au scăzut când copilul a devenit adolescent. Studiul a 
constatat că „peste jumătate din eşantion au raportat că 
trecuseră printr-o perioadă când s-au temut de ostracizare sau 
ridiculizare, din partea băieţilor de vârsta lor”. Susţinătorilor 
statutului de părinte al homosexualilor le place să răspundă că, 
deşi copiii crescuţi de homosexuali experimentează o dificultate 
socială mai mare, aceasta este numai deoarece căsătoria 
homosexuală nu este încă legală. Dacă ar fi, temeiul pentru 
ridiculizare şi ostracizare nu ar mai exista. În timp ce nu există 
îndoială că legalizarea căsătoriei homosexuale ar pune „pecetea 
aprobării” pe relaţiile homosexuale şi „familiile” lor, problemele 
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cu care se confruntă astfel de copii este improbabil să se 
evaporeze. 

Un lucru este sigur, cele mai rele excese ale 
comportamentului homosexual – promiscuitatea, actele sexuale 
bizare şi periculoase, transmiterea bolilor sexuale, abuzul de 
alcool şi droguri – apar cel mai frecvent în acele locuri unde 
homosexualitatea este cel mai mult tolerată şi acceptată, ca 
San Francisco sau Key West, Florida.[42] În loc să practice un 
comportament mai responsabil în medii „nediscriminante”, 
tolerante, în mod tipic se întâmplă contrariul. Pe de altă parte, 
multe din prejudiciile pe care le experimentează copiii din cauza 
părinţilor homosexuali au foarte puţin de-a face cu izolarea 
socială sau respingerea, în special când este vorba de neglijenţa, 
seducerea sau violenţa parentală. 

Cântărind faptele: Ce concluzie putem trage?  
Căsătoria homosexuală este o idee nefastă. În timp ce 

căsătoria tradiţională oferă beneficii participanţilor la ea, cât şi 
societăţii, „căsătoria homosexuală” dăunează oricui este atins de 
ea – în special copiilor. Nu numai că îi expune pe homosexuali 
la un risc crescut la HIV şi alte boli transmise sexual, dar îi 
supune şi la o ameninţare crescută la violenţă domestică. 
Căsătoria homosexuală nu este deloc precum căsătoria 
tradiţională. Uniunile homosexuale nu sunt clădite în jurul 
dedicărilor pe viaţă, nici nu sunt medii bune în care să fie 
crescuţi copiii. Cei care susţin legalizarea căsătoriei homosexuale 
îi includ pe aceiaşi oameni „miloşi”, care au militat pentru 
dreptul celibatarilor de a deveni părinţi. Ştim rezultatele acelei 
campanii: o treime dintre copiii naţiunii nu au tată. Ştim, de 
asemenea, că acei copii care nu au tată fac faţă mult mai slab la 
şcoală, intră în necaz cu legea şi devin ei înşişi părinţi 
disfuncţionali. 

Ar fi nesăbuit să schimbăm în rău ceva atât de vital pentru 
sănătatea personală şi socială precum căsătoria tradiţională, 
pentru a îmbuna aceleaşi suflete tulburate care au promovat 
harababura culturală din prezent. 
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PROFESORII HOMOSEXUALI PREZINTĂ UN RISC? 

 
„Înţelepciunea” educaţională actuală – 1995 
Asociaţiile educaţionale majore spun Curţii Supreme a SUA 

că nu este „fondat faptul” care afirmă că profesorii homosexuali 
sunt „mai predispuşi să molesteze copii, decât bărbaţii 
heterosexuali”. 

Adevărul empiric 

 Orice studiu comparativ indică faptul că profesorii 
homosexuali sunt cei mai predispuşi – şi profesoarele 



 - 198 - 

heterosexuale sunt cele mai puţin predispuse – să-şi molesteze 
sexual elevii. 

 Homosexualii alcătuiesc ≤ 4% din numărul profesorilor, 
dar întrec cu mult cota-parte a molestărilor profesor-elev. 

Reportaje din mass-media, 1980-2006 

 902 profesori au molestat 3457 de elevi; 43% dintre 
făptaşi erau homosexuali. 

 „Urme” homosexuale, disproporţionat mai mari, în 
întreaga lume: Irlanda (63%), Noua Zeelandă (62%), Canada 
(60%), Scoţia (54%), Australia (48%), Anglia (47%), Africa 
(26%), Asia (13%). 

Studii realizate cu directorii 

 1400 de directori au fost întrebaţi despre plângeri cu 
privire la sexul profesor-elev. 

 7% au raportat contact homosexual, 13% contact 
heterosexual; 35% dintre toate plângerile erau cu privire la 
profesorii homosexuali. 

Rapoarte ale administratorilor 

 Statul New York: 225 de cazuri de abuz sexual al elevilor 
de către „personalul profesoral”; 27% dintre abuzuri erau 
homosexuale 

 Carolina de Nord: 21 dintre profesorii de liceu, disciplinaţi 
pentru contact sexual cu elevii în „ultimi 3 ani”; 29% erau 
homosexuali. 

Măsuri de disciplină 

 199 de profesori au fost disciplinaţi pentru molestarea 
elevilor, în 10 state vestice din SUA. 

 32% dintre făptaşi erau implicaţi în homosexualitate. 
Referinţe 
Amicus brief, p. 22, citat în Cameron P., Cameron K., 

Landess T. (1996), Errors by the American Psychiatric Association, the 
American Psychological Association, and the National Educational 
Association in representing homosexuality in amicus briefs about 
Amendment 2 to the U.S. Supreme Court. Psychological Reports, 79, 
383-404. 



 - 199 - 

Cameron P. (2007), Teacher-pupil sex across the world: how much 
is homosexual? Empirical Journal of Same-Sex Sexual Behavior, 1;1-19. 
(online). 

Hechinger G. & Hechinger F. M. (1978), Should homosexuals 
be allowed to teach? McCall’s 105(6), 100f. 

Shakeshaft C. & Cohan A. (1995), Sexual abuse of students by 
school personnel. Phi Delta Kappan 76, 513-520. 

Wishnietsky D. H. (1991), Reported and unreported teacher-
student sexual harassment. Journal of Educational Research 84, 
164-169. 

Rubin S. (1988), Sex education: teachers who sexually abuse 
students. Lucrare prezentată la al 24-lea Congres Internaţional de 
Psihologie, Sydney, Australia. 

Cameron P. & Cameron K. (1996), Do homosexual teachers 
pose a risk to pupils? Journal of Psychology 1996; 130:603-613. 

[Do Homosexual Teachers Pose A Risk? Copyright © Family 
Research Institute. Tradus şi publicat cu permisiune.]  

 

RĂDĂCINILE HOMOSEXUALITĂŢII 

 
Oamenii se „nasc homosexuali”? Aleg să fie homosexuali? 

Ce cauzează homosexualitatea? 
Unii susţin că orientarea homosexuală este determinată 

biologic prin genetică sau hormoni, în acelaşi mod în care este 
fixată culoarea ochilor sau a părului. Opinia lor este folosită 
pentru a promova argumentul că, deoarece homosexualitatea 
este mai degrabă cauzată decât aleasă, atunci nu poate fi 
imorală; în schimb, este normală şi bună. Ea este, de asemenea, 
folosită pentru a promova argumentul că acelor copii şi 
adolescenţi care au parte de probleme în dezvoltarea lor sexuală, 
ar trebui să li se spună că problemele lor înseamnă, de fapt, că 
sunt homosexuali şi că, atunci când vor creşte, ar trebui să 
adopte homosexualitatea. 

În timp ce influenţele genetice şi predispoziţiile pot să 
contribuie la orice comportament nedorit, este important ca ele 
să nu fie interpretate greşit. Sursele homosexualităţii nu sunt 
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încă înţelese clar de oamenii de ştiinţă, iar subiectul este încă în 
dezbatere. Până acum ştiinţa nu a fost capabilă să stabilească o 
singură cauză a homosexualităţii, fie genetică, fie hormonală sau 
de alt fel. Reporterii mass-media au pretins mult mai mult decât 
a acceptat comunitatea ştiinţifică. De fapt, ştiinţa a început să 
arate că a compara atracţia faţă de persoanele de acelaşi sex cu 
rasa sau culoarea ochilor, amândouă fiind complet determinate 
de genele noastre, nu este o comparaţie bună. O comparaţie 
mai bună poate fi fumatul ţigărilor. Genele şi hormonii pot 
semnala trăsături de personalitate şi temperamentale care fac ca 
fumatul sau experienţele cu persoanele de acelaşi sex să fie mai 
mult sau mai puţin interesante pentru un individ, în anumite 
circumstanţe. Este posibil ca unii oameni să aibă trăsături de 
personalitate genetice care predispun pe cineva la 
homosexualitate, fără să o „cauzeze”. 

Putem, de asemenea, spune că oamenii nu aleg să fie 
homosexuali. Nimeni nu se trezeşte într-o zi, când are 15 sau 
20 sau 50 de ani, ca să spună: „Am fost heterosexual toată viaţa 
mea. Astăzi aleg să fiu homosexual.” De fapt, experienţa celor 
mai mulţi este că s-au simţit diferiţi de când îşi amintesc. 
Ulterior, ei nu au vrut sentimentele homosexuale şi s-au luptat 
cu ele ani de zile. 

Deci, dacă oamenii nu se nasc homosexuali şi nu aleg să fie 
homosexuali, ce rămâne? Ei bine, există o a treia opţiune. Ştiinţa 
a studiat aspectele psihologice ale homosexualităţii. De fapt -
până ce a devenit incorect politic să se studieze acest domeniu - 
ştiinţa a ajuns la rezultate mult mai solide mai degrabă în ceea ce 
priveşte aspectele psihologice ale homosexualităţii, decât cele 
biologice. Este mai corect şi mai folositor să spunem că factorii 
psihologici (de exemplu, influenţele din copilăria timpurie, 
precum relaţia părinte-copil şi abuzul sexual din copilărie), 
mediul (precum influenţele grupului de băieţi de vârsta lor, 
experimentarea cu cei de acelaşi sex şi debutul sexual timpuriu) 
şi factorii biologici, împreună cu alegerea omenească 
(experienţele la vârsta adultă, precum experimentarea voită sau 
intenţionată şi subcultura dezinhibării), contribuie în mod diferit 
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la dezvoltarea homosexualităţii. Există o varietate de factori care 
îndreaptă pe cineva în direcţia homosexualităţii, dar nu există 
vreo dovadă că „impulsul” face alegerea umană complet 
irelevantă. 

În sfârşit, şi este cel mai important, niciuna dintre datele 
ştiinţifice de până acum nu arată că homosexualii sunt un fel de 
roboţi subumani, care nu pot face alegeri reale cu privire la 
comportamentul lor. „Genele m-au împins să o fac” nu a fost 
niciodată un motiv valid pentru ca heterosexualii să violeze pe 
cineva sau să se angajeze în sex în afara căsătoriei. Acelaşi lucru 
este adevărat şi pentru cei afectaţi de homosexualitate. 

Cum se dezvoltă atracţiile homosexuale? 
Dacă oamenii nu se nasc homosexuali şi nu aleg să fie 

homosexuali, atunci cum se dezvoltă atracţiile homosexuale? 
Înainte de a lua în considerare întrebarea, este nevoie de o 

altă avertizare. Nimeni nu dezvoltă atracţii homosexuale exact 
în acelaşi mediu sau în acelaşi mod. Dar de la cei care îşi fac 
cunoscute experienţele, reies câteva teme comune care par să 
facă o persoană susceptibilă la dezvoltarea atracţiilor 
homosexuale. Temele se concentrează frecvent asupra relaţiei 
părinte-copil, interacţiunii cu băieţii de vârsta lor şi abuzului 
sexual în copilărie. Aceasta nu sugerează că toate aceste teme 
există sau apar în acelaşi fel la fiecare persoană. Nici nu sunt 
singurii factori care contribuie la atracţia homosexuală. Cu toate 
acestea, ele par să fie influenţe cu o contribuţie majoră. 

Este demn de atenţie să arătăm că factori ca genetica şi 
hormonii pot să determine pe cineva să se nască având anumite 
trăsături fizice care să îl facă mai susceptibil la formarea 
atracţiilor faţă de persoanele de acelaşi sex, dar aceştia sunt 
factori indirecţi. Ei nu garantează că o persoană va dezvolta 
atracţii homosexuale, mai mult decât că o persoană care este 
înaltă şi agilă va dezvolta un interes pentru a juca baschet. 

Copilăria timpurie şi relaţia părinte-copil 
Este în general acceptat că dezvoltarea din copilăria 

timpurie joacă un rol major în modelarea a ceea ce vom fi ca 
adulţi. Cei mai mulţi oameni înţeleg şi acceptă acest principiu 
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general. Dar mulţi nu sunt conştienţi de modul în care se aplică 
aceasta dezvoltării identităţii de gen şi a sexualităţii. 

Înţelegem, de asemenea, că potenţialul pentru beneficiu şi 
rău există în orice relaţie părinte-copil. Deci, în timp ce căutăm 
originile şi cauzele homosexualităţii, trebuie să fim atenţi la 
faptul că mulţi dintre cei care se luptă cu atracţia homosexuală 
relatează că relaţia lor din copilărie cu părintele de acelaşi sex 
sau de sex opus a fost un timp de mare dezamăgire şi 
respingere. 

Părintele de acelaşi sex 
Toţi copiii tânjesc să se conecteze emoţional cu părinţii lor, 

în special cu părintele de acelaşi sex. Relaţia cu el este o parte 
vitală în procesul creşterii, pentru a se simţi împliniţi şi în 
siguranţă, ca bărbaţi sau femei. Termenul „parte vitală” 
înseamnă că un copil are nevoie de dragoste, susţinere, 
acceptare, identificare şi conectare cu cineva de acelaşi sex. 
Aceste nevoi sunt normale şi satisfăcute corespunzător de 
părintele de acelaşi sex sau de o figură parentală, în primii ani ai 
copilăriei. 

Conştienţa unui copil că aparţine unui anumit gen începe să 
se dezvolte pe la vârsta de 2 ani. Dezvoltarea psihologică 
sănătoasă cere ca un băieţel să fie capabil să recunoască faptul 
că sunt două sexe şi că el este băiat, că este ca alţi băieţi şi că va 
creşte ca să fie bărbat şi posibil tată, nu ca să fie femeie şi 
mamă. Pe lângă aceasta, el are nevoie să se simtă bine cu privire 
la faptul de a fi băiat şi de a deveni bărbat. Are nevoie să creadă 
că tatăl şi mama lui sunt fericiţi că este băiat şi că aşteaptă ca el 
să devină bărbat. În mod normal, părintele de acelaşi sex, prin 
ataşamentul copilului pentru părinte, împlineşte aceste nevoi. 

În timp ce copiii au nevoie şi tânjesc cu disperare după 
conectarea cu părintele de acelaşi sex, unii copii simt că această 
relaţie aduce respingere şi durere. Pentru a preveni mai multă 
durere, se distanţează de părinte. Această formă de 
autoprotecţie este numită în mod obişnuit „detaşare 
defensivă”.[1] 
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În loc să-şi exprime dorinţa de conectare şi acceptare, ei o 
ascund. În loc să rămână deschişi pentru o relaţie apropiată cu 
părintele de acelaşi sex, devin supăraţi şi neîncrezători. Pentru 
mulţi, este începutul privirii tuturor relaţiilor apropiate cu acelaşi 
sex printr-un filtru al mâniei şi neîncrederii. 

Dar când un copil creşte simţindu-se deconectat emoţional 
de părintele de acelaşi sex, fie că lucrul este real sau închipuit, 
aceasta întrerupe procesul dezvoltării identităţii de gen, iar 
nevoile pentru dragostea părintelui de acelaşi sex rămân 
neîmplinite. Dacă îndepărtarea continuă, procesul nu se reia 
niciodată, făcându-l pe copil să se simtă respins, gol şi nesigur 
ca băiat sau fată. Adânc în interiorul său, copilul simte că ceva 
decisiv lipseşte, ceea ce îl poate face să-şi pună serios la îndoială 
identitatea ca băiat sau fată. 

Multe lucruri pot să ducă la întreruperea ataşamentului. Nu 
se pune problema ca un eveniment specific să cauzeze 
întotdeauna întreruperea, ci multe evenimente pot conduce la 
răspunsul de detaşare al unui copil; boala, călătoriile şi alte cauze 
ale despărţirii pot să rănească la fel de mult ca şi creşterea plină 
de cruzime a copilului. Cheia este răspunsul copilului – care nu 
mai vrea să se raporteze la sursa dragostei, despre care crede că 
l-a rănit. Chiar dacă i se oferă dragoste, ea nu este primită. 

Când un copil se detaşează („decide”) că nu-i va mai 
permite părintelui să îi împlinească nevoile, simte ceva numit 
ambivalenţă faţă de cei de acelaşi sex. Copilul trece printr-un 
conflict de evitare/apropiere. Atracţia din nevoia de ataşament 
trebuie să se lupte cu aversiunea implicată în detaşarea 
defensivă. Nevoia de ataşament nu dispare niciodată. Rămâne 
până ce va fi împlinită. 

Anii trec şi copilul creşte – fizic şi mental sau psihologic. 
Dar nu toate aspectele psihologice ale copilului se maturizează. 
Unele rămân blocate în copilărie, din cauză că detaşarea 
defensivă nu va permite ca nevoia să fie împlinită. Iar nevoia 
neîmplinită împiedică intrarea în maturitate. 

O femeie îşi aminteşte că nu a simţit niciodată că mama ei a 
avut grijă de ea. „Am jucat volei la universitate şi nu a venit 
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niciodată la un meci de-al meu. A râs când am avut prima oară 
ciclu. Nu vroia să port sutien, când toate fetele din clasa mea 
purtau. Pe scurt, nu am simţit niciodată încurajare sau suport în 
domenii care îmi hrăneau feminitatea.”[2] Un bărbat îşi aminteşte 
cum s-a îndepărtat de tatăl lui care se purta înjositor, cu mult 
înainte ca tatăl să-şi părăsească familia. Divorţul părinţilor a 
făcut doar să fie „oficial”. O altă femeie a descris acest lucru 
astfel: „În inima mea am scos-o pe mama din viaţa mea, 
emoţional şi relaţional.”[3] 

Părintele de sex opus 
Relaţia cu părintele de sex opus nu este la fel de crucială 

pentru dezvoltarea atracţiilor faţă de persoanele de acelaşi sex. 
Dar, în multe cazuri, relaţia cu el intensifică o problemă creată 
de îndepărtarea şi/sau abuzurile părintelui de acelaşi sex. 

De exemplu, un părinte de sex opus poate mări distanţa şi 
ostilitatea dintre copil şi părintele de acelaşi sex, făcând în mod 
nepotrivit confidenţe copilului despre diverse probleme 
maritale. Apoi sunt situaţii când o mamă exagerat de 
protectoare nu îi îngăduie niciodată fiului ei să rişte să se 
exprime ca bărbat, arătând o iniţiativă puternică. Sau este 
posibil ca ea să ridiculizeze constant competenţa lui, făcându-l 
să se simtă şi mai neadecvat şi nesigur ca bărbat. Aceasta ar 
putea implica şi un tată care şi-a dorit atât de mult un fiu, încât 
şi-a tratat fiica precum un fiu, ignorându-i cu totul feminitatea. 

Când unui copil care se simte deja deconectat de părintele 
de acelaşi sex i se inhibă, i se critică, i se foloseşte sau i se ignoră 
genul, de către părintele de sex opus, se pregăteşte cadrul în care 
va apărea atracţia homosexuală. 

În timp ce unii părinţi ar trebui să aibă mai mult decât alţii 
un sentiment de durere din cauza felului în care au eşuat ca 
părinţi sau din cauza modului în care le-au făcut rău copiilor lor, 
este greşit să plasăm toată vina asupra părinţilor. Importante 
sunt percepţia şi răspunsul copilului. Unii copii simt că sunt 
răniţi de părinţii lor şi se detaşează de părinţi pentru a se apăra. 
Făcând astfel, fără să-şi dea seama, împiedică primirea primelor 
cărămizi pentru clădirea identităţii de gen. Un psiholog numit 
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Elizabeth Moberly a exprimat legătura dintre experienţele din 
copilărie şi homosexualitate în modul următor:[4] 

„Homosexualitatea este un deficit în abilitatea copilului de a 
se raporta la părintele de acelaşi sex, care este transferată la 
membrii adulţi ai aceluiaşi sex în general. Altfel spus, problema 
la un homosexual adult nu este că vrea dragoste de la cei de 
acelaşi sex. Problema este că nevoile din copilărie pentru 
dragostea din partea celor de acelaşi sex, de la părintele de 
acelaşi sex, nu au fost niciodată împlinite, şi că el încearcă să le 
împlinească acum prin relaţii cu adulţi de acelaşi sex, care includ 
activitatea sexuală, ca pe o metodă greşită de a primi dragoste.” 

Interacţiunile cu băieţii de aceeaşi vârstă  
Copiii care au 4 sau 5 ani fac tranziţia de la a se juca doar 

lângă alţi copii, la a se juca împreună cu alţi copii. Încep să 
înveţe să aibă prieteni. Iar Dumnezeu a proiectat procesul 
prieteniei timpurii ca să adauge un alt strat în identitatea de gen 
a copilului. Copiii au nevoie de dragoste şi de acceptare de la alţi 
copii de vârsta lor. Îndeosebi de la copiii de acelaşi sex. În 
procesul de clădire a identităţii de gen, prieteniile cu cei de 
acelaşi sex sunt importante.  

Dar copiii care sunt dezamăgiţi de părintele de acelaşi sex 
pot să aibă parte şi de o măsură similară de distanţare şi 
respingere din partea băieţilor de vârsta lor, ceea ce măreşte 
nivelul de confuzie şi nesiguranţă. În unele cazuri, ei se aşteaptă 
la acelaşi gen de tratament. 

Un băieţel se poate simţi neadaptat printre egalii lui 
masculini, la fel cum s-a simţit cu tăticul lui. O fetiţă poate simţi 
că nu aparţine grupului de fete de vârsta ei, la fel ca în relaţia cu 
mama ei. Dar dorinţa de a fi acceptat încă strigă să fie împlinită. 
Dacă copiii sau adolescenţii nu sunt acceptaţi şi nu reuşesc să se 
identifice cu tovarăşii de acelaşi sex, pot să fie atraşi spre relaţii 
nesănătoase care par că oferă promisiunea acceptării.  

Abuzul sexual 
În mod tragic, pentru mulţi bărbaţi şi femei, atracţiile 

homosexuale sunt înrădăcinate şi în incidente obsedante ale 
abuzului sexual din trecut. Abuzul sexual implică orice contact 
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sau interacţiune în care o persoană mai în vârstă, mai puternică 
sau mai influentă, foloseşte un copil vulnerabil sau un 
adolescent, pentru stimulare sexuală. 

Studiile arată că incidentele abuzului sexual sunt răspândite 
în copilăria homosexualilor adulţi.[5] 80% dintre bărbaţii 
homosexuali care au luat parte la un studiu major au raportat că 
fuseseră abuzaţi sexual de un adult pe când erau încă copii – cel 
mai adesea înainte să aibă 10 ani. Cei care lucrează cu adulţi care 
caută ajutor pentru luptele homosexuale, aud în mod repetat 
poveşti în care băieţii au fost molestaţi sexual, de obicei de 
adolescenţi mai mari sau de bărbaţi. Ei aud în mod repetat de 
fete care au fost abuzate sexual, în mod tipic de un membru de 
familie, de un prieten sau de o persoană cu autoritate. 

Ca în cazul oricăruia dintre factorii pe care îi discutăm, 
abuzul sexual nu produce automat atracţii homosexuale. Dar, 
pentru unii, el poate să fie o parte majoră a unui context în care 
se formează atracţiile homosexuale. Felul în care efectul 
dăunător al abuzului sexual afectează dezvoltarea atracţiilor 
tinde să difere la bărbaţi şi femei. 

Efectul dăunător al abuzului sexual asupra bărbaţilor 
Sentimente ambivalente puternice, simţite în timpul şi după 

incidentele abuzului sexual al cărui autor este un bărbat mai în 
vârstă, pot fi parte a ceea ce formează atracţiile homosexuale. 
Ambivalenţa este „simţirea a două emoţii contradictorii în 
acelaşi moment”.[6] Rezultatul este vină şi confuzie copleşitoare. 
Faptul că, într-un fel, într-un context atât de îngrozitor, un băiat 
a simţit o anumită plăcere, aduce un sentiment natural de 
ruşine. Conectarea relaţională şi contactul fizic au avut loc, ceea 
ce fireşte că l-a excitat şi i-a adus plăcere emoţională şi sexuală, 
dar l-a făcut să se simtă şi atât de îngrozitor. 

Faptul că se bucură de plăcere sexuală cu un bărbat sau cu 
un băiat mai mare este dificil de acceptat pentru un băiat. 
Confuzia ruşinoasă creşte când abuzul sexual a fost singurul 
context în care setea lui de dragoste masculină a fost aparent 
potolită. Aceasta lasă impresia înşelătoare că sexul şi dragostea 
merg întotdeauna mână în mână. 
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Ruşinea şi confuzia provoacă gânduri care nu-i dau pace, 
precum: „Ce spune asta despre mine? Poate că sunt 
homosexual.” În consecinţă, efectul dăunător al sentimentelor 
ambivalente îi poate induce în eroare pe băieţii confuzi, 
făcându-i să creadă că sunt ceva ce nu sunt. 

Efectul dăunător al abuzului sexual asupra femeilor 
Sentimente puternice de trădare, ca rezultat al abuzului 

sexual, sunt frecvent o componentă a ceea ce alimentează 
atracţiile homosexuale la femei. Trădarea este experienţa de a fi 
iniţiat, folosit, violat şi înlăturat. Autorii abuzului sexual îşi 
ademenesc adeseori potenţialele victime cu o afecţiune şi atenţie 
pe care nimeni altcineva nu le-a oferit. 

Trădarea abuzului sexual le învaţă pe fete sau pe adolescente 
că este prea periculos şi dureros să vrea şi să spere dragoste din 
partea bărbaţilor. Drept rezultat, multe se luptă cu o ură şi cu o 
neîncredere adâncă faţă de bărbaţi. În mod asemănător, aceasta 
le îndeamnă să-şi urască feminitatea. Unele ajung să fie îngrozite 
şi să simtă repulsie la exprimarea oricărei părţi a feminităţii lor, 
care tânjeşte să fie iubită şi să i se poarte de grijă de către un 
bărbat. În mintea lor, ea este principalul motiv pentru care au 
fost abuzate. 

Când o fată, care poate că are deja o dorinţă excepţional de 
puternică de conectare cu acelaşi sex, fiindcă a fost lipsită de ea, 
este abuzată sexual de un bărbat, efectul dăunător al trădării 
poate să aprindă puternic atracţiile homosexuale. Atracţiile 
homosexuale apar la tinerele fete când ura pentru bărbaţi şi o 
sete ascunsă, nepotolită, pentru conectare feminină, există 
simultan. 

Adolescenţa 
Alungarea şi ascunderea dorinţei de legătură cu părintele de 

acelaşi sex nu au făcut să dispară nevoia, nici dorinţa care caută 
să satisfacă nevoia. Fără ca tânărul să-şi dea seama, ele au făcut 
ca dorinţa să devină mai puternică. Când dorinţele sexuale încep 
să apară în adolescenţă, dorinţa neîmplinită ascunsă, dar în 
creştere, pentru dragoste şi conectare cu acelaşi sex, se poate 
contopi subtil cu dorinţele sexuale. Cum adolescenţii sunt atraşi 
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de ceea ce lipseşte şi cum experimentează momente (fie real, fie 
în fantezie) când simt că cineva atinge dorinţa lor nesatisfăcută 
pentru dragoste cu acelaşi sex, trupurile lor pot să răspundă 
sexual. Momente ca acestea, de obicei cu un adolescent mai 
mare sau cu un adult, au loc frecvent când atracţiile sexuale 
pentru acelaşi sex ies la suprafaţă. 

Faptul că nevoile de dragoste pentru acelaşi sex devin de 
multe ori erotice îi poate conduce pe oameni la confuzie în felul 
în care înţeleg homosexualitatea. Am greşit cu privire la 
homosexualitate gândind că se referă numai la sex. Nu este 
surprinzător ca cineva care a atins maturitatea psihologică 
(cineva al cărui trup s-a maturizat) să interpreteze cele mai 
profunde nevoi emoţionale ale sale ca sexuale. Apelăm la sex 
pentru multe lucruri – pentru maşini, bere, îmbrăcăminte, chiar 
şampon. Este important, în această discuţie, să ne amintim că 
sexul nu este potrivit în relaţia normală părinte-copil. De fapt, 
sexul nu este potrivit în nicio relaţie care, oricât de adultă este în 
alte privinţe, este determinată în mod semnificativ de încercarea 
de a împlini nevoi de ataşament care nu sunt specifice adultului. 
În condiţia homosexuală, nevoi psihologice pre-adulte există 
încă, la o persoană care în alte privinţe este adultă. Sexualitatea 
are ca scop exprimarea dorinţelor maturităţii – atât fizice, cât şi 
psihologice – în acord una cu cealaltă. Deci, un ataşament faţă 
de persoanele de acelaşi sex nu este greşit. De fapt, este lucrul 
potrivit pentru satisfacerea deficitului faţă de cei de acelaşi sex. 
Ceea ce este greşit este aducerea sexului în relaţie. 

Până acum am vorbit despre ceea ce se întâmplă greşit în 
timpul pubertăţii, când sexul devine parte a unei încercări de a 
împlini nevoile din copilărie. Trebuie, de asemenea, să vorbim 
despre ce este normal pentru dezvoltarea sexuală în timpul 
pubertăţii. Felului în care înţelegem dezvoltarea sexuală pare să 
îi lipsească ceva cu privire la ceea ce este normal. Înţelegem 
procesul psihologic şi aspectele morale ale procesului. Dar ceva 
lipseşte în felul în care înţelegem procesul psihologic – faptul că 
dezvoltarea sexuală normală din timpul adolescenţei este un 
proces „confuz”, precum a fost pentru copiii mici felul în care 
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au învăţat să mănânce, să umble, să vorbească sau să citească. 
Trupul unui adolescent va experimenta excitaţia sexuală, aşa 
cum copiii mici învaţă să mănânce sau să umble. La început, 
trupul va părea să facă lucruri pe cont propriu, fără control 
conştient. Erecţiile, excitarea sexuală, ejaculările apar fără 
control. Apoi vine abilitatea de a controla şi direcţiona 
sexualitatea, specifice unui tânăr adult. Nu numai noi trebuie să 
înţelegem aceasta, dar şi adolescenţii trebuie să înţeleagă. 
Trebuie să fie învăţaţi că este normal să fie confuzi când 
dezvoltă o nouă capacitate pentru sexualitate. Să ne gândim la 
următorul exemplu. Băiatul care are o erecţie în vestiar când 
vede alţi băieţi goi sau în alte situaţii când nu este nimic în 
apropiere ce un adult ar considera stimulant din punct de 
vedere sexual trebuie să fie învăţat că experienţele lui jenante 
sunt normale şi obişnuite la începutul adolescenţei. Ele sunt 
echivalentul felului în care vorbesc copiii mici sau al 
accidentelor copilăreşti. Trupul lui practică îndeplinirea unei noi 
funcţii şi noua funcţie nu se află încă sub control conştient. Nu 
este un indiciu al homosexualităţii. El trebuie să ştie că odată cu 
trecerea lunilor şi cu înaintarea în dezvoltarea sexuală, 
episoadele excitării sexuale necontrolate vor fi înlocuite de 
excitarea sexuală controlată. 

Pentru mulţi adolescenţi, evenimente ca cel din exemplul 
dat nu sunt neobişnuite. Dar când sunt însoţite de informaţii 
incorecte şi de umilire din partea băieţilor de vârsta lor, astfel de 
evenimente seamănă seminţele adiţionale ale îndoielii şi 
confuziei cu privire la preferinţa sexuală a adolescentului. 

Universitatea Spitalului şi Clinicii Minnesota a studiat 35000 de 
elevi din liceele din Minnesota.[7] Printre cele mai semnificative 
informaţii oferite de studiu au fost următoarele: 

 La vârsta de 12 ani, 25,9% dintre copii erau „nesiguri” cu 
privire la orientarea lor sexuală. Această cifră a scăzut la 
5% până la vârsta de 17 ani, cu o „nesiguranţă” medie de 
10,7% pentru toate grupele de vârstă. 

 Pentru toate grupele de vârstă (în afară de cei „nesiguri”) 
la băieţi, 98,5% au spus că orientarea lor era heterosexuală, 
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0,8% bisexuală şi 0,7% homosexuală. La fete, aceleaşi cifre au 
fost de 98,9%, 0,9% şi respectiv 0,2%. 

 În ceea ce priveşte atracţiile sexuale la băieţi, 95,5% au 
spus că erau exclusiv sau în primul rând heterosexuale, 
0,8% bisexuale şi 3,7% homosexuale. La fete, cifrele 
corespunzătoare au fost de 94,3%, 0,5 % şi respectiv 5,2%. 

 În ceea ce priveşte fanteziile sexuale, numai 2,2% dintre 
băieţi şi 3,1% dintre fete au spus că ale lor erau homosexuale 
sau bisexuale. Restul – 97,8% dintre băieţi şi 96,9% dintre fete – 
au raportat că fanteziile lor erau heterosexuale.  

Studiul arată clar o dezvoltare sau o apariţie a identităţii 
sexuale la adolescenţi. De asemenea, există o lipsă a constanţei, 
deoarece la mulţi copii atracţiile, fanteziile şi identitatea par să 
fie în dezacord. Interesant, dintre elevii care s-au identificat ca 
homosexuali, 64,8% au spus că au avut relaţii heterosexuale, dar 
numai 39,2% au spus că au avut relaţii homosexuale. 

Datele studiului arată că nesiguranţa în ceea ce priveşte 
orientarea sexuală este o parte normală a creşterii şi că 
influenţele sociale au legătură cu sexualitatea. Cercetătorii au 
ajuns la concluzia că elevilor ar trebui să li se dea spaţiu şi 
libertate ca să depăşească nesiguranţa, fără să fie presaţi sau să 
se eticheteze ca homosexuali sau heterosexuali. Când îşi 
exprimă îngrijorarea cu privire la sentimentele lor, ar trebui să li 
se spună că o astfel de nesiguranţă este normală. Dacă au 
îngrijorări specifice, ele ar trebui tratate într-un mod care nu 
începe cu premisa implicită că elevul este neapărat homosexual, 
ci mai degrabă cu o premisă care îi oferă elevului diferite 
moduri de înţelegere a situaţiei. Pentru un studiu secular, sunt 
concluzii interesante. 

Cum să răspunzi 
Se cuvine să terminăm articolul cu întrebarea „Cum ar 

trebui să răspund?” 
Oferă oamenilor exemple sănătoase ale rolurilor 

sexuale! Oamenii trebuie să străbată teritoriul propriei 
sexualităţi şi să ajungă la un loc al vindecării, dacă au fost 
vătămaţi. Au nevoie să vadă cât de satisfăcătoare este 
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sexualitatea autentică, în modul în care ne-a proiectat 
Dumnezeu, chiar şi în mijlocul durerii. 

Acceptă oamenii cu îndurare! Cei care au avut parte de 
abuz sau de luptă în ceea ce priveşte homosexualitatea, de multe 
ori primesc interpretări ale Scripturii care îi fac să se simtă 
ruşinaţi şi condamnaţi. Cei care se luptă cu homosexualitatea 
află adesea că noi, creştinii, prin tonul şi conţinutul confruntării, 
trimitem neintenţionat mesajul că sunt de neiubit. Confruntarea 
fără har îi conduce de multe ori la convingerea conform căreia 
creştinismul nu este credibil din punct de vedere intelectual sau 
nu este capabil că se ocupe eficient de suferinţele vieţii reale. 
Este posibil, de asemenea, ca ei să fie nevoiţi să-şi înăbuşe 
sentimentele, într-o încercare de a evita respingerea. Putem să 
fim exemple vii ale Evangheliei şi să îi ajutăm pe oameni să 
înţeleagă adevărul, prin relaţia pe care o avem cu ei. 

A ajuta pe cineva să-şi revină din experienţele negative care 
erodează sexualitatea sănătoasă, autentică, în felul în care a 
intenţionat Dumnezeu, se face cel mai bine prin exemplul pe 
care l-a dat Cristos. Isus i-a acceptat în mod clar pe oamenii 
care erau consideraţi paria, spunându-le că sunt iubiţi şi preţuiţi. 
Prin acceptarea îndurătoare a lui Cristos, vieţile sunt schimbate. 

Ajută oamenii să proceseze aşteptările neîmplinite în 
relaţii! Niciunul dintre noi nu vom avea o relaţie în care ne vor 
fi împlinite toate aşteptările. Aşteptările neîmplinite fac parte 
din viaţă. Ce facem cu ele? Cum continuăm să avem relaţii 
sănătoase, în felul în care a intenţionat Dumnezeu, în mijlocul 
nevoilor neîmplinite? Făcând cunoscut în mod potrivit cum ne-
am confruntat cu deziluziile noastre în relaţii, îi ajutăm pe alţii să 
înveţe lecţii valoroase despre relaţii. Cei care se luptă au nevoie 
să vadă la alţii relaţii care reflectă felul în care Dumnezeu ne-a 
proiectat să fim cel mai mult împliniţi – chiar şi în mijlocul 
deziluziei relaţionale. Şi trebuie să le arătăm prezenţa puternică a 
lui Dumnezeu, ca vindecător şi mângâietor statornic. 

Ajută oamenii să privească mai degrabă la Cristos, 
decât la sex, pentru a face ca viaţa lor să meargă bine! Cu 
atenţia pe care cultura noastră o acordă sexului, oamenii ajung 
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adesea să aibă o viziune distorsionată a sexualităţii. Sexualitatea 
este o experienţă profundă a vieţii, când are loc în felul în care a 
intenţionat Dumnezeu. Dar unii nu văd planul lui Dumnezeu 
pentru sexualitatea lor. Cu graba hormonilor care strigă şi cu 
nevoia care îi împinge să se simtă iubiţi, sunt susceptibili să se 
deschidă pentru o rănire profundă, când îşi explorează 
sexualitatea într-un mod în care Dumnezeu nu a intenţionat ca 
ei să o facă. 

Schimbarea este posibilă. Adulţii, atât tineri cât şi maturi, 
care au avut parte de rădăcinile homosexualităţii şi de 
consecinţele lor, nu sunt blocaţi în rezultatul final. Confruntarea 
cu aceste origini şi satisfacerea nevoilor ascunse sunt posibile. 
În mod specific, ca adult, este posibilă împlinirea nevoilor 
neîmplinite din copilărie, de dragoste din partea aceluiaşi sex. 
Terapia reparativă este un mod în care adulţii se confruntă cu 
rădăcinile homosexualităţii lor şi învaţă cum să-şi împlinească 
nevoile nesatisfăcute din copilărie. Sunt disponibile şi alte 
articole care se concentrează asupra procesului de schimbare. 
Acesta este un extras dintr-un articol. 

Schimbarea şi vindecarea cer înfruntarea nevoilor 
neîmplinite şi a durerii în moduri constructive, în loc de a te 
dezlănţui, de a le înăbuşi sau de a te întoarce spre ceea ce nu 
poate împlini nevoile. Dumnezeu oferă o cale de pocăinţă, 
schimbare, vindecare şi creştere. [În originalul grecesc, pocăinţa 
– methanoia – înseamnă „schimbarea minţii” (o schimbare a 
concepţiei/gândirii despre Dumnezeu şi păcat). Pocăinţa 
autentică va avea ca rezultat recunoaşterea, regretul, 
mărturisirea şi părăsirea păcatului, precum şi cererea de 
iertare şi reparaţia, în cazul prejudiciilor, acolo unde este 
posibil, de exemplu, asumarea rolului de tată faţă de un copil 
nerecunoscut sau neglijat, renunţarea la o relaţie sexuală ilicită, 
întoarcerea la partenerul de căsătorie părăsit, restituirea 
datoriilor, înapoierea banilor sau bunurilor obţinute prin furt 
sau înşelăciune, recunoaşterea în faţa legii a delictelor comise. 
N. trad.] Primirea iertării Lui şi faptul de a fi adoptat în familia 
Lui sunt imediate. Dar umblarea pe cale este un proces de o viaţă. 
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Calea implică schimbare – pentru noi toţi, inclusiv pentru 
homosexuali. Procesul va fi probabil mai dificil pentru cei care 
s-au luptat cu homosexualitatea o perioadă mai lungă de timp. 
Dar indiferent cât de lipsit de speranţă se simte cineva, speranţa 
schimbării este reală, pentru că, în timp ce Dumnezeu te iubeşte 
exact aşa cum eşti, El refuză să te lase astfel. Vrea să fii exact ca 
Isus. 

Pentru un adult, soluţia specifică pentru homosexualitate nu 
este activitatea sexuală. Nici abstinenţa de la activitatea sexuală 
nu este soluţia. Nu ar trebui nici să se ignore nevoile neîmplinite 
(greşeala „conservatoare”), nici ca ele să fie transformate în 
erotism (greşeala „liberală”). Opusul homosexualităţii nu este 
heterosexualitatea, ci o relaţie sănătoasă părinte-copil, care 
satisface nevoile copilului. Răspunsul la problema schimbării 
începe cu înţelegerea că homosexualitatea este legată numai de 
creşterea psihologică, care a fost întreruptă sau suspendată 
prematur, dar care are încă o dorinţă puternică de împlinire. 
Procesul schimbării implică reînceperea procesului de creştere 
psihologică, cu o persoană parentală sănătoasă şi cu asigurarea 
că nevoia va fi împlinită. Rezultatul final al procesului este 
heterosexualitatea – care este abilitatea de a te raporta la oameni 
(de ambele sexe) ca un membru împlinit psihologic, al 
propriului sex. Rezultatul final nu este activitatea sexuală cu 
cineva de sex opus. 

Referinţe 
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[Roots of Homosexuality. Copyright © Exodus Global Alliance. 
Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

RESPINGEREA ŞI HOMOSEXUALITATEA 

TEOFIL GAVRIL  
 
Un capitol delicat din tema respingerii o constituie 

aşa-numita „orientare sexuală”. Multe dintre cazurile de 
homosexualitate consiliate, îndrăznesc să spun că aproape toate, 
au avut în comun şi respingerea resimţită de acei bărbaţi sau 
acele femei care se declarau homosexuali. Fiecare dintre ei pot 
identifica cu uşurinţă, de cele mai multe ori, respingerea de care 
au avut parte în viaţă, mai ales în perioada copilăriei. 

Ei, homosexualii, au parte de două categorii de respingeri 
evidente. Una din ele e o respingere declanşatoare (aşa o 
numesc eu); e acea respingere care declanşează gândurile că ar 
putea fi altfel decât oamenii obişnuiţi, că ar putea fi 
homosexuali, iar cealaltă e respingerea însoţitoare, care este 
resimţită în permanenţă de oamenii care aleg să fie 
homosexuali. Le voi aborda pe rând, pentru că necesită 
explicaţii. 

Respingerea declanşatoare. Este un moment sau o 
înşiruire de momente în care copilul simte neacceptarea şi 
respingerea celor care ar trebui să îl iubească. De regulă a 
părinţilor, fraţilor şi/sau rudeniilor apropiate. Nu vreau să spun 
prin aceasta că este singura cauză a homosexualităţii, ci doar că 
este un „numitor comun”. Să exemplific: 

Domnul „D” este căsătorit, tată a trei copii, soţ model din 
perspectiva soţiei şi a celor din jur, respectat la serviciu şi în 
biserică, implicat activ şi generos în susţinerea bisericii din care 
face parte şi a misiunilor acesteia. Creştin devotat, citeşte Biblia 
cu regularitate şi duce o viaţă de rugăciune permanentă. În 
prima şedinţă de consiliere stătea „aruncat” în fotoliu, cu 
privirea în mochetă, vizibil afectat şi emoţionat. Îl interesau 
doar două lucruri: dorea să nu ştie nimeni ce discutăm şi dorea 
să fie acceptat aşa cum este. După ce s-a convins de aceste 
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realităţi şi-a deschis inima (şi ochii la plâns) şi a început să îşi 
spună lupta. 

Se lupta cu homosexualitatea, de la adolescenţă l-a urmărit 
îndeaproape gândul că este homosexual, că nu este ca ceilalţi, că 
el trebuia să se nască fată, că el nu e bărbat în adevăratul sens al 
cuvântului, că Dumnezeu a greşit făcându-l bărbat. Potop de 
„argumente” că el e născut să fie homosexual. A avut relaţii cu 
doi bărbaţi din cauza aceasta, una înainte de căsătorie şi una în 
timpul cât era căsătorit. Ambele, zice el, bune, cu bărbaţi tandri. 
Concluzia sa – aşa s-a născut. 

După aproape zece şedinţe am reuşit să identificăm 
respingerea declanşatoare. Iată câteva aspecte care le sunt destul 
de comune homosexualilor. A fost dorit ca fată, aceasta şi-ar fi 
dorit părinţii, e prima respingere a sa ca bărbat încă nenăscut. 
Alta, a fost considerat fata casei, gătea, făcea curat, era mai 
efeminat, vocea îi era mai subţire. O altă respingere cu greutate 
a fost „trimiterea” sa de către tată, pe lângă mama sa. Ceilalţi 
fraţi îl ajutau pe tata afară, el era considerat prea feminin şi 
sensibil pentru treburile exterioare casei. Chiar dacă erau 
„glume” aparent inocente, acestea îi scriau de pe atunci drumul 
de parcurs în viaţă. Eşecul în relaţia cu prima lui prietenă a fost 
devastator şi a început să ia serios în calcul varianta că el e 
diferit. Şi, cum duşmanul omului devine „maestru de 
ceremonii” în astfel de situaţii, în internatul de la liceu, într-o 
noapte, unul din colegii de cămin s-a urcat în pat la el şi l-a 
mângâiat. A simţit acceptare, iubire, valoare, importanţă. Dacă 
până atunci doar bănuia „că e diferit”, acum avea ceva destul de 
clar pentru el. 

Mă repet: respingere înainte de naştere, respingere de către 
tată, respingere de la fraţi şi rudenii, respingere cauzată de 
favorizarea fraţilor săi, respingere de la sexul opus, corelată cu 
acceptare de la un partener de acelaşi sex. Formula căreia nu i-a 
putut rezista. Când a sesizat domnul „D” firul evenimentelor şi 
logica lor, a intrat în posesia unei imagini de ansamblu a 
tabloului vieţii sale, care oricum nu era completă, însă îl ajuta să 
înţeleagă mecanismele. 
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Recomand insistent, părinţilor mai ales, să se comporte cu 
mare grijă, să fie atenţi cum se poartă, cum discută cu băieţii sau 
fetele lor. În acest sens sugerez cartea Un gram de prevenire de 
Don Schmierer. Ar trebui citită de toţi părinţii, mai ales de cei 
care au băieţi. 

Respingerea însoţitoare. E respingerea de care au parte 
homosexualii şi lesbienele care îşi declară „identitatea” sexuală. 
Ei, în ciuda militării internaţionale pentru drepturile lor, vor fi 
discriminaţi, marginalizaţi, îndepărtaţi, izolaţi. Cazurile „fericite” 
sunt puţine, trebuie să fii vedetă ca să fii acceptat cu o astfel de 
identitate, altfel aproape nimeni nu te acceptă. 

Respingerea aceasta o resimt în societate, familie, serviciu şi 
– pun un accent deosebit – o resimt uneori în biserică. Oamenii 
aceştia sunt respinşi adesea de biserică şi aruncaţi odată cu 
păcatul lor. Ceea ce face ca în bisericile noastre să existe 
homosexuali, dar să nu îşi declare orientarea şi deci să nu poată 
nimeni să se roage pentru ei, să îi însoţească în paşii spre 
schimbare şi, în consecinţă, să trăiască în păcat în continuare şi 
chiar să contamineze pe alţii. Homosexualitatea este un păcat, 
homosexualii sunt oameni păcătoşi care au nevoie de regenerare 
prin jertfa de sânge a Domnului Isus Cristos. 

Am spus în multe rânduri, homosexualii nu sunt fericiţi, cel 
puţin cei cunoscuţi de mine în şedinţele de consiliere sau prin 
mesaje. Au plăcerea sexuală aferentă însoţită de: teamă 
permanentă, dureri nenaturale, stigmatizare, povara vieţii pe 
care o duc, lipsa socializării şi, puse în balanţă, sunt mai multe 
dezavantaje decât avantaje. Homosexualii sunt cea mai mare 
categorie de oameni neevanghelizată în mod intenţionat. E mai 
comod să îi acuzăm, decât să ne preocupăm de ei, e mai comod 
să criticăm, decât să ne „murdărim”. Totuşi noi, cei de la 
Contra Curentului, ne străduim să fim măcar puţin de ajutor 
pentru astfel de oameni, mai ales pentru cei care vor să scape de 
păcatul lor. 

Probabil acum reuşiţi să înţelegeţi ce impact mare şi 
devastator are respingerea în viaţa unor astfel de oameni. Nu le 
motivez în niciun fel alegerea pe care au făcut-o, nu au 
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circumstanţe atenuante. Atrag însă atenţia că puţină acceptare a 
lor ca oameni, nu a păcatului lor, ar putea schimba multe vieţi. 
Cea mai bună şi eficientă metodă de vindecare pentru ei este să 
aibă parte de dragostea corectă şi curată şi de acceptarea 
necondiţionată a unei persoane de acelaşi sex, matură spiritual. 
Ei au nevoie de ceea ce nu au avut parte. Oare e dispus cineva 
să salveze suflete? 

[Copyright © 2014 Teofil Gavril. Acest articol a apărut 
iniţial pe site-ul autorului – www.filedinjurnal.ro (Cu Dumnezeu în 
fiecare zi). Publicat cu permisiune.] 

 

RISCURILE COMPORTAMENTULUI HOMOSEXUAL 

 
Studiile arată că HIV se transmite în principal în relaţiile 

sexuale dintre bărbaţi. Într-un studiu făcut în SUA în anii 1994 
şi 1995, 51% dintre bolnavii de SIDA erau bărbaţi homosexuali 
şi doar 8% erau bărbaţi heterosexuali.[1] În anul 2000, 
86,5% dintre cazurile de SIDA la bărbaţii albi americani se 
datorau sexului homosexual, iar numai 4,1% sexului 
heterosexual.[2] Datele statistice prezentate de Centrele pentru 
Controlul şi Prevenirea Bolii (CDC) în 2010, arată că rata 
îmbolnăvirilor cu SIDA şi sifilis pentru bărbaţii homosexuali 
este de 44 de ori mai ridicată decât cea a îmbolnăvirilor la 
bărbaţii heterosexuali şi de 40 de ori mai ridicată decât cea a 
femeilor heterosexuale.[3]  

Conform unui studiu publicat în septembrie 2010 de CDC, 
homosexualii, bisexualii şi alţi bărbaţi care fac sex cu bărbaţi 
reprezintă aproximativ 2% din populaţia SUA, dar sunt 
populaţia cea mai sever afectată de HIV şi singurul grup de risc 
în care noile infecţii cu HIV au crescut constant de la începutul 
anilor 1990. De la declanşarea epidemiei în SUA, homosexualii 
au reprezentat invariabil cel mai larg procentaj de persoane 
diagnosticate cu SIDA şi de persoane cu SIDA care au murit.[4] 

În anul 2006, homosexualii au reprezentat mai mult de 
jumătate (53%) dintre toate noile infecţii cu HIV în Statele 
Unite, iar homosexualii consumatori de droguri au reprezentat 
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un procent suplimentar de 4% dintre noile infecţii. În anul 
2007, probabilitatea ca homosexualii să fie diagnosticaţi cu HIV 
era de 44-86 de ori mai mare, comparativ cu alţi bărbaţi, şi de 
40-77 de ori mai mare, comparativ cu femeile. Până la sfârşitul 
lui 2007, în SUA muriseră 282542 de homosexuali diagnosticaţi 
cu SIDA.[4] 

Un alt studiu recent al CDC a găsit că, în anul 2008, unul din 
cinci homosexuali (19%) din 21 de oraşe importante din SUA 
erau infectaţi cu HIV, iar aproape jumătate (44%) nu ştiau că 
erau infectaţi. 55% dintre ei nu fuseseră testaţi în ultimele 
12 luni.[4] Potrivit noilor diagnosticări cu HIV în anul 2011, 
publicate de CDC în martie 2013, homosexualii prezintă o 
probabilitate de 160-327 de ori mai mare de contaminare cu 
HIV decât heterosexualii.[5] 

Probabilitatea de a dezvolta cancer anal este de 38,8 ori mai 
mare la homosexuali decât la bărbaţii heterosexuali,[6] iar riscul 
apariţiei cancerului anal după declanşarea SIDA este de 84 de 
ori mai mare la homosexuali, în comparaţie cu apariţia 
cancerului anal la acelaşi sex şi grupă de vârstă din populaţia 
generală.[7] De asemenea, homosexualii care au HIV prezintă un 
risc de patru ori mai mare pentru cancer limfatic, de 2,7 ori mai 
mare pentru cancer la testicule şi de 2,5 ori mai mare pentru 
cancer la buze.[8]  

În ceea ce priveşte bolile cu transmitere sexuală, trei pătrimi 
dintre bărbaţii homosexuali vor contracta o boală cu 
transmitere sexuală în cursul vieţii lor, iar mult peste o treime o 
vor contracta într-un an.[9] Pentru că puţini sunt capabili să 
menţină „monogamia”, promiscuitatea creşte rapid răspândirea 
bolilor cu transmitere sexuală, ca hepatita A, hepatita B, hepatita 
non-A şi hepatita non-B, hepatita C, gonoreea, sifilisul, 
giardoza, amoebioza, camplilobacterioza, infecţiile anorectale cu 
Neisseria gonorrhoeae, Chlamdya trachomatis, Treponema 
pallidum, Virus simplex, negii anali, pediculoză şi scabie, bolile 
enterice ca infecţiile cu specii de Shigella, Campylobacter jejuni, 
Entamoeba histolytica, Giardia lamblia. Aceste boli cauzează 
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simptome asemănătoare gripei, îmbolnăvirea cronică a ficatului, 
crampe, ulcere şi chiar moarte.[10]  

Astfel, homosexualii prezintă un risc de 3,7 ori mai mare de 
a contracta gonoreea,[11] iar din cauza sexului oral, răspândirea 
gonoreei faringiene la homosexuali este de 15,2%.[12] 
Homosexualii prezintă o rată de infectare cu sifilis de zece ori 
mai mare decât heterosexualii.[13] Sifilisul creşte şi până la cinci 
ori probabilitatea infectării cu virusul HIV (SIDA).[14]  

Contactul oral-anal, care la homosexuali este foarte 
răspândit, creşte incidenţa hepatitei A. 22% dintre homosexuali 
contractează anual hepatita A,[15] iar într-un studiu realizat în 
1998, 38% dintre homosexuali erau purtători ai virusului 
hepatitei B.[16] Răspândirea hepatitei C la homosexuali este de 
zece ori mai mare decât la heterosexuali.[17] Cele trei forme de 
hepatită afectează ficatul, în faze avansate ducând la apariţia 
cancerului de ficat. 

Din cauza numărului mare de parteneri şi a practicilor 
sexuale, homosexualii sunt confruntaţi şi cu traumatisme ca 
incontinenţa fecală, hemoroizii, fisurile anale, rupturile 
rectosigmoidiene şi proctita alergică.[18] 

Cercetările arată un procentaj semnificativ mai mare al 
consumului de alcool şi droguri la bărbaţii care iau parte la 
activităţi homosexuale. Bărbaţii homosexuali fac abuz de alcool 
de cel puţin trei ori mai mult decât bărbaţii heterosexuali.[19] 

76% dintre adolescenţii homosexuali şi bisexuali consumă 
alcool, 42% marijuana şi 25% cocaină sau crack.[20] În timp ce 
există şi alte implicaţii, alcoolul şi drogurile sunt deseori folosite 
pentru a masca goliciunea găsită în homosexualitate. 

Trăind mereu la limita depresiei psihice, dar mai ales 
spirituale, homosexualii au nelinişti, fobii, tensiuni, stres, 
insomnii, nevroze, angoase, disperări pe care psihiatrii nu le pot 
rezolva. Studiile arată că aproximativ 30-40% din populaţia 
homosexuală a trecut printr-o depresie majoră. În timp ce 
procentajul femeilor heterosexuale care se luptă cu depresia este 
similar, în cazul bărbaţilor este clar diferit. Numai 3% dintre 
bărbaţii heterosexuali se luptă în mod tipic cu depresia.[21] Per 
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ansamblu, bărbaţii homosexuali au o înclinaţie mai mare spre 
singurătate, anxietate, paranoia, depresie şi nefericire decât 
restul populaţiei.[22]  

Astfel, riscul ca homosexualii să sufere de o tulburare 
mentală este de 2,5 ori mai mare, comparativ cu bărbaţii 
heterosexuali. Tulburările depresive unipolare şi bipolare sunt 
de 3,64 ori mai răspândite la homosexuali faţă de heterosexuali, 
iar tulburările de anxietate apar de 3,3 ori mai des la 
homosexuali decât la heterosexuali.[23]  

Homosexualitatea este asociată şi cu numeroase gânduri şi 
tendinţe de sinucidere. Dorinţa de a pune capăt disperării 
deseori găsite în homosexualitate explică parţial rata înaltă a 
tendinţelor suicidare. Aproximativ 40% dintre homosexuali s-au 
gândit serios la sinucidere sau au încercat să se sinucidă.[24] 

Tinerii homosexuali pot să realizeze până la 30% din 
sinuciderile reuşite ale tinerilor în fiecare an.[25] 30% dintre 
adolescenţii bisexuali au încercat să se sinucidă cel puţin o dată. 
Într-un studiu efectuat pe 5000 de bărbaţi homosexuali şi femei 
homosexuale, 35% dintre bărbaţi şi 38% dintre femei au luat în 
considerare, cu toată seriozitatea, sinuciderea sau au avut o 
tentativă de sinucidere.[26] Astfel, 31% dintre homosexuali au cel 
puţin o tentativă de sinucidere, comparativ cu heterosexualii, 
unde rata este de 2,9% pentru tinerii cu vârsta între 18-24 de ani 
şi 4% pentru persoanele între 25-44 de ani.[27] Deci, 
homosexualii au o rată de sinucidere de cel puţin 10 ori mai 
mare decât heterosexualii.[28]  

Speranţa de viaţă a bărbaţilor homosexuali este cu cel puţin 
30 de ani mai mică decât a bărbaţilor heterosexuali căsătoriţi.[29] 
Unele studii au arătat că mai puţin de 3% dintre homosexualii 
chestionaţi aveau peste 55 de ani.[30] Analizând necrologurile 
publicate în ziarul homosexual Washington Blade între anii 
1986-1991, Institutul pentru Cercetarea Familiei a găsit că 
homosexualii care au murit de SIDA au trăit în medie 39 de ani, 
iar cei care au murit din alte cauze au trăit în medie 43 de ani. 
Homosexualii în relaţii de „căsătorie” au trăit în medie 
37 de ani. Studiul a demonstrat că un homosexual trăieşte în 



 - 221 - 

medie 41 de ani, comparativ cu populaţia generală, care trăieşte 
în medie 73 de ani. Astfel, studiul a arătat că stilul de viaţă 
homosexual duce la scăderea duratei medii de viaţă cu 
32 de ani.[31] 

Un alt studiu al Institutului pentru Cercetarea Familiei, bazat pe 
6714 necrologuri din ziare homosexuale de pe tot cuprinsul 
SUA, a descoperit că 3% din 6574 de homosexuali muriseră 
violent: 1,4% dintre homosexuali au fost ucişi (rată de peste 
100 de ori mai mare decât la heterosexuali), 0,6% dintre 
homosexuali s-au sinucis (rată de zeci de ori mai mare decât la 
heterosexuali), iar 0,6% dintre homosexuali au murit în 
accidente de maşină (o rată de mai mult de 17 ori mai mare 
decât a heterosexualilor). Aceste evenimente, asociate cu diferite 
boli cu transmitere sexuală (în special SIDA) dobândite de la alţi 
homosexuali, au avut ca rezultat o vârstă medie de deces de 
40 de ani pentru homosexuali. În acelaşi studiu, în eşantioane 
comparative, bărbaţii căsătoriţi au avut o vârstă medie de deces 
de 75 de ani, iar femeile căsătorite, de 79 de ani. Pentru 
persoanele divorţate sau celibatare, vârsta medie de deces a fost 
de 57 de ani pentru bărbaţi şi de 71 de ani pentru femei. Astfel, 
din cel mai vast studiu desfăşurat până în prezent, în anul 1993, 
homosexualii trăiau cu 35 de ani mai puţin decât bărbaţii 
heterosexuali.[32] 
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SEXUL HOMOSEXUAL, LA FEL DE NOCIV CA  

ABUZUL DE DROGURI, PROSTITUŢIA SAU FUMATUL 

DR. PAUL CAMERON, DR. KIRK CAMERON &  

WILLIAM L. PLAYFAIR 

 
Sumar: În 2003, Curtea Supremă a SUA a spus că activitatea 

sexuală cu acelaşi sex nu putea fi interzisă prin lege. Analizând 
datele din Studiul Naţional al Familiilor despre Abuzul de 
Droguri (N = 12381) şi comparând pe cei care s-au angajat în 
patru activităţi recreative – sexul homosexual, folosirea ilegală a 
drogurilor, participarea la prostituţie şi fumatul – în contrast cu 
cei care s-au abţinut, participanţii (1) au fost mai frecvent 
perturbatori (de exemplu, au fost mai frecvent criminali, au 
condus sub influenţa drogurilor sau alcoolului, au folosit 
droguri ilegale, şi-au asumat riscuri sexuale), (2) au fost mai 
puţin productivi (de exemplu, au avut mai rar copii în căsătorie, 
au lipsit mai frecvent de la lucru) şi (3) au generat costuri 
excesive (de exemplu, au fost mai promiscui, mai mari 
consumatori de servicii medicale). Studiile majore despre 
sexualitate au raportat constatări similare pentru homosexuali. 
Discriminarea societăţii explică inadecvat aceste diferenţe, din 
moment ce comparaţia paralelă dintre negri şi albi a produs un 
tipar deosebit de diferenţe decât cele găsite între homosexuali şi 
nehomosexuali. 

Referinţe: Psychological Reports, 2005, 96, 915-961. 
[Paul Cameron, Ph.D., Thomass Landess, Kirk Cameron, 

Ph.D., Homosexual Sex as Harmful as Drug Abuse, Prostitution, or 
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Smoking. Copyright © Family Research Institute. Tradus şi 
publicat cu permisiune.]  

 

SIDA – INTERVENŢIA FUNCŢIONEAZĂ; „EDUCAŢIA” 

ESTE DISCUTABILĂ 

DR. PAUL CAMERON & WILLIAM L. PLAYFAIR 

 
Sumar: O descreştere sau o stabilizare a noilor cazuri de 

SIDA legate de transfuzie, alături de creşterea continuă a 
cazurilor de SIDA legate de homosexualitate şi consumul de 
droguri injectabile, sugerează că intervenţia prin blocarea 
sângelui contaminat a funcţionat, iar „educaţia” a funcţionat 
mai puţin bine, dacă a funcţionat în vreun fel. Dovezile curente 
sugerează că blocarea sângelui infectat a produs o schimbare în 
ceea ce priveşte noile cazuri de SIDA la copii în 3 ani, şi la 
adulţi în 3 ani şi jumătate. 

Referinţe: Psychological Reports, 1991, 68, 467-470. 
[Paul Cameron, Ph.D., William L. Playfair, AIDS – 

Intervention Works; “Education” is Questionable. Copyright © 
Family Research Institute. Tradus şi publicat cu permisiune.]  

 

SPECIALIŞTII ÎN PSIHIATRIE AFIRMĂ, ÎN MOD FALS, 

CĂ HOMOSEXUALII NU SUNT MAI PREDISPUŞI  
SĂ MOLESTEZE 

DR. PAUL CAMERON & KAY PROCTOR 

 

Prezentare: Deşi tradiţia consideră altceva, şi cei mai mulţi 
cred altceva, specialiştii în psihiatrie şi educaţie afirmă că nu 
există dovezi că bărbaţii homosexuali sunt mai predispuşi să 
molesteze copii. Sunt examinate înregistrările lui Painter despre 
condamnările din SUA pentru sodomie între 1776-2001 şi 
rapoartele Colegiului John Jay despre molestările preoţilor catolici 
din SUA între 1950-2010. Cam jumătate (49%) dintre 
condamnările pentru sodomie care au implicat 
homosexualitatea au fost ale bărbaţilor care au molestat băieţi, 
iar o parte disproporţionată (81%) dintre molestările preoţilor 
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au implicat băieţi. Dacă aproximativ 22% dintre preoţi se 
angajează în homosexualitate, aproximativ 14% au fost prinşi 
molestând băieţi, faţă de 1% dintre preoţii heterosexuali care au 
fost prinşi molestând fete. Ambele seturi de date sunt în 
discordanţă cu afirmaţia specialiştilor că nu există dovezi care să 
indice că homosexualii sunt mai predispuşi să molesteze. 

Din epoca romană, participanţii la homosexualitate au fost 
adesea consideraţi nesupuşi şi înşelători. Dar efectul 
homosexualilor asupra societăţii – îndeosebi recrutarea de către 
ei a tinerilor – a fost un motiv major pentru reprimarea 
homosexualităţii. Convingerea că 1) cei care se bucură de 
homosexualitate caută sex cu tinerii, există de mult timp (de 
exemplu, „iubitorii de băieţi” ai lui Aristofan) şi convingerea că 
2) ei îi convertesc pe tineri la înclinaţia lor, este universală 
(Levitt & Klassen, 1974). Nu numai că înclinaţia 
homosexualilor pentru băieţi a fost parte a cunoştinţelor 
profesionale recente (de exemplu, McGagy [1971]: „Infractorii 
homosexuali constituie probabil cam jumătate din molestatorii 
care lucrează cu copii”), dar au fost susţinute cu dovezi 
acuzaţiile formale şi informale împotriva adoptării copiilor de 
către homosexualii care lucrau ca instructori de cercetaşi sau 
care predau la şcoală. 

Tradiţia considera homosexualitatea periculoasă. Ea credea 
că bărbaţii puteau cu uşurinţă să capete gusturi homosexuale şi 
că cei cu apetit pentru homosexualitate ar căuta să evite 
căsătoria şi creşterea copiilor – modul lor „cinstit” de a crea 
viitorul. Ceea ce se adăuga ameninţării că cei înclinaţi către 
homosexualitate îi vor corupe pe fiii altora la înclinaţia lor – 
distrugând parte din viitorul la care şi-au adus contribuţia alţii. 
Moore (1945) – „Homosexualitatea este în mare măsură o 
anormalitate dobândită şi se propagă ca o boală contagioasă din 
punct de vedere moral” – şi Halisham (1956) – „Problema 
homosexualităţii masculine este în esenţă problema coruperii 
tinerilor de către ea însăşi şi de către bărbaţii homosexuali mai 
în vârstă” (p. 29) – exemplifică gândirea tradiţională cu privire la 
mecanismul prin care sunt propagate gusturile homosexuale. 
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În SUA, aproximativ 6% dintre homosexuali, comparativ cu 
76% dintre bărbaţi, sunt taţi (Cameron & Proctor, 2012). 
Homosexualii pretind că există un număr suficient de 
homosexuali virgini, pentru a compensa din plin deficitul de 
înmulţire proprie. Astfel, în setul de date Cameron & Cameron 
(1996), când au fost întrebaţi câţi virgini introduseseră în 
homosexualitate, cei 63 de bărbaţi homosexuali care au spus că 
nu fuseseră căsătoriţi „homosexual” au raportat o medie de 
3 virgini, cei 65 care au susţinut că fuseseră „căsătoriţi” 
homosexual au raportat o medie de 7 (mediile pe care le-au 
raportat pentru experienţa cu virgini heterosexuali au fost de 
0,9 şi, respectiv, 0,9 [cei 729 de bărbaţi heterosexuali căsătoriţi, 
niciodată divorţaţi, au raportat medii de 1,8 virgine 
heterosexuale şi 0,04 virgini homosexuali]). Aceste constatări 
sugerează: 1) gusturile sexuale ale unor bărbaţi sunt fluide, 
adesea cuprinzând atât homosexualitatea, cât şi 
heterosexualitatea; 2) există un număr insuficient de femei 
virgine, care să satisfacă cererile bărbaţilor heterosexuali; şi 
3) media de 5 virgini homosexuali/gay este, dacă cel puţin un 
sfert „adoptă homosexualitatea”, suficientă pentru a menţine 
sau a extinde subcultura homosexuală. Van Wyck şi Geist 
(1984) au făcut observaţia că băieţii a căror primă experienţă 
sexuală a fost homosexuală au fost predispuşi să adopte gusturi 
homosexuale. Studiul lui Cameron & Cameron (1996) a sugerat 
că ~60% dintre bărbaţii a căror primă experienţă sexuală a fost 
homosexuală au continuat să se implice în homosexualitate la 
vârsta adultă, fie că experienţa a avut loc de comun acord (cu un 
băiat de aceeaşi vârstă), fie că a fost viol (din partea unui 
bărbat).  

S-ar putea argumenta că Afganistanul şi Pakistanul sunt 
pline de bărbaţi înclinaţi către homosexualitate, al căror număr 
este stabil demografic. Dar că ~15% dintre băieţii lor sunt nu 
numai exploataţi sexual, dar şi condamnaţi la o viaţă 
marginalizată la vârsta adultă, pare mai degrabă un preţ ridicat 
de plătit, pentru satisfacerea obiceiurilor bărbaţilor 
homosexuali. 
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Cercetătorii homosexuali (de exemplu, Kinsey, Pomeroy & 
Martin, 1948; Jay & Young, 1977) şi simpatizanţii 
homosexualilor (de exemplu, Bell & Weinberg, 1978) au 
documentat destul de extensiv sexul bărbat/băiat, iar paradele 
gay pride includ adesea grupuri de dragoste bărbat-băiat. Chiar 
şi Evelyn Hooker, „eliberatoarea drepturilor pentru 
homosexuali”, era de părere că „interesul teoretic [faţă de starea 
mentală a homosexualilor] este slab, în comparaţie cu 
preocuparea faţă de consecinţele sociale ale homosexualităţii” 
(1958, p. 33). Ca răspuns, activiştii homosexuali afirmă că „nu 
sunt disproporţionat predispuşi să molesteze” băieţi şi că atunci 
când sexul între bărbaţi şi băieţi are loc, el nu este dăunător în 
mod deosebit. 

Wright & Cummings (2005), de mult timp membri ai 
Asociaţiei Americane de Psihologie [APA] şi de mult timp în 
comitetul de conducere, acuză APA că „a ales ideologia în locul 
ştiinţei”, prin aceea că „pledoaria pentru preocupările ştiinţifice 
şi profesionale au fost uzurpate de ideologii conduse de agenda 
homosexuală”... (xiv), acceptarea homosexualităţii fiind una din 
ideologiile ei (de exemplu, Capitolul 4). Wright & Cummings 
fac observaţia: „Camera Reprezentanţilor şi Senatul Statelor 
Unite au cenzurat APA în publicarea în unul din jurnalele sale a 
unei metaanalize şi a unui studiu de interviuri cu studenţi la 
colegiu care molestaseră copii. Publicarea a pus sub semnul 
întrebării noţiunea că aceste experienţe fuseseră dăunătoare, ... 
provocând un răspuns violent, ceea ce a culminat cu faptul că 
APA a fost singura asociaţie profesională din istoria Americii 
care a fost cenzurată de Congres... condamnarea a fost unanimă 
atât în Camera Reprezentanţilor, cât şi în Senat. [Mărturia APA din 
1999 înaintea Congresului] „a cântărit greu de partea libertăţii 
academice şi cercetării ştiinţifice necenzurate şi, doar în mod 
indirect, împotriva pedofiliei... În privat, mai mulţi membri ai 
Congresului au mărturisit că mărturia APA a fost atât de 
ambiguă, încât a vota împotriva condamnării APA ar fi dat 
aparenţa aprobării pedofiliei” (xvii) [de exemplu, părând a 
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susţine conceptul că dacă sexul între bărbaţi şi băieţi are loc, el 
nu este dăunător în mod deosebit]. 

Dată fiind acceptarea generală de atunci a unei legături 
puternice între interesele homosexuale ale unui bărbat şi sexul 
cu băieţi, a fost demn de atenţie că APA a deplâns în 1975 
„orice discriminare publică şi privată în domenii ca locul de 
muncă, cazare, locurile publice şi autorizarea legală a celor care 
se angajează sau s-au angajat în activităţi homosexuale”. Chiar 
mai frapantă a fost susţinerea APA, a Asociaţiei de Psihiatrie 
Americane şi a Asociaţiei Naţionale a Lucrătorilor Sociali în 
expunerea lor la Curtea Supremă a SUA în cazul Romer (1995), 
că „nu există dovezi despre vreo corelaţie pozitivă între 
orientarea homosexuală şi molestarea copilului”. În cazul 
Romer, Asociaţia Naţională de Educaţie, Federaţia Americană a 
Profesorilor şi Asociaţia Americană a Profesorilor la Universitate au 
spus, de asemenea, Curţii că convingerea că homosexualii „sunt 
mai predispuşi decât bărbaţii heterosexuali să molesteze copii” 
„este fără fundament în fapt” (citat de Cameron, Cameron & 
Landess, 1996, p. 385). 

Aceste afirmaţii au contracarat convingerea existentă de 
mult timp şi cunoştinţele profesionale şi au ignorat urmele 
homosexuale disproporţionate care au apărut aproape oricând a 
fost cercetată molestarea unui copil. Astfel, molestarea 
homosexuală disproporţionată a apărut în studii generalizate 
despre abuzul sexual al copilului (Able, Becker, Mittleman, 
Cunningham-Rathner, Roulan & Murphy, 1987); sexul 
profesor-elev (Rubin, 1988; Wishnietsky, 1991; Shakeshaft & 
Cohan, 1995; Cameron & Cameron, 1996, 1998) şi abuzul 
sexual al părinţilor sociali şi adoptivi (Cameron, 2005).  

Se poate ca APA să fi părut „ambiguă” în 1999 cu privire la 
condamnarea sexului bărbat-băiat, dar nu a fost ambiguă în 
afirmarea că homosexualitatea şi molestarea copilului sunt 
necorelate. Când APA şi aliaţii ei din profesiile psihiatrice şi 
sociale au spus în 1994 Curţii Supreme a SUA că nu exista nicio 
dovadă a legăturii dintre homosexualitate şi molestarea 
copilului, au interpretat greşit, în mod dezgustător lucrările de 
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referinţă empirice. Atât expunerea sa din 1999 din faţa Curţii, 
cât şi mărturia sa înaintea Congresului, ar putea fi văzute ca 
„ideologie în detrimentul ştiinţei”. 

Influenţa poziţiei schimbate a asociaţiilor profesionale cu 
privire la corelaţia dintre homosexualitate şi sexul cu minori este 
larg răspândită. Astfel, în 2011 activiştii au citat poziţia APA, 
pentru a legaliza homosexualitatea şi sexul homosexual cu cei 
care în prezent sunt minori, într-un număr de ţări africane (de 
exemplu, Uganda, Ghana şi Camerun). La fel, candidatul 
prezidenţial Rick Santorum a fost criticat de APA în 
august 2011 pentru ignorarea cercetărilor APA despre 
homosexualitate ca fiind mai degrabă opinie decât ştiinţă (de 
exemplu, „Toate aceste asociaţii dovedesc că au un punct de 
vedere şi oamenii care li se alătură sunt de acord cu acel punct 
de vedere. Asociaţia Americană de Psihologie nu este o dovadă 
pentru nimic.” Dias, E., 2 Septembrie, revista Time on line). 
Pentru a examina dacă poziţia APA este mai degrabă opinie, 
decât este condusă empiric, au fost examinate două mari seturi 
de date online din SUA: catalogul lui Painter al condamnărilor 
pentru sodomie din SUA între 1776-2001 şi molestările 
preoţilor catolici din SUA, din 1950 până în 2010. 

Metoda 
Condamnările pentru sodomie: George Painter, istoric 

legal, în mod deschis pro-homosexual, a documentat 
condamnările pentru sodomie în Statele Unite din 1776 până în 
2001. Dând cel puţin primele câteva cazuri de condamnări 
pentru sodomie în fiecare caz şi evidenţiind apoi cazuri de 
pionierat, a dat referinţe, a sumarizat şi a comentat multe sute 
de condamnări (www.sodomylaws.org/sensibilities/introduction.htm). 
Painter a inclus destule detalii pentru a determina dacă 
participanţii erau minori, în 445 de cazuri (nu au fost incluse 
cazuri din New Hampshire, South Dakota, Vermont, 
West Virginia şi Wyoming, deoarece descrierile lui Painter 
pentru aceste state au fost prea scurte sau ambigue pentru a fi 
înregistrate). 
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Noi am adunat în mod independent cele 445 de cazuri 
rămase, ca fiind bărbat-bărbat, bărbat-băiat (băiat = < vârsta 
18), bărbat-femeie, băiat-băiat (ambii minori), bărbat-fată (fata 
= < vârsta 18), femeie-femeie sau femeie-fată (conform legii, 
„sodomia” a fost considerată a însemna sexul oral implicând 
penisul, dacă era efectuat de un bărbat, sau implicând vaginul, 
dacă era efectuat de o femeie sau de un bărbat). Am avut un 
acord de 97% în punctare; disputele au fost rezolvate prin 
consens.  

Am examinat molestările preoţilor catolici făcute de Colegiul 
John Jay, cele din rapoartele Justiţiei Criminalistice din 2004 
(www.bishop-accountability.org/reports/2004_02_27_JohnJay/index. 
html) & Terry, Smith ş.a. (2011). Cum toţi preoţii sunt bărbaţi, 
au făcut legământ să se abţină de la sex şi primesc cam aceeaşi 
educaţie şi au cam acelaşi statut socio-economic, ei oferă un test 
cvasiexperimental al celor cu înclinaţii homosexuale faţă de cele 
heterosexuale, cu privire la abuzul sexual al copilului. 

Rezultate 
Condamnările pentru sodomie care au inclus suficiente 

detalii pentru a determina dacă participanţii au fost adulţi sau 
minori, din 1776-2001, sunt sumarizate de datele din Tabelul 1. 
Cu excepţia a 37 de condamnări bărbat-femeie şi a 
5 condamnări bărbat-fată, restul de 403 (90,6%) au implicat 
relaţii homosexuale. Dintre condamnările pentru 
homosexualitate adultă, 194 (43,6%) au implicat evenimente 
adult-copil, iar 202 (45,4%), evenimente adult-adult – deci 
aproximativ 49% din cele 396 de condamnări homosexuale au 
implicat minori. În general, condamnările din state sugerează 
acelaşi tipar. Astfel, în statele cu cel puţin 10 condamnări: 
California, Florida, Illinois, Indiana, Maryland, Michigan, 
Missouri, New York, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, 
Texas şi Washington, au fost 130 de cazuri adult-adult şi 125 de 
cazuri adult-minor sau 49% din condamnările homosexuale au 
implicat minori. Proporţia condamnărilor care au implicat 
minori nu a arătat să varieze sistematic, de-a lungul celor 226 de 
ani ai naraţiunii lui Painter. 
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Molestările preoţilor: Au existat discrepanţe mici între 
rapoartele despre numărul victimelor şi autorilor între 2004 şi 
2011. Au fost 10297 (2004) sau 10667 (2011) de victime, 
molestate de 4311 (2004) sau de 4392 (2011) de preoţi (din cei 
109694 de preoţi care slujeau în acea perioadă, astfel, în mod 
larg estimat, 4311/109694 [3,93%] de preoţi au fost prinşi). 

Raportul din 2004 a enumerat contravenienţii împotriva 
fetelor, băieţilor, şi fetelor şi băieţilor în Tabelul 3.5.3: 991 de 
preoţi au comis delicte numai împotriva fetelor, 20805 numai 
împotriva băieţilor, iar 157, atât împotriva băieţilor, cât şi a 
fetelor (sexul victimelor a fost necunoscut în 429 de cazuri). 
Ocupându-ne de cei 3801 delincvenţi pentru care sexul victimei 
(victimelor) era cunoscut, 2805 + 157 = 2962 sau 77,9% dintre 
preoţii delincvenţi s-au angajat în homosexualitate (sau „erau” 
homosexuali/bisexuali). Deşi se poate ca unele fete să fi fost 
molestate de un delincvent care a molestat şi băieţi dar nu a fost 
prins, pentru estimări, considerăm 22,1% delincvenţi 
heterosexuali (vezi Tabelul 2). Băieţii au reprezentat 81% dintre 
victime; cei cu vârsta de 9 ani sau mai puţin = 1269/8956 = 
14%, iar cei cu vârsta între 10-12 ani = 2970/8956 = 33%. 
Astfel, 47% dintre victimele preoţilor aveau < 13 ani sau erau 
prepuberi ~ vârsta obişnuită pentru diagnosticarea pedofiliei 
(Hall & Hall, 2007). Vârsta mediană a victimelor fete a fost 
raportată a fi oarecum mai mică decât a victimelor băieţi. 

Documentul din 2011 a informat şi despre molestările 
preoţilor raportate de Centrul pentru Cercetări Aplicate în Apostolat 
[CARA], din 2004 până în 2009 [lipseau rapoartele pentru 2005 
& 2007]. Astfel, au fost adunate cel puţin 2658 de rapoarte 
suplimentare despre abuz – din nou, o „majoritate a victimelor 
(81 de procente) erau de sex masculin (2011, p. 9). 

Discuţie 
Punctul tare al ambelor seturi de date constă în faptul că se 

bazează pe delincvenţi care au fost prinşi, nu pe autoraportare. 
În setul lui Painter, pe cei prinşi şi condamnaţi după cele mai 
înalte standarde pentru dovezi, iar în setul preoţilor, aşa cum a 
fost raportat de cea mai veche instituţie din Vest. 
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Condamnările delincvenţilor: Aproximativ jumătate din 
toate condamnările de sodomie pentru homosexualitate din 
SUA din setul lui Painter au implicat adulţi cu minori. 
Aproximativ aceeaşi fracţie (47%) a fost observată când, în 
1993, Armata SUA, Oficiul Procurorului Curţii Marţiale, a 
analizat 102 condamnări ale curţii marţiale, care aveau de-a face 
cu soldaţi împlicaţi în acte homosexuale, pe o perioadă de patru 
ani (Mickle, 1997). În Marea Britanie, nivele similar de înalte ale 
implicării cu minori au fost înregistrare în ziare cu privire la 
homosexualitate şi au fost adunate de Ress & Usill (1956). 
Statisticile Home Office [Departamentul naţional britanic 
responsabil de menţinerea legii şi ordinii şi controlul imigraţiei, 
n. trad.] cu privire la condamnările pentru delicte sexuale 
(p. 188), care au inclus diferite delicte homosexuale şi 
heterosexuale, au indicat că: în 1953 au fost 5680 delicte 
homosexuale şi 10135 delicte heterosexuale; în 1950, 4416 
delicte homosexuale şi 8220 delicte heterosexuale; în 1947 au 
fost 2814 delicte homosexuale şi 6408 delicte heterosexuale. 
Astfel, 36% dintre delictele sexuale din 1953, 35% dintre cele 
din 1950 şi 31% dintre cele din 1947 au fost homosexuale. 
Într-un calcul separat pentru 14 zone ale poliţiei, în 1947, din 
257 de condamnări ale homosexualilor care au implicat 
402 complici bărbaţi, „marea majoritate a... complicilor aveau 
vârsta sub 16 ani. Numai 11 procente din total aveau vârsta 
peste 21 de ani şi a existat doar o condamnare care a implicat 
cazul unui adult cu un adult în privat.” Într-un judecătorie 
cercetată cu atenţie, din 448 de cazuri între 1952-1954, 46 (10%) 
au implicat delicte homosexuale. Dintre cei 20 de bărbaţi 
condamnaţi cu vârsta peste 21 de ani, 12 (60%) au fost 
condamnaţi pentru delicte care au implicat minori (p. 195). 
Cazurile de „sodomie” din SUA au acoperit doar abuzul sexual 
oral-vaginal al fetelor. Deci proporţia în toate delictele sexuale 
din SUA atribuită homosexualilor este nesigură. În 
Marea Britanie, se deduce că aproximativ o treime din                
.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 

Tabelul 1: 445 de condamnări pentru sodomie între 1776-2001 
 

 
Bărbat-
bărbat 

Bărbat-
băiat 

Bărbat-
femeie 

Bărbat-
fată 

Femeie-
femeie 

Băiat-
băiat 

Femeie-
fată 

1776-1872 3 0 0 0 0 0 0 

1873-1947 46 64 13 4 1 5 0 

1948-1985 124 117 22 1 1 2 0 

1986-2001 24 12 2 0 3 0 1 

TOTAL 197 193 37 5 5 7 1 
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condamnările pentru delicte sexuale au implicat activitatea 
homosexuală. Cam jumătate din condamnările pentru 
homosexualitate au implicat sexul bărbat/băiat în ambele ţări. 

Molestările preoţilor: Cunoaşterea proporţiei preoţilor 
homosexuali ar facilita calcularea proporţiei celor prinşi. 
Cercetătorii de la John Jay au oferit doar o estimare bazată pe cei 
119 preoţi care au fost prinşi şi au înapoiat chestionarele (2011, 
p. 51) – „aproximativ un sfert şi-au înţeles identitatea ca 
homosexuală sau bisexuală” (2011, p. 65). Plante (2010) a 
raportat că „Biserica Catolică are un mare număr de preoţi care 
sunt homosexuali în orientare (de la 22% la 45%, conform unei 
varietăţi de studii şi rapoarte).” În timp ce acestea sunt estimări, 
este neclar cum s-ar putea determina proporţia „reală”. 

Dacă presupunem că 22% dintre preoţi au dorinţe 
homosexuale [cea mai mică estimare pe care am putut-o găsi şi 
care este în acord cu Plante sau cu John Jay, „aproximativ un 
sfert”], dată fiind distribuţia de 77,9% faţă de 22,1%, pentru cei 
3,93% dintre preoţi care au molestat, atunci 77,9 x 3,93 = 
3,06% dintre molestatori au fost homosexuali, iar 22,1 x 3,93 = 
0,87% au fost heterosexuali. Astfel, dacă 22% dintre preoţi 
„erau gay”, cel puţin 13,9% (3,06/22) dintre ei au fost prinşi 
(faţă de 0,87/78 sau 1,1% dintre preoţii heterosexuali). Dacă 
30% dintre preoţi erau homosexuali, cel puţin 10,2% au fost 
prinşi molestând copii (faţă de 0,87/70 sau 1,2% dintre preoţii 
heterosexuali). Dacă 45% aveau dorinţe homosexuale, atunci 
6,8% au fost prinşi (faţă de 0,87/55 sau 1,6% dintre preoţii 
heterosexuali) (vezi Tabelul 2). Aceste estimări par să se aplice 
datelor CARA, deoarece proporţia victimelor care erau băieţi a 
fost de 81%, deşi numerele preoţilor implicaţi nu au fost date.  

Ceea ce se cunoaşte din punct de vedere profesional este că 
cele mai multe molestări nu ajung la lumină, băieţii neraportând 
victimizarea mai frecvent decât fetele (Hall & Hall, 2007). 
Astfel, comparaţiile care implică corelaţia băiat-fată ca victime, 
probabil subestimează adevărata proporţie a victimelor băieţi. 
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Tabelul 2: Estimări ale molestărilor preoţilor homosexuali 
 

% dacă aveau 
dorinţe 

homosexuale 

% preoţi 
care au 

molestat 
băieţi 

% preoţi 
care au 

molestat 
fete 

% preoţi 
homosexuali 
care au fost 

prinşi 
molestând 

% preoţi 
heterosexuali 
care au fost 

prinşi 
molestând 

22 3,06 0,87 13,9 1,1 

30 3,06 0,87 10,2 1,2 

45 3,06 0,87 6,8 1,6 

 
Dacă am ignora această subestimare probabilă şi am lua în 

considerare numai preoţii care au fost prinşi, dacă homosexualii 
numără 22% din preoţime, s-ar deduce că un preot homosexual 
a fost cam de 13 ori mai predispus (de exemplu, 13,9/1,1-12,6); 
de 8 ori mai predispus, dacă homosexualii reprezintă 30% din 
preoţime (de exemplu, 10,2/1,2 = 8,5), şi de 4 ori mai 
predispus, dacă homosexualii reprezintă 45% din preoţime (de 
exemplu, 6,8/1,6 = 4,25), să molesteze, decât un preot 
heterosexual. 

Suportul pentru afirmaţiile asociaţiilor specialiştilor, că o 
asociere între molestarea copilului şi homosexualitate este 
absentă, nu a apărut în setul de date despre preoţi. Într-adevăr, 
deşi proporţia precisă a preoţilor înclinaţi spre homosexualitate 
este nesigură, după aproape orice scenariu plauzibil, 
homosexualii au fost mai predispuşi să molesteze, cu un 
coeficient substanţial – coeficient care, precum am observat, 
este probabil mai mare, datorită neraportării de către băieţi. 

Sexul bărbat-băiat  
Bell & Weinberg (1978) au întrebat faţă în faţă 671 de 

bărbaţi homosexuali selectaţi aleator, despre proporţia 
partenerilor lor homosexuali care „erau în vârstă de 16 ani sau 
mai tineri, când tu erai de 21 de ani sau mai în vârstă” (de 
exemplu, cu cel puţin 5 ani sub vârsta consimţământului în 
California, pe vremea interviului): 77% au spus: „niciunul”, 
23% au spus „jumătate sau mai puţin” şi niciunul nu a spus 
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„mai mult de jumătate” (p. 311, 1978). Procentul celor 21% ar fi 
similar, de asemenea, studiului pe un chestionar anonim al lui 
Jay & Young (1979) făcut pe 4329 de homosexuali voluntari, 
unde aproximativ 22% dintre homosexuali au raportat sex cu 
băieţi, iar > 30% deschiderea faţă de acesta (studii despre sexul 
bărbat-băiat se pare că nu au fost făcute şi publicate din 1984). 
Dacă 22% dintre preoţi sunt homosexuali iar 13,9% au fost 
prinşi, ar mai fi nevoie doar de 1,5+ mai mulţi preoţi care să fi 
făcut sex cu băieţi decât cei care au fost prinşi, pentru a egala 
21% (adică 20,85%). Procentul de 21% dintre preoţii prinşi ar fi 
aproximativ în conformitate cu estimarea lui Bell & Weinberg 
(1978), bazată pe raportarea proprie a homosexualilor.  

Faptul că 22-23% dintre homosexuali au raportat sexul cu 
băieţi – că sunt molestatori de copii – înseamnă că au admis una 
din cele mai dezaprobate activităţi în cultura noastră. Ca atare, 
procentul homosexualilor care fac sex cu băieţi este probabil 
mai mare. Din aceeaşi perspectivă, pare foarte improbabil că 
numai 4% dintre preoţi au molestat copii. Aproape întotdeauna 
preoţii au fost prinşi deoarece copiii – de obicei bărbaţi care în 
prezent au peste 30 sau 40 de ani – au făcut dezvăluiri. Ştim că 
mulţi, poate chiar cei mai mulţi dintre cei molestaţi din punct de 
vedere homosexual nu fac niciodată dezvăluiri, pentru a evita 
stigmatul că este posibil să fi „încurajat” sau „corupt” (vezi Hall 
& Hall, 2007). În plus, dată fiind lunga perioadă de la molestare 
la momentul prinderii, din studiul John Jay (aproape niciodată 
în acelaşi an cu molestarea, rareori în 5 ani şi adesea de la 20 la 
30 de ani după molestare) – pare probabil că mulţi preoţi nu au 
fost prinşi. Într-adevăr, acurateţea a „ce s-a întâmplat cu 
adevărat?” din studiul John Jay este umbrită de raportarea 
excepţional de lentă: 80,5% din 10667 de abuzuri se 
întâmplaseră până în 1985, dar numai 810 (7,4%) fuseseră 
raportate „agenţiei de înregistrare” până în 1985! Mass-media (şi 
sistemul legal) aparent au acţionat raportând – o treime din 
molestările despre care se spune că ştiau diocezele până la 
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sfârşitul lui 2002, au fost raportate în 2002 – un an în care 
mass-media şi-a concentrat atenţia asupra fenomenului.  

Toţi homosexualii lui Bell & Weinberg (1978) care au 
recunoscut sexul cu băieţi, au raportat că „jumătate sau mai 
puţin” dintre partenerii lor erau băieţi. De asemenea, niciunul 
dintre homosexualii din studiul lui Jay & Young, care au 
raportat sexul cu băieţi sub vârsta de 16 ani, nu au bifat 
„întotdeauna” cu privire la sexul cu băieţi, iar numai 1% au bifat 
„foarte frecvent” pe chestionar. Cu privire la sexul cu băieţi 
între 16-19 ani, 2% au bifat „întotdeauna”, 6% au bifat „foarte 
frecvent”, iar 11% „oarecum frecvent”. Aceste raportări 
blochează concepţia că molestările băieţilor de către preoţi au 
fost făcute mai degrabă de „pedofili”, decât de „homosexuali” – 
un mesaj susţinut în mod repetat de cercetătorii de la John Jay, 
deoarece aproape toţi preoţii victimizatori au recunoscut şi 
sexul cu adulţi (al căror sex nu a fost raportat). 

Faptul că preoţii heterosexuali au fost mult mai puţin 
predispuşi să fie prinşi sugerează puternic că au fost mult mai 
puţin predispuşi să molesteze minori (în special fiindcă fetele 
sunt mai predispuse să „strige”). Ca atare, afirmaţia APA că „nu 
există dovezi despre vreo corelaţie pozitivă între orientarea 
homosexuală şi molestarea copilului” din rezumatul expunerii 
sale, dă greş în a găsi suport de la setul de date despre preoţi al 
John Jay. 

Astfel, afirmaţiile asociaţiilor profesionale, că nu există nicio 
asociere între molestarea copilului şi homosexualitate, contrazic 
setul de date al lui Painter şi setul de date britanic. Dimpotrivă, 
ambele seturi de date (ca şi studiul Armatei SUA) susţin 
cunoştinţele profesionale „mai vechi” cu privire la molestarea 
homosexuală disproporţionată a copiilor. Părţile slabe din 
aceste seturi de date includ gradul lor necunoscut de 
reprezentativitate în toate condamnările pentru delicte sexuale 
care au implicat minori sau, dacă condamnările urmăresc un 
tipar diferit al vârstei victimei, faţă de arestări. Dacă o asociaţie, 
care se pare că protejează sau permite publicarea unei opinii 
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nepopulare despre efectul dăunător al sexului bărbat-băiat, este 
demnă de cenzura Congresului, depunând în mod categoric 
mărturie falsă la cea mai înaltă Curte din ţară (şi, prin urmare, în 
faţa lumii privită în ansamblu), că nu există „nicio dovadă” că 
bărbaţii cu gusturi homosexuale sunt mai predispuşi să 
molesteze băieţi, ea este demnă de un reproş chiar şi mai mare. 
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STUDIILE PE GEMENI: CE ARATĂ ELE? 

ALAN MEDINGER 
 
Natura dezbaterii cu privire la originile homosexualităţii a 

fost alimentată în mare măsură anul trecut, de publicarea 
studiului hipotalamusului al lui Simon LeVay şi de publicarea 
ulterioară a noului studiu pe gemeni. În septembrie 1991, Ştirile 
Regeneration s-au referit pe scurt la studiul hipotalamusului şi, ca 
mulţi alţii, am ajuns la concluzia că era aproape complet 
neconcludent. Pe de altă parte, studiul pe gemeni pare să aibă 
implicaţii mult mai semnificative, implicaţii care sunt deosebit 
de încurajatoare pentru cei care împărtăşesc perspectiva noastră 
asupra homosexualităţii. 

Pe scurt, un studiu la Universitatea Northwestern, făcut de 
J. Michael Bailey şi Richard Pillard pe 56 de perechi de gemeni 
identici, în care cel puţin unul dintre gemeni era homosexual, a 
descoperit că în 52% dintre cazuri celălalt geamăn era şi el 
homosexual. Dintre 52 de perechi de gemeni diferiţi, în care 
unul era homosexual, celălalt geamăn era şi el homosexual în 
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22% dintre cazuri. Ei au studiat, de asemenea, fraţii adoptaţi şi 
au găsit un procent de corelaţie de 11%. 

Relatând despre studiu, presa a anunţat imediat că „el 
presupune o bază genetică pentru orientarea sexuală”. O 
examinare mai atentă a rezultatelor nu arată nicio bază pentru o 
astfel de concluzie, ci dimpotrivă, concluziile opuse sunt uşor 
de susţinut. Presupunând că nu există puncte slabe majore în 
studiu, aceasta poate conduce la trei implicaţii foarte 
interesante. 

Mai întâi, studiul pare să înlăture posibilitatea ca 
homosexualitatea să fie provocată în întregime de cauze 
genetice. Gemenii identici sunt exact la fel din punct de vedere 
genetic, deci dacă homosexualitatea ar fi în întregime o condiţie 
genetică, corelaţia ar trebui să fie de 100%, nu de 52%. 

În al doilea rând, corelaţia înaltă a homosexualităţii la 
gemenii diferiţi indică indiscutabil cauze de mediu. Gemenii 
diferiţi nu sunt mai asemănători genetic decât oricare alţi doi 
fraţi care se nasc la o diferenţă de câţiva ani şi, cu toate acestea, 
există o corelaţie homosexuală mult mai înaltă la gemenii diferiţi 
decât la ceilalţi fraţi. Dacă gemenii diferiţi nu au în comun o 
structură comună din punct de vedere genetic, atunci ce anume 
au în comun, care duce la o corelaţie mult mai mare? Ceea ce au 
ei în comun este un mediu aproape identic. Se nasc în acelaşi 
timp; sosesc în acelaşi timp în vieţile părinţilor; cresc în exact 
aceleaşi circumstanţe, cu referire la situaţia din viaţa familiei. 
Părinţii se află în acelaşi stadiu în viaţa lor în ceea ce priveşte 
starea economică, stabilitatea maritală, creşterea spirituală, 
divorţul, stilul de viaţă etc. Gemenii diferiţi cresc în acelaşi 
cămin, într-un mediu pe cât de similar posibil în care pot trăi 
doi băieţi. 

În comparaţie cu fraţii care nu sunt gemeni, ce altceva ar 
mai explica corelaţia înaltă a homosexualităţii? Există două 
posibilităţi, dar amândouă sunt de dezvoltare, nu genetice. Este 
posibil ca un băiat homosexual să îl influenţeze pe celălalt să 
devină homosexual. Pare puţin probabil şi acelaşi lucru s-ar 
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putea întâmpla de altfel cu fraţii care nu sunt gemeni. De 
asemenea, există posibilitatea ca anumite evenimente să aibă loc 
când băieţii se află în pântecele mamei, care să-i influenţeze pe 
ambii băieţi să devină homosexuali. Totuşi, cercetătorii nu au 
adus dovezi în acest sens, iar astfel de influenţe, din nou, sunt 
de dezvoltare, nu genetice. 

A treia implicaţie a studiului gemenilor este mai mult 
teologică şi filozofică, dar este poate cea mai interesantă. 
Întorcându-ne la gemenii identici, dacă au în comun o alcătuire 
genetică identică şi o experienţă de mediu aproape identică, de 
ce nu este corelaţia mult mai mare de 52%? De ce nu este 
apropiată de 90% sau de 100%? Răspunsul, cred, este unul pe 
care lumea nu îl va accepta, dar care ar trebui să fie imediat 
evident pentru creştini – libera voinţă. Date fiind zestrea 
noastră genetică şi experienţa noastră de viaţă, tot avem 
libertatea de a face alegeri. 

Trăim într-o lume atât de impregnată de determinism, încât 
până şi creştinilor le este greu să creadă că omul este cu 
adevărat liber. Suntem atât de influenţaţi de învăţătura că 
suntem în totalitate un produs al genelor şi al experienţelor 
noastre trecute, încât ne luptăm până şi cu povestea lui Adam şi 
a căderii. Dumnezeu l-a făcut pe Adam într-un anumit mod şi 
Dumnezeu a determinat întru totul mediul în care Adam avea să 
trăiască. Nu a fost atunci vina lui Dumnezeu că Adam a ales să 
mănânce din pomul oprit? Nu l-a determinat Dumnezeu să o 
facă? Nu a fost decizia lui inevitabilă? Dacă răspundem 
afirmativ la oricare dintre aceste întrebări, atunci slujim unui 
Dumnezeu crud şi capricios. Nu, într-un anumit mod, Adam 
trebuia să fie cu adevărat liber să mănânce sau să nu mănânce 
din fructul oprit, să aleagă calea lui Dumnezeu sau propria lui 
cale. 

Voinţa liberă este într-adevăr un mister. Fără îndoială este 
unul dintre factorii care ne fac „după chipul lui Dumnezeu”. 
Este un lucru uimitor. Este un lucru înfricoşător să ai o mare 
responsabilitate pentru propria soartă. Dar este ceea ce ne 
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deosebeşte de orice altă parte a creaţiei, de copaci, de animale şi 
de păsări. Libera voinţă ne deosebeşte de maşini şi ne face puţin 
mai prejos decât îngerii.  

Ca şi creştini, trebuie să credem că putem face alegeri. Fraţii 
care sunt gemeni identici, crescând cu aceiaşi părinţi, în acelaşi 
timp şi loc, în acelaşi moment al istoriei, pot face alegeri diferite. 
Trebuie să accentuăm aici, aşa cum facem adesea, că nu alegem 
să fim homosexuali. Un geamăn nu alege să fie homosexual, iar 
celălalt să nu fie, dar toate alegerile noastre au consecinţe care 
merg mult mai departe de ceea ce putem anticipa. Putem alege 
cum vom răspunde la situaţia din viaţa noastră. Eu am ales să 
răspund la boala mintală a tatălui meu şi la disfuncţionalitatea 
familiei mele, separându-mă emoţional de părinţi şi 
retrăgându-mă într-o lume a fanteziei. Nu am ales să fiu 
homosexual, dar văd cum anumite alegeri pe care le-am făcut 
m-au îndreptat înspre homosexualitate. 

Nu suntem siguri cu privire la cauzele homosexualităţii; nu 
avem încă destule informaţii. Poate că nu vom avea niciodată. 
Dar, până acum, dovezile arată încă spre cauzele de dezvoltare, 
iar aceia dintre noi care credem că omul este mai mult decât o 
maşină programată, vedem un element al alegerii în ceea ce 
devenim. 

Este cu adevărat o veste bună, pentru că putem să facem 
alegeri noi şi să avem experienţe noi în ceea ce priveşte 
maturizarea şi vindecarea, ceea ce îi oferă homosexualului 
promisiunea unei schimbări foarte semnificative. 

[Alan Medinger, Twin Studies: What Do They Show? Copyright 
© 1992 Alan Medinger & Regeneration, Inc. Tradus şi publicat 
cu permisiune.] 
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STUDIUL „DECISIV” DESPRE SEX AL UNIVERSITĂŢII 

DIN CHICAGO A SUPRAESTIMAT PREVALENŢA 
IDENTITĂŢII HOMOSEXUALE 

DR. PAUL CAMERON & DR. KIRK CAMERON 

 
Sumar: Studiul „decisiv” pe adulţi din 1994 al Universităţii 

din Chicago a estimat homosexualitatea printre bărbaţi la 2,8%, 
iar printre femei de 1,4%. Corectate pentru excluderea celor cu 
vârsta de peste 59 de ani, estimările ar trebui să fie 2,3% şi 
1,2%. 

Referinţe: Psychological Reports, 1998, 82, 861-862. 
[Paul Cameron, Ph.D., Kirk Cameron, Ph.D., “Definitive” 

University of Chicago Sex Survey Overestimated Prevalence of 
Homosexual Identity. Copyright © 2006 Family Research Institute. 
Tradus şi publicat cu permisiune.]  

 

SUCCES ÎN PREVENIREA SIDA? NU CHIAR! 

 
Titlurile de pe prima pagină au strigat şi chiar Radioul Public 

Naţional s-a lăudat: chiar şi în centrul metropolei, SIDA poate fi 
prevenită! 

Imaginaţi-vă, pentru mai puţin de 300 $ de persoană, negrii 
şi hispanicii din centrul metropolei pot fi „învăţaţi să folosească 
prezervative” şi, prin urmare, să nu ajungă la SIDA. Dacă este 
adevărat, este mare lucru. Dar realitatea nu se potriveşte cu 
retorica. 

Iată care a fost planul. Separă-i pe cei care vin la clinicile 
BTS [boli cu transmitere sexuală, n. trad.] în grupuri mici, de la 
5 la 15 persoane. Cere fiecărei persoane să participe la 7 şedinţe 
de 90-120 de minute, de două ori pe săptămână, despre 
prevenirea/reducerea riscului SIDA. La aceste şedinţe, fă ca 
liderii şi alţi membri ai grupului să pună presiune asupra 
participanţilor să se ferească, să folosească prezervative, să 
folosească ace curate etc. Lasă doar ca grupul de control să 
meargă la o şedinţă de o oră care prezintă o înregistrare video 
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despre prevenirea SIDA. Apoi, în următorul an, evaluează 
participanţii la studiu în luna a treia, în luna a şasea, în luna a 
douăsprezecea, pentru: 1) afirmaţii autoraportate despre 
folosirea prezervativului în cele 90 de zile dinaintea interviului, 
2) numai pentru bărbaţi, BTS, aşa cum sunt ele indicate pe 
diagrama lor de la clinica BTS şi 3) în a douăsprezecea lună de 
urmărire, testarea prevalenţei clamydiei şi gonoreei în proba de 
urină. 

Aproximativ 1850 de persoane au fost implicate, atât în 
grupul experimental, cât şi în cel de control. Dacă participanţii 
au fost plătiţi sau nu, nu este clar, dar numărul mediu de şedinţe 
de „stimulare” (numite „fă sex”) pe care le-a urmat grupul 
experimental a fost de 5,2, iar 63% au participat la 6 sau 
7 şedinţe. 

Rezultatele? 
La fiecare dintre cele 3 evaluări, grupul experimental a 

afirmat că foloseau prezervativele mai des decât grupul de 
control. În timp ce statistic erau semnificative, diferenţele nu 
erau enorme. Numărul mediu de „acte sexuale neprotejate” 
pretins în cea de a 12-a lună de evaluare a fost de 16,7 pentru 
cei din grupul de control, de 13,2 pentru cei din grupul 
experimental care au urmat 5 sau mai puţine şedinţe şi de 
11,2 pentru cei din grupul experimental care au urmat 6 sau 
7 şedinţe. Grupul experimental a pretins, de asemenea, mai 
puţine simptome sugestive pentru BTS. 

Dacă avem încredere în ceea ce spun oamenii cu privire la 
aceste probleme, este un succes moderat. Măsurătorile obiective 
însă nu au fost o veste bună pentru investigatori. 

Când este vorba de BTS, aşa cum sunt ele indexate de 
diagramele clinicilor BTS, nu a existat nicio diferenţă între 
grupul experimental şi cel de control. Aproximativ 9% din 
fiecare grup au contractat o BTS de-a lungul anului. 
Investigatorii au găsit într-adevăr că gonoreea era mai puţin 
comună la bărbaţii din grupul experimental (1%) decât la 
bărbaţii din grupul de control (2%), pe diagramele BTS. Dar 



 

 - 247 - 

testul de urină din luna a 12-a nu a găsit diferenţe semnificative 
statistic între grupuri, în ceea ce priveşte gonoreea sau clamydia. 

Deci ceea ce avem este un studiu destul de important, care a 
generat rezultate slabe sau niciun rezultat. Întocmai ca studiul 
francez din 1991, care nu a găsit niciun efect al educaţiei publice 
cu privire la SIDA asupra ratelor BTS (Raportul Institutului pentru 
Cercetarea Familiei, iunie-septembrie 1991), acest studiu a găsit cel 
mult un „indiciu infim”, că un efort destul de intens într-un 
grup mic ar putea reduce de fapt BTS. 

În timp ce autorii au argumentat că se poate avea încredere 
în oameni că „spun adevărul” despre felul cum utilizează 
prezervativul, Institutul pentru Cercetarea Familiei este sceptic. Dar 
dacă autorii au avut dreptate, atunci gândiţi-vă ce nu au găsit. În 
contrast cu o mică corelaţie raportată între participarea la mai 
multe şedinţe de stimulare şi utilizarea autoraportată a 
prezervativului, nu a existat niciun raport despre vreo corelaţie 
între utilizarea prezervativului autoraportată şi BTS-uri. 

De ce nu? Aparent nu a existat o asemenea corelaţie. 
Această lipsă de rezultate face o gaură în teoria prezervativului, 
cu privire la prevenirea BTS. Trebuie să ne întrebăm dacă 
convingerea despre eficacitatea prezervativelor ţine de ştiinţă 
sau de credinţă. 

Referinţe: NIMH. Multisite HIV prevention trial group. The 
NIMH multisite HIV prevention trail: reducing HIV sexual risk 
behavior. Science, 1998, 280, 1889-1894. 

[FRR Sep 1998 – Success in Preventing AIDS? Not Really. 
Copyright © 1998 Family Research Institute. Tradus şi publicat 
cu permisiune.]  
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SUNT HOMOSEXUALII MAI PREDISPUŞI SĂ FIE 

DELINCVENŢI?  

 
Studiu realizat de Guvernul SUA pe 12381 de adulţi, 
1996 

 1,2% dintre respondenţi au afirmat că au făcut sex 
homosexual în anul precedent. 

 

Activitatea 
infracţională 

Homosexuali Heterosexuali 

Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei 

Reţinuţi vreodată 
pentru o infracţiune 

32% 13% 11% 4% 

Au folosit droguri 
ilegale anul trecut 

41% 17% 21% 9% 

Au condus în stare 
de ebrietate anul 
trecut 

32% 19% 17% 8% 

Implicaţi în 
prostituţie anul trecut 
(client sau prostituat) 

6% 2% 2% 0% 

 
Rapoarte mass-media cu privire la violul şi uciderea 
copiilor, 1980-2005 

 Un număr de 718 criminali-violatori în lumea occidentală; 

 Cel puţin 914 copii sau adolescenţi au devenit victime 
(73%, în vârstă de 12 ani sau mai puţin); 

 30% dintre infractori au fost implicaţi în viol sau 
comportament brutal homosexual. 

 

Tipul de 
viol/crimă 

Infractori 
bărbaţi 

Infractori 
femei 

Nr. victime 

Homosexual  191 (28%) 22 (88%) 364 (40%) 

Heterosexual  502 (72%) 3 (12%) 550 (60%) 
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Referinţe 
Cameron, P., Thomass L., Cameron K., (2006) Homosexual 

Sex as Harmful as Drug Abuse, Prostitution, or Smoking. 
Cameron, P. (2007) Do Those Who Engage in Homosexual Sex 

More Frequently Rape and Murder the Underage? A Test of Traditional 
Morality. 

[Are homosexuals likelier to be criminals? Copyright © Family 
Research Institute. Tradus şi publicat cu permisiune.]  
 

SUNT HOMOSEXUALITATEA ŞI VIOLENŢA LEGATE? 

 
O crimă şocantă 

 Anul 2011 începe cu reportaje de ştiri despre crima cu 
„tirbuşon”: un tânăr de 21 de ani, de profesie model, îşi omoară 
iubitul – un activist homosexual portughez de 65 de ani, 
tăindu-i testiculele cu un tirbuşon. 

 Aberaţie şocantă? Eveniment unic? Sau parte a unui 
model? 

Homosexualitatea şi violenţa nu sunt lucruri străine 

 Primii şase clasaţi în topul criminalilor în serie din SUA au 
fost implicaţi în homosexualitate. 

 Ultimii 5 ani: 22% din 2281 de bărbaţi homosexuali au 
raportat violenţă fizică homosexual-asupra-homosexual; 
5,1% au raportat viol homosexual-asupra-homosexual. 

Violenţă domestică disproporţionată 

 Rapoartele anuale de violenţă domestică sunt în mod 
disproporţionat homosexuale. 

 Adulţii căsătoriţi au raportat violenţa domestică: bărbaţi = 
0,04%, femei = 0,24% 

 Adulţii cu parteneri homosexuali au raportat violenţa 
domestică: homosexuali = 4,6%; lesbiene = 5,8% 

Statisticile Centrului Canadian pentru Justiţie, 2004 

 Anual homosexualii prezintă o probabilitate mai mare să 
raporteze că au fost violaţi, jefuiţi sau agresaţi. 

 Homosexuali = 3,2%; heterosexuali = 1% 
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Referinţe 
Greenwood ş.a. (2002), Battering victimization among a 

probability-based sample of men who have sex with men. American 
Journal Public Health 92:1964-1969. 

Rennison C. M. (2001), Intimate partner violence and age of victim, 
1993-99. Bureau of Justice Statistics, Special Report, NCJ 
187635. 

Beauchamp D. L. (2008), Sexual orientation and victimization: 
2004. Canadian Centre for Justice Statistics. 

[Are Homosexuality and Violence Linked? Copyright © Family 
Research Institute. Tradus şi publicat cu permisiune.]  

 

SUNT RESPONSABILI PROFESORII HOMOSEXUALI 

PENTRU JUMĂTATE DIN RELATĂRILE DE LA ŞTIRI 
DESPRE MOLESTĂRILE ELEVILOR? 

DR. PAUL CAMERON 

 
Sumar: Interacţiunea homosexuală a fost implicată în 11 

(48%) din 23 şi în 10 (45%) din 22, adică în aproximativ 
jumătate dintre cazurile din două baze de date naţionale despre 
relatările din ziare, privind implicarea sexuală a profesorilor cu 
elevii, raportate de Cameron şi Cameron în 1998. S-a examinat 
dacă relaţia se menţine la nivel local, prin căutarea tuturor 
„crimelor sexuale” indexate din Boston Globe, din 1991 până în 
1998, despre relatări locale despre sex între elev şi profesor. 
Dintre cei 21 de profesori din 20 de relatări, 11 (52%) au 
interacţionat homosexual cu elevii. Astfel, apare că, naţional şi 
local, după cum este raportat în ziare, aproximativ jumătate 
dintre molestările făcute de profesori sunt homosexuale. 

Referinţe: Psychological Reports, 2002, 90, 173-174. 
[Paul Cameron, Ph.D., Do Homosexual Teachers Account for 

about Half of News Storiei of Molestations of Pupils? Copyright © 
Family Research Institute. Tradus şi publicat cu permisiune.]  
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UN MESAJ URGENT DE AVERTIZARE PENTRU 

BĂRBAŢII HOMOSEXUALI: ILUZIA SEXULUI SIGUR 

ALAN MEDINGER 
 
De înţeles, un mare număr de bărbaţi homosexuali au căutat 

un mod de a face faţă tragediei SIDA care să le permită să 
trăiască oarecum ca în trecut. Pentru a realiza acest lucru, şi-au 
pus speranţa într-un singur răspuns – sexul sigur. Poate, cu unele 
precauţii, SIDA ar fi evitată, iar viaţa ar continua aproape ca de 
obicei. Liderii comunităţii homosexuale, mass-media, bisericile, 
chiar şi Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Sănătate 
Publică din SUA avansează sexul sigur ca răspuns – singurul 
răspuns la epidemia de SIDA. Comunitatea homosexuală vrea 
cu disperare să creadă că sexul sigur va funcţiona, dar, în 
disperarea lor, s-ar putea să se afle seminţele unei noi tragedii. 

Din multe motive, credem că sexul sigur nu va funcţiona; că 
în cel mai bun caz, doar va încetini tragicul tribut adus morţii 
plătit de comunitatea homosexuală. 

Riscurile inerente în sexul sigur nu sunt spuse, pentru un 
număr de motive. Primul este buna şi vechea credinţă 
americană că putem să rezolvăm totul – chiar să avem tortul 
intact după ce mâncăm din el. Al doilea este că alternativa la 
sexul sigur nu este, de fapt, acceptabilă pentru o mare parte din 
populaţia noastră. Al treilea este refuzul multor lideri din 
comunitatea homosexuală de a fi dispuşi să privească realist 
stilul de viaţă homosexual, în special dacă înseamnă să piardă 
teren în eforturile de a dobândi acceptare pentru stilul de viaţă 
homosexual. 

Convingerea noastră că sexul sigur nu va funcţiona nu se 
bazează pe meritele sau punctele slabe ale prezervativului, deşi 
ele ar trebui să fie luate în considerare, ci se bazează mai 
degrabă pe natura omului în general şi a bărbaţilor homosexuali 
în particular. Te rog să-mi acorzi câteva minute pentru a mă 
auzi – chiar dacă este un mesaj pe care nu vrei să-l auzi. În timp 
ce iei în considerare următoarele motive pentru care sugerăm că 
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sexul sigur nu va funcţiona, ţine cont, cu sinceritate, de viaţa şi de 
comportamentul tău şi de viaţa şi de comportamentul celor mai 
apropiaţi prieteni ai tăi. Cântăreşte fiecare dintre următoarele 
puncte în funcţie de meritele sale, nu după ceea ce doreşti cu 
disperare să crezi. 

1. Există o tendinţă mare spre promiscuitate în rândul 
homosexualilor de sex masculin. Homosexualii rareori au vrut 
să discute acest lucru, dar noi toţi ştim că este adevărat. Cel mai 
larg acceptat studiu cu privire la acest subiect (Bell şi Weinberg, 
1978) a arătat că 43% dintre homosexualii masculini din San 
Francisco au estimat că au făcut sex cu mai mult de cinci sute 
de bărbaţi, 28%, cu mai mult de o mie. Putem să dezbatem 
cauzele, însă puţini dintre noi, cei care am fost activi din punct 
de vedere homosexual, se îndoiesc de statistici. În orice caz, 
sexul indică o cumplită predilecţie pentru dependenţa sexuală. 
Poate că el reflectă nevoile adânci, nesatisfăcute ale 
homosexualilor; poate este inerent în natura sexului la bărbaţi – 
dorinţa de a se implica sexual fără relaţie; poate că este 
totalmente din cauza refuzului societăţii de a sprijini relaţiile 
homosexuale stabile. Cauzele nu contează; ce contează este că 
un mare procent din populaţia homosexuală se lasă în voia unui 
stil de viaţă dependent de sex frecvent, un tipar de 
comportament la care va fi teribil de dificil să renunţe. Pentru 
mulţi bărbaţi homosexuali, reţinerea sexuală nu este o opţiune. 

2. Există, de asemenea, visul relaţiei monogame, adesea 
evaziv. Chiar înainte de SIDA, majoritatea bărbaţilor 
homosexuali tânjeau după un tip căruia să-şi dedice viaţa, acel 
bărbat special cu care să se stabilească într-o relaţie permanentă, 
fidelă. Acum, mai mult ca oricând, se caută acest gen de relaţie 
şi ca o protecţie împotriva SIDA. Dar ştim ce se întâmplă de 
cele mai multe ori. Intri în acest gen de relaţie şi după trei sau 
şase luni, se destramă şi cauţi o altă relaţie permanentă. Dar cu 
fiecare nouă relaţie, vine un nou set de expuneri. Şi în cadrul 
fiecărei noi relaţii, de câte ori a înşelat el (sau tu)? Adevărat, 
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există o motivaţie mult mai mare de a te stabili cu o persoană 
acum, dar dificultăţile de a găsi persoana nu s-au diminuat. 

3. Trebuie să luăm în considerare caracterul „pasiunii”. 
Aici nu avem de-a face numai cu homosexuali; avem de-a face 
cu natura umană. Se pare că există o relaţie invers proporţională 
între cantitatea de interes sexual, excitare şi entuziasm şi 
capacitatea noastră de a folosi judecata sănătoasă. În febra 
pasiunii, bărbaţii au o predilecţie teribilă de a face lucruri 
prosteşti şi nechibzuite. Poate că ai ieşit în oraş fără intenţia 
unei legături, dar ai întâlnit pe cineva nou şi te-ai lăsat dus de 
val. Poate că tu şi partenerul tău aţi fost de acord să vă abţineţi 
de la anumite tipuri de sex sau să utilizaţi un prezervativ, dar în 
febra pasiunii aţi aruncat pe fereastră prudenţa şi 
comportamentul raţional. Lumea este plină de oameni ai căror 
părinţi au folosit prezervativul regulat – de cele mai multe ori. 

4. Sexul este adesea însoţit de băutură sau droguri. Dacă 
bei, ia riscurile descrise şi multiplică-le de multe ori. În acest 
cadru, cele mai bune intenţii devin aproape lipsite de valoare.  

5. „Nu mi se va întâmpla mie.” Omenirea are o notă de 
iraţionalitate care sfidează înţelegerea. Fumătorul de ţigări, 
şoferul care bea, homosexualii care îşi încearcă norocul doar de 
data aceasta, toţi acţionează pe baza fanteziei că nu li se va 
întâmpla lor. De multe ori, se întâmplă. 

6. Un mare număr de bărbaţi homosexuali care au fost 
diagnosticaţi HIV pozitiv sunt încă activi sexual. Cei care nu au 
fost testaţi pozitiv sau nu au SIDA pot doar să îşi imagineze 
starea emoţională a celor care află că sunt infectaţi. Dar vedem 
răspunsurile: disperare, lipsă de speranţă, negare, fatalism. Unii 
se aruncă în activitatea homosexuală din răzbunare. Unii sunt 
cuprinşi de amărăciune. Nu îi condamn; cine ştie ce am face 
noi, dar mulţi care ştiu că sunt purtători ai virusului, sunt foarte 
activi sexual. Iar mulţi dintre cei copleşiţi de propria lor 
suferinţă nu-şi protejează partenerii. 

7. Mulţi refuză să fie testaţi. De multe ori, celor care sunt 
cel mai susceptibili la a fi infectaţi, le este cel mai teamă să se 
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testeze. Mulţi dintre ei sunt încă foarte activi sexual, uneori cu 
cinism, uneori din naivitate, uneori cu o atitudine de genul: 
„Oricum vom muri toţi.” 

Toate acestea spun că sexul sigur, în cel mai bun caz, doar va 
încetini tributul către moarte şi suferinţă. Sexul sigur, dacă este 
utilizat, este oarecum eficient, dar o privire realistă aruncată 
asupra omului, a bărbaţilor homosexuali în particular şi, în 
special, asupra noastră, spune că vor fi prea multe ocazii când 
sexul sigur nu va fi folosit – iar acele ocazii, din următorii câţiva 
ani, te-ar putea costa viaţa. 

Deci care este răspunsul? Este destul de evident, deşi, 
probabil, nu este ceea ce doreşti să auzi. Răspunsul este 
abstinenţa. Te rog, înainte de a arunca acest material, ia în 
considerare această opţiune. Poate că este singura care îţi va 
salva viaţa. 

Acordă-ţi câteva minute şi ia în considerare următoarele:  
1. Abstinenţa sexuală este posibilă. Că trebuie să facem sex 

este o idee destul de recentă. Desigur, omenirea nu trăieşte 
întotdeauna după standardul ei moral înalt, dar abstinenţa este 
posibilă pentru mulţi oameni.  

2. Există de fapt unele lucruri foarte pozitive care se pot 
spune despre abstinenţă, în special pentru cei care au descoperit 
că nevoile sexuale le-au controlat viaţa. Să distrugi puterea 
comportamentului sexual dependent este extraordinar de 
eliberator – făcând ca o persoană să devină deschisă pentru noi 
tipuri de relaţii şi noi domenii de interes. Pentru atât de mulţi, 
ceea ce la început s-a crezut a fi libertate sexuală a devenit robie 
sexuală, iar abstinenţa a devenit singurul mod de a rupe robia. 

3. Ca şi în cazul altor forme de viaţă cu comportament 
dominant, abstinenţa totală este mai uşoară decât reţinerea 
frecventă. Să luăm zilnic decizii cât de departe ne permitem să 
mergem, este mult mai dificil decât să luăm decizia cea mare de 
a încerca să trăim abstinent. 

4. Deseori abstinenţa sexuală îi eliberează pe oameni 
pentru a descoperi nevoile care îi conduceau la sex, în primul 
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rând nevoia de dragoste, susţinere şi intimitate, nevoi care au 
fost scurtcircuitate de doza sexuală frecventă. Recunoscând 
nevoile, persoana începe să caute noi modalităţi de a le împlini – 
forme care nu îi pun în pericol viaţa. 

5. Abstinenţa este o cale extrem de greu de urmat, dar 
există oameni care te vor ajuta. Un mare număr de oameni din 
aceste organizaţii au descoperit că abstinenţa sexuală 
funcţionează. 

Poate că este momentul în care trebuie să iei cea mai grea 
decizie pe care ai luat-o vreodată în viaţa ta. Acceptă să te ajute 
cineva care a păşit pe acest drum. Viaţa ta este preţioasă. Nu o 
irosi. În dorinţa ta disperată de a avea totul, nu lăsa ca iluzia 
sexului sigur să te atragă. Gândeşte-te la toate alternativele şi 
alege viaţa. 

[Alan Medinger, An Urgent Message of Warning to Homosexual 
Men: The Safe Sex Illusion. Copyright © 1987 Regeneration, Inc. 
Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

VIOLENŢA DOMESTICĂ PRINTRE PARTENERII 

HOMOSEXUALI 

DR. PAUL CAMERON 

 
Sumar: Este violenţa domestică mai frecventă în 

parteneriatele homosexuale? Studiul Naţional al Familiilor 
despre Abuzul de Droguri făcut în 1996, bazat pe un eşantion 
aleatoriu de 12381 de adulţi cu vârste între 18 şi 59 de ani, a 
estimat că 828900 de bărbaţi şi 828678 de femei s-au angajat în 
homosexualitate în cele 12 luni dinainte. Studiile aleatorii au 
indicat că la un timp dat, 29% dintre bărbaţii homosexuali şi 
32% dintre femeile homosexuale sunt în parteneriate de acelaşi 
sex. Studiul Naţional al Victimizării Criminale pentru perioada 
dintre 1993 şi 1999 a raportat că 0,24% dintre femeile căsătorite 
şi 0,035% dintre bărbaţii căsătoriţi au fost victime ale violenţei 
domestice anual, faţă de 4,6% dintre bărbaţii şi 5,8% dintre 
femeile care au raportat parteneriate de acelaşi sex. Violenţa 
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domestică pare să fie mai frecvent raportată în parteneriatele de 
acelaşi sex, decât printre cei căsătoriţi. 

Referinţe: Psychological Reports, 2003, 93, 410-416. 
[Paul Cameron, Ph.D., Domestic Violence Among Homosexual 

Partners. Copyright © Family Research Institute. Tradus şi 
publicat cu permisiune.]  

 

VIOLENŢA ŞI HOMOSEXUALITATEA 

DR. PAUL CAMERON 

 
În 1992, două lesbiene din Jeffersonville, Indiana, în vârstă 

de 17 şi 16 ani, au răpit o fată de 12 ani, pe care au acuzat-o că 
încerca să „fure o prietenă”. Fetiţa a fost împinsă într-o maşină, 
înjunghiată în mod repetat şi lovită cu o bară grea de metal. În 
timp ce încă se lupta, ele au turnat benzină peste ea şi i-au dat 
foc. Un an mai târziu, la Fort Lauderdale, un băiat de 14 ani din 
Florida a fost condamnat pentru crimă de gradul întâi fiindcă a 
ajutat la uciderea tatălui său în vârstă de 40 de ani. Tatăl „a fost 
înjunghiat de 45 de ori şi lovit atât de rău cu o tigaie de fier, 
încât tigaia s-a rupt”. Băiatul a mărturisit că l-a ajutat pe fostul 
iubit homosexual şi coleg de cameră al tatălui său, astfel încât el 
şi bărbatul de 31 de ani „să poată trăi împreună”. 

Aceste crime corespund opiniei tradiţionale a psihiatrilor: 
violenţa excesivă este în mod natural asociată cu alte forme de 
patologie socială. Din această perspectivă, cei care se răzvrătesc 
împotriva normelor societăţii – homosexualii, prostituatele, 
alcoolicii etc. – sunt mai predispuşi să fie şi violenţi. Liderii 
homosexuali răspund că nu sunt patologici, rebeli sau deviaţi 
sexual. Ei susţin că homosexualii sunt oameni blânzi, iubitori şi 
că violenţa pe care o experimentează dovedeşte că au nevoie de 
legi speciale împotriva „infracţiunilor motivate de ură”, pentru 
a-i proteja de „bătăuşii de gay” nehomosexuali. 

Cine are dreptate? Excesul de violenţă izvorăşte în mod 
natural în cadrul unei subculturii homosexuale patologice sau 
cei din afară o îndreaptă împotriva homosexualilor? Reţinând că 
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numai aproximativ 2%-3% dintre adulţi sunt homosexuali sau 
bisexuali,[1] să examinăm varietăţile violenţei. 

Crima şi crima în masă 
Deşi numărul total al victimelor ucise de un criminal dat 

este adesea nesigur (de exemplu, homosexualul Henry Lucas a 
susţinut că a omorât 350), se pare că recordul lumii moderne 
pentru crimele în serie este deţinut de homosexualul rus Andrei 
Chikatilo, care a fost condamnat în 1992 pentru violarea, 
uciderea şi consumarea unor părţi din cel puţin 21 de băieţi, 
17 femei şi 14 fete. Patologia consumării victimelor sexuale l-a 
caracterizat şi pe Jeffrey Dahmer din Milwaukee în 1992. Nu 
numai că a ucis 17 bărbaţi tineri şi băieţi, dar a gătit şi a mâncat 
părţi din trupul lor. 

Primii şase din clasamentul criminalilor în serie din SUA 
erau toţi homosexuali: 

 Donald Harvey a revendicat 37 de victime în Kentucky; 

 John Wayne Gacy a violat şi ucis 33 de băieţi în Chicago, 
arzându-i sub casa lui şi în curtea lui; 

 Patrick Kearney a fost vinovat de 32 de victime, tăindu-le 
în bucăţi mici după sex şi lăsându-le în pungi de gunoi pe 
autostrăzile din Los Angeles; 

 Bruce Davis a molestat şi ucis 27 de bărbaţi tineri şi băieţi 
în Illinois; 

 O bandă homosexuală de sex-crimă-tortură 
(Corll-Henley-Brooks) a trimis în mormânt 27 de bărbaţi şi 
băieţi din Texas; 

 Juan Corona a fost condamnat pentru uciderea a 25 de 
muncitori migranţi (a „făcut dragoste” cu cadavrele lor). 

Lesbiana Aileen Wuornos a pretins în 1992 că este „cea mai 
rea criminală”, cu cel puţin 7 victime bărbaţi de vârstă mijlocie. 
De una singură a condus echipa de asistente lesbiene, formată 
din Catherine Wood şi Gwen Graham, care a ucis 6 pacienţi 
convalescenţi din Grand Rapids, Michigan. 

Asocierea dintre crima în serie şi homosexualitate nu este 
recentă. Doi homosexuali concurează pentru locul „celui mai 
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rău criminal din lume”. În timpul stăpânirii de teroare a 
naziştilor, călăul de la Auschwitz, Ludwig Tiene, a strangulat, 
strivit şi muşcat până la moarte băieţi şi bărbaţi tineri în timp ce 
îi viola. Deşi totalul crimelor sale este nesigur, deseori ucidea 
100 pe zi. Gilles de Rais (Barbă Albastră) a distrus cu brutalitate 
vieţile a 800 de băieţi. Fiecare tânăr a fost ademenit în casa lui, 
îmbăiat şi hrănit. Tocmai când bietul băiat credea: „E ziua mea 
norocoasă”, era violat, apoi omorât, fiind spintecat sau tăiat în 
bucăţi şi apoi ars sau mâncat. 

Un studiu pe 518 crime în masă cu coloratură sexuală din 
SUA, din 1966 până în 1983, a constatat că 350 (68%) dintre 
victime au fost ucise de cei care practicau homosexualitatea şi că 
19 (44%) dintre cei 43 de ucigaşi erau bisexuali sau 
homosexuali.[2] 

Deşi probabil că majoritatea criminalilor în masă nu sunt 
homosexuali, dat fiind că nu mai mult de 3% din populaţie este 
homosexuală, criminalii în masă apar mult mai frecvent decât 
te-ai aştepta (chiar şi Richard Speck a practicat 
homosexualitatea). 

Alături de crima în serie, pare să existe o legătură între 
homosexualitate şi crimă. Dovezile dinaintea mişcării pentru 
drepturile homosexualilor sunt limitate. Dintre cele 444 de 
omucideri între 1955-1973, dintr-o jurisdicţie, investigatorii au 
găsit 5 crime cu „motivaţie sexuală” clară. 3 din cele 5 au 
implicat homosexualitatea, iar 2 au implicat heterosexualitatea.[3] 

Cercetând mai în profunzime legătura dintre crimă şi 
homosexualitate, Jim Warren, care a lucrat în calitate de 
consilier la Centrul de Corecţii al Statului Washington, a luat interviul 
preliminar, ca terapeut, la aproape toţi criminalii tineri (adică 
sub 36 de ani) din statul Washington, între 1971-1982 (în timpul 
dezvoltării mişcării pentru drepturile homosexualilor). El a fost 
„probabil singurul care a examinat în întregime fiecare dintre 
dosarele lor”. Warren a depus mărturie că a fost frapat de 
frecvenţa cu care apărea homosexualitatea în acele cazuri.[4] 
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Începând cu un număr mic de 2 sau 3 crime/an în 1972 
până la zeci de crime/an până în anii 1980, el a observat un 
tipar recurent: deşi motivul înregistrat în raport era adesea jaful 
sau furtul, „cam în 50% dintre cazuri” el era asociat şi cu 
homosexualitatea. În mod tipic, un homosexual întâlnea pe 
cineva la un bar sau în parc şi îl invita la el acasă. Înainte de 
venirea dimineţii, urma o ceartă, iar el sau vizitatorul lui urmau 
să moară. 

Practici sexuale violente 
O minoritate substanţială de homosexuali (între 22%[5] şi 

37%[6] se dedau la sexul dureros sau violent (de exemplu, sclavia 
sau disciplina [S/D], unde partenerul este controlat fizic şi 
torturat moderat sau sadomasochism [S/M], unde partenerii 
sunt torturaţi sau răniţi în timpul sexului).  

Chiar şi în anii 1940, psihiatrul David Abrahamsen a 
observat că: „Este binecunoscut că înclinaţiile homosexuale pot 
fi însoţite de tendinţe sadice sau masochiste... Aceste 
perversiuni joacă un rol important în multe delicte sexuale şi în 
multe cazuri de crimă.”[7] 

Într-un studiu naţional pe eşantioane aleatorii de 
homosexuali şi heterosexuali,[8] 32% dintre bărbaţii care îşi 
spuneau homosexuali sau bisexuali, faţă de 5% dintre bărbaţii 
heterosexuali, au raportat că s-au angajat în sadomasochism; 
17% dintre lesbiene, faţă de 4% dintre femeile heterosexuale, au 
admis, de asemenea, S/M. De asemenea, homosexualii şi 
lesbienele au fost de patru ori mai predispuşi să se angajeze în 
sclavie, decât au fost heterosexualii. 

Cărţile şi revistele homosexuale celebrează „distracţia” 
sexului violent. De exemplu, un autor homosexual de editoriale 
din Denver („zâna sexului de marochin”), le-a spus cititorilor 
săi cum să stranguleze şi să-şi biciuiască partenerul în timpul 
sexului. El a preamărit, de asemenea, practica „atârnării de un 
copac cu cârlige de carne prinse de muşchii pectorali” şi a 
descris „tipi cărora le place să simtă trabucuri, ţigări sau 
chibrituri aprinse, în apropierea pielii sau pe piele”.[9] De 
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asemenea, ghidurile homosexuale de călătorie, naţionale şi 
internaţionale, enumeră literalmente locuri unde poate fi obţinut 
sexul sadomasochist.[10] 

În 1993, homosexualii din Londra au strâns 100000 £, 
pentru a face apel împotriva unei condamnări în care 
judecătorul a decis că „sexul nu este o scuză pentru violenţă... 
Plăcerea derivată din provocarea durerii este un lucru rău.” 
Delictul? „Baterea cu cuie a prepuţului şi scrotului pe o 
scândură” şi „turnarea de ceară fierbinte în uretră”.[11] 

Documentarul CBS-TV din 1980, Puterea homosexuală, politica 
homosexuală a raportat că aproximativ 10% dintre morţile 
accidentale printre bărbaţii tineri din San Francisco au rezultat 
din sex sadomasochist care a mers prost. 

Infectarea deliberată a altora în timpul sexului 
Activiştii homosexuali susţin adesea că ceea ce consimt 

adulţii să facă în privat nu este treaba nimănui. Totuşi, 
homosexualii fac sex cu atât de mulţi parteneri diferiţi[12] încât 
măresc riscul de a dobândi sau a transmite boli pe cale sexuală 
(BTS-uri). Într-adevăr, homosexualii sunt considerabil mai 
predispuşi să dobândească BTS decât nehomosexualii.[13] 

Cei mai mulţi dintre cei care dobândesc o BTS decid că vor 
face tot ce le stă în putere să nu infecteze pe alţii. Dar alţii – o 
minoritate importantă – decid că îi vor face pe partenerii lor să 
sufere la fel de mult cum suferă ei. Precum a observat 
Mirko Grmek,[14] „fiecare istoric al bolii ştie că o asemenea 
atitudine de răzbunare sau, cel puţin, de nepăsare a contribuit în 
alte vremuri la răspândirea tuberculozei şi sifilisului”.  

Dovezi limitate sugerează că, în comparaţie cu 
heterosexualii, homosexualii sunt mai predispuşi să le facă rău 
partenerilor lor în mod deliberat. Singurul studiu comparativ pe 
acest subiect a găsit că aproximativ 1% dintre bărbaţii 
heterosexuali şi femeile heterosexuale, comparativ cu 7% dintre 
homosexuali şi 3% dintre lesbiene, au recunoscut că au transmis 
deliberat BTS-urile pe care le dobândiseră.[15] 
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Când boala este SIDA, costurile personale şi sociale ale 
infectării deliberate sunt excepţional de ridicate. Au fost 
documentate mai multe exemple de homosexuali care au 
răspândit deliberat SIDA,[16] dar cel mai notoriu este cel al 
„pacientului zero”, ajutorul de zbor canadian care, până la 
moartea sa la 32 de ani, şi-a împărţit trupul şi infecţia cu 250 de 
bărbaţi în fiecare an. De la sfârşitul anilor 1970 până la 
începutul anilor 1980, el a fost personal responsabil pentru cel 
puţin 40 dintre primele 248 de cazuri americane de SIDA şi le-a 
spus oficialităţilor de sănătate din San Francisco că „nu era 
treaba nimănui, doar a lui”. 

Pare, de asemenea, să existe o legătură între practica sexului 
violent şi plăcerea de a infecta deliberat pe altcineva. Împărţind 
eşantionul nostru aleatoriu naţional[17] în cei fără interes pentru 
activitatea homosexuală (nehomosexuali) şi cei cu cel puţin un 
oarecare interes homosexual (homosexuali) – şi combinând 
bărbaţii şi femeile – am găsit că 4,0% dintre nehomosexuali, faţă 
de 21,8% dintre cei cu cel puţin un oarecare interes 
homosexual, au spus că participaseră la sadomasochism (S/M); 
7,8% dintre nehomosexuali au admis sclavia (S/D), faţă de 
27,5% dintre homosexuali. Mai mult, cei care se angajaseră în 
sex violent de orice tip, prezentau o probabilitate de două ori 
mai mare să fi încercat să infecteze deliberat un partener, decât 
cei fără o astfel de experienţă violentă. 

În 1992, trei clinici BTS din Londra au raportat că aproape 
jumătate dintre pacienţii lor homosexuali care ştiau că erau 
infectaţi cu HIV au dobândit apoi gonoree rectală.[18] Acei 
homosexuali nu permiteau ca infecţia lor mortală să le strice 
distracţia sexuală. Până în 1993, peste 100000 de homosexuali 
din SUA muriseră de SIDA şi zeci de mii muriseră de hepatita 
B. Cei mai mulţi dintre ei fuseseră infectaţi, mulţi deliberat sau 
din neglijenţă, de alţi homosexuali. 

Violul homosexual 
Studiul Naţional al Delictelor[19] a raportat că aproximativ 

1 la fiecare 10000 de bărbaţi cu vârsta de peste 11 ani este violat 
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în fiecare an (faţă de 13 la 10000 de femei) – adică aproximativ 
7% dintre violuri sunt homosexuale. În două jurisdicţii, 
Columbia, Carolina de Sud [20] şi Memphis, Tennessee,[21] 

bărbaţii reprezentau 5,7% dintre victimele violului raportate 
autorităţilor – într-o singură situaţie, atacatorul a fost o femeie. 

În ultimele câteva decenii, odată cu apariţia mişcării pentru 
drepturile homosexualilor, violul homosexual al bărbaţilor pare 
să fi crescut.[22] Violul homosexual este de două ori mai obişnuit 
în zonele urbane unde se adună homosexualii, decât în zonele 
suburbane sau rurale.[23]  

Se poate, de asemenea, ca el să fie mai obişnuit acolo unde 
subcultura homosexuală este acceptată: un studiu din 1970 din 
San Francisco a găsit că 9% dintre bărbaţii heterosexuali şi 
24% dintre homosexuali, 2% dintre femeile heterosexuale şi 
11% dintre lesbiene au raportat că fuseseră victime ale unui viol 
homosexual.[24] În studiul nostru urban naţional din 1983 (care 
nu a inclus San Francisco), 1,3% dintre bărbaţii heterosexuali, 
faţă de 12,5% dintre bărbaţii homosexuali, şi 0,6% dintre 
femeile heterosexuale, faţă de 8,6% dintre lesbiene au raportat 
că fuseseră violaţi sau violate homosexual.[25] 

Mai alarmant, între 15% şi 40% din violul minorilor 
(molestarea copiilor) implică homosexualitatea.[26] Într-un 
studiu, 25% dintre homosexualii albi[18] au recunoscut că au 
făcut sex cu băieţi de 16 ani sau mai mici, când ei erau în vârstă 
de 21 de ani sau mai mult.[27] 

Violul, la orice vârstă, este violent şi devastator emoţional. 
Dar el poate, de asemenea, stimula victimele înspre 
homosexualitate. În studiul nostru naţional, aproape jumătate 
dintre lesbiene au spus că fuseseră violate heterosexual – poate 
îndreptându-se către homosexualitate din cauza experienţei. 
Bărbaţii reacţionează adesea diferit. Astfel, Institutul Masters şi 
Johnson a raportat că „un bărbat de 25 de ani a avut prima 
experienţă sexuală când avea 13 ani. Ea a fost aranjată de mama 
lui lesbiană cu un bărbat homosexual mai în vârstă. După acel 
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episod, imaginaţia şi experienţa lui sexuală interpersonală au 
fost exclusiv homosexuale.”[28]  

De asemenea, „Domnul K., în vârstă de 22 de ani, a simţit 
că schimbarea sa în preferinţa sexuală era legată de faptul că 
fusese violat de doi bărbaţi... După viol a experimentat o 
confuzie de identitate sexuală şi a început să se angajeze 
voluntar în activitatea homosexuală. Când a fost văzut pentru 
evaluare, s-a etichetat pe sine ca homosexual în mod deschis.”[29] 

Impactul violenţei asupra duratei vieţii 
Un studiu a 6714 necrologuri[30] din ziare homosexuale de pe 

tot cuprinsul SUA a descoperit că 3% din 6574 de homosexuali 
şi 20% din 140 de lesbiene muriseră violent: 

 1,4% dintre homosexuali şi 7% dintre lesbiene au fost 
ucişi/ucise (rate de peste 100 de ori mai mari decât ale 
nehomosexualilor); 

 0,6% dintre homosexuali şi 5,7% dintre lesbiene s-au 
sinucis (rate de zeci de ori mai mari decât ale 
nehomosexualilor); şi 

 0,6% dintre homosexuali şi 4,3% dintre lesbiene au murit 
în accidente de autovehicule (o rată de mai mult de 17 ori mai 
mare decât a nehomosexualilor). 

Aceste evenimente, asociate cu diferite BTS-uri (în special 
SIDA) dobândite de la alţi homosexuali, au avut ca rezultat o 
vârstă mediană de deces de 40 de ani printre homosexuali şi o 
vârstă mediană de deces de 45 de ani printre lesbiene. În acelaşi 
studiu, în eşantioane comparative, bărbaţii căsătoriţi au avut o 
vârstă mediană de deces de 75 de ani, iar femeile căsătorite, o 
vârstă mediană de deces de 79 de ani. Pentru persoanele 
divorţate sau celibatare, vârsta mediană de deces era de 57 de 
ani pentru bărbaţi şi de 71 de ani pentru femei. 

Concluzie 
„Infracţiunile motivate de ură” de care se plâng 

homosexualii sunt rare şi rareori implică mai mult decât insulte 
sau remarci maliţioase. FBI a raportat 431 de infracţiuni 
motivate de ură împotriva homosexualilor pentru SUA, în tot 
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anul 1991. Numai una a fost „confirmată” pentru Washington, 
D.C. – dar activiştii homosexuali din D.C. pretind 397 de 
incidente! Când sunt presaţi, admit că cel puţin 366 dintre 
aceste „infracţiuni” au constat în „hărţuire verbală”.[31] 

În conformitate cu opinia tradiţională a psihiatrilor, violenţa 
merge mână în mână cu stilul de viaţă „gay”. Aproape toată 
expunerea homosexualilor la violenţă şi boală se întâlneşte în 
cadrul subculturii homosexuale. Cei mai mulţi ucigaşi din studiul 
duratei de viaţă, a căror orientare sexuală a putut fi determinată, 
erau, de asemenea, homosexuali. În timp ce violenţa împotriva 
homosexualilor este deplorabilă, cea mai mare parte din violenţa 
care îi implică pe homosexuali este autoindusă (iar subcultura 
homosexuală poate să exporte mai multă violenţă, decât 
absoarbe din afara ei). 
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HOMOSEXUALITATEA 

ÎN SOCIETATEA MODERNĂ – ÎNCOTRO? 

 

ADEVĂRUL DESPRE SIDA 

DAVID FEDDES 
 

Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să 

chem la pocăinţă nu pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi. (Marcu 2:17) 
Daniel are o soţie şi trei copii mici. Călătoreşte deseori 

departe de casă din cauza serviciului şi îşi petrece nopţile în 
diferite oraşe. Uneori, când este plecat, Daniel merge la 
prostituate sau la alte femei disponibile. 

În ultimul timp, Daniel are probleme de sănătate. Se duce la 
medic. Un test al sângelui arată că are HIV, virusul care 
provoacă SIDA. Daniel nu este sigur care femeie i-a dat HIV şi 
nu are idee câte alte femei a infectat. 

Daniel nu vrea să ştie nimeni despre problema lui cu HIV. 
Este prea ruşinos să spună cuiva. Deci continuă să întreţină 
relaţii sexuale cu soţia lui şi nu foloseşte prezervativ. Dacă ar 
face-o, soţia lui ar deveni bănuitoare şi s-ar întreba ce nu este în 
ordine. 

Puţin mai târziu, soţia lui Daniel, Rebecca, bănuieşte ceva şi 
se întreabă dacă ea însăşi are HIV. Dar nu vrea să facă un test 
şi, dacă este infectată, nu vrea să afle nimeni. Între timp, îl 
alăptează încă pe cel mai mic copil al ei, iar Rebecca nu ştie dacă 
bebeluşul ar putea lua HIV prin alăptare. Nu a auzit niciodată 
de un medicament care ajută la protejarea de HIV a bebeluşilor 
sugari şi nu îndrăzneşte să-i dea copilului un înlocuitor pentru 
laptele matern. În comunitatea ei, toate mamele îşi alăptează 
copiii, astfel încât orice mamă care opreşte alăptatul şi foloseşte 
lapte ca înlocuitor ar putea la fel de bine să poarte un semn: 
„Ceva nu este în ordine cu mine.” Oamenii ar evita-o, de teamă 
să nu se molipsească de ce are ea, iar Rebecca nu vrea să fie 
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dispreţuită şi izolată. Astfel, nu face testul şi continuă să-şi 
alăpteze bebeluşul. 

Câteva luni mai târziu, rămâne din nou gravidă. Daniel şi 
Rebecca nu discută dacă bebeluşul lor nenăscut ar putea lua 
HIV, nu discută despre aceasta cu nimeni. Doar îşi continuă 
viaţa ca de obicei. 

Nu mult după ce se naşte copilul, Daniel se îmbolnăveşte 
atât de tare încât nu mai are rost să pretindă că totul este în 
ordine. Oamenii află despre boala lui. Dar nici atunci, nimeni 
dintre prietenii sau rudele lui nu spune multe despre SIDA. 
Doar îl evită pe Daniel. El nu-şi permite medicamentele care le 
ajută pe victimele HIV/SIDA să trăiască uneori mai mult. În 
cele din urmă Daniel moare, lăsându-şi soţia şi copiii fără niciun 
venit. 

Câţiva oameni de treabă încearcă să ajute familia, dar cei mai 
mulţi îi evită. Rebecca şi copiii ei nu au mâncare suficientă. 
Primesc putină mâncare, care îi ţine în viată, dar sunt 
subalimentaţi şi slăbiţi. Apoi HIV-ul Rebeccăi devine SIDA. 
Fără o hrănire adecvată sau acces la medicamente, ea moare 
repede, lăsând în urmă patru orfani tineri. Cei doi copii mai mici 
sunt seropozitivi şi sunt condamnaţi să moară în copilărie. Unul 
a luat virusul prin alăptare, celălalt l-a luat înainte de naştere, de 
la mama infectată. 

Nevoia de adevăr 
Această poveste se bazează pe evenimente care li se 

întâmplă multor oameni din zilele noastre. SIDA este un ucigaş 
necruţător, care loveşte bărbaţi, femei şi copii. În lupta 
împotriva SIDA, una dintre cele mai importante arme este 
adevărul. Trebuie să spunem adevărul despre SIDA. Puterea 
mortală a SIDA ar dispărea dacă fiecare ar şti adevărul, ar trăi 
conform lui şi ar spune celuilalt despre el. 

Dacă Daniel ar fi trăit după adevărul lui Dumnezeu că sexul 
este un dar frumos, de care trebuie să te bucuri numai în cadrul 
căsătoriei, nu ar fi luat niciodată virusul HIV. Şi chiar după ce 
l-a luat, cei din familia lui ar fi fost cruţaţi, dacă i-ar fi spus 
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adevărul soţiei lui. După ce Rebecca a luat boala, şi-ar fi putut, 
de asemenea, proteja copilul pe care îl alăpta, dacă ar fi căutat 
adevărul despre starea ei şi ar fi ştiut că HIV se transmite uneori 
prin alăptare. 

Dacă cei din comunitatea lor ar fi ştiut adevărul că 
HIV/SIDA nu se ia doar aflându-te lângă cineva şi dacă ar fi 
ascultat de adevărul lui Dumnezeu despre iubirea celor bolnavi 
şi în nevoie, familia nu ar fi fost evitată, iar oamenii nu ar fi fost 
atât de tentaţi să ascundă adevărul despre faptul că au SIDA. 
Dacă Daniel şi Rebecca ar fi ştiut şi ar fi acţionat după adevărul 
că 30% dintre copiii născuţi din femei cu HIV iau boala din 
pântecele mamei, s-ar fi putut reţine de la a mai avea copii. 

Totuşi, odată ce răul este făcut, nu este destul să ni se 
reamintească adevărurile de care ar fi trebuit să ascultăm. 
Trebuie să privim în faţă păcatele şi greşelile noastre şi, mai 
presus de toate, trebuie să ştim că există speranţă în faţa bolii şi 
a morţii. În timp ce vom vedea adevărul despre SIDA, vom 
vedea că cel mai important adevăr este că Dumnezeu dă 
dragoste şi viaţă oamenilor, chiar şi în cele mai îngrozitoare 
situaţii, dacă se încred în Isus. Este posibil să înfrunţi ceva atât 
de îngrozitor ca SIDA cu speranţă, nu cu disperare, când vii la 
Isus. 

Statistici înspăimântătoare 
Un adevăr important despre SIDA este că ea este o 

epidemie răspândită şi îngrozitoare. La început, impactul ei 
teribil era concentrat asupra unei anumite minorităţi a 
populaţiei: bărbaţii homosexuali. La începutul anilor 1980, când 
medicii au observat o boală nouă, ciudată, au numit-o GRID, 
Imunodeficienţa Legată de Homosexuali, pentru că cei mai 
mulţi oameni care aveau acea boală erau bărbaţi homosexuali. 
Apoi s-a aflat că utilizatorii de droguri au luat boala folosind 
acele în comun. Alţi câţiva oameni au luat SIDA prin transfuzii 
cu sânge infectat, înainte ca sângele să fie examinat pentru HIV. 
Dar în zilele de început ale SIDA, cei care nu erau bărbaţi 
homosexuali sau utilizatori de droguri erau în siguranţă. 
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Bărbaţii homosexuali reprezintă încă grupul de risc cel mai 
ridicat, dar rata infecţiei printre heterosexuali este în creştere, iar 
multe femei şi mulţi copii devin infectaţi. Cele trei moduri 
principale de a lua HIV sunt: prin activitatea sexuală, prin 
folosirea de droguri şi prin transmiterea de la părinte la copil. 
Nu iei HIV dacă cineva strănută lângă tine sau dacă bei din 
acelaşi pahar, pentru că virusul nu trăieşte în salivă. Nu iei HIV 
atingând sau strângând mâinile sau sărutând sau utilizând 
toaleta care a fost folosită de o persoană infectată. Nu iei HIV 
dacă un ţânţar înţeapă o persoană infectată şi apoi te înţeapă pe 
tine, pentru că deşi sângele poartă virusul, HIV moare în ţânţar. 
Sunt multe lucruri care nu îţi vor da HIV, deci nu ar trebui să 
avem temeri inutile. Dar se ştie că unele lucruri transmit HIV şi 
trebuie să fim atenţi la ele. Copiii nenăscuţi şi copiii care sunt 
alăptaţi îl pot lua de la mame infectate. Dacă eşti tânăr sau adult, 
poţi lua HIV folosind în comun un ac cu o persoană infectată 
sau prin activitate sexuală cu o persoană infectată. 

Dr. Richard van Houten a întocmit nişte statistici 
înspăimântătoare. Nu mai departe decât în 1995, numai 
8% dintre noile infecţii în Canada erau printre femei. Acum 
[anul 2001, n. trad.], 24% dintre canadienii care se infectează 
sunt femei – o schimbare mare într-un timp scurt! 

Năpasta SIDA este teribilă, în special în Africa. În 1990, 
Africa de Sud avea o rată a infecţiei mai mică de 1%; acum, rata 
printre femeile gravide este estimată la 25%. Aceasta înseamnă 
că una din patru femei gravide este infectată cu HIV. Şi cum 
rata transmiterii HIV de la mamă la copil este cam de 30%, unul 
din 13 copii născuţi în Africa de Sud va avea SIDA şi va muri 
probabil in copilărie. Iar dintre ceilalţi 12 copii, cel puţin doi îşi 
vor pierde mamele din cauza SIDA. 

Alte ţări africane sunt şi ele cuprinse de epidemia SIDA. În 
Zimbabwe, 70% dintre decesele copiilor sub vârsta de 5 ani 
sunt din cauza SIDA. În Botswana, dacă ratele infectării nu 
descresc, aproape 90% dintre toţi cei care au acum 15 ani vor 
muri de SIDA înainte de a ajunge la 50 de ani. Speranţa de viaţă 
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este sub 40 ani şi poate să scadă sub 30 de ani până în 2010. 
Speranţa de viaţă este la fel de scăzută în Mozambic, Malawi şi 
Swaziland. 

SIDA nu a atins încă acest nivel în Nigeria, care are cea mai 
mare populaţie din Africa. Dar în Nigeria problema se 
înrăutăţeşte. În anul 2000 rata de infectare a depăşit 5%. 

În Africa, SIDA se răspândeşte acum rapid printre cei cu 
vârsta între 16 şi 25 de ani, iar femeile se infectează mai uşor. Se 
estimează că dintre cei cu vârsta între 15 şi 24 de ani care au 
SIDA în întreaga lume, 60% sunt femei. Mai mult de 40 de 
milioane de oameni din întreaga lume sunt acum infectaţi, iar 
alte 22 de milioane au murit deja. În fiecare zi se nasc 1800 de 
copii infectaţi cu HIV. În fiecare lună mor de SIDA 42000 de 
copii. 

Aceasta este o tragedie teribilă pentru indivizi, familii şi 
prieteni. Este, de asemenea, fatal pentru ţări şi pentru sistemele 
lor sociale. Când tinerii mor cu milioanele, daunele economice 
sunt severe. Chiar când oamenii sunt calificaţi şi gata pentru a 
deveni productivi, se duc. În Zambia, numărul profesorilor de 
şcoală care mor de SIDA este egal cu aproximativ jumătate din 
numărul tuturor noilor profesori care sunt pregătiţi în fiecare 
an. SIDA poate distruge sistemele de educaţie şi sistemele 
economice şi poate face ca sisteme politice întregi să fie mai 
puţin stabile ca oricând. Unele naţiuni care se îngrijorau cândva 
din cauza creşterii populaţiei, sunt îngrijorate acum că nu au 
destui oameni care să facă treaba şi să plătească taxele. 

Ucigaş şi mincinos 
Toată această oroare este lucrarea unui ucigaş vicios, care nu 

vrea să ştim adevărul despre SIDA. Boala însăşi poate fi numită 
un ucigaş, dar ucigaşul principal este Satan, prinţul întunericului 
şi al morţii. Cum multiplică Satan moartea? Prin minciuni. Cum 
a spus Isus, Satan „de la început a fost ucigaş; şi nu stă în 
adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o 
minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl 
minciunii” (Ioan 8:44). Lui Satan îi plac minciunile şi savurează 
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moartea. I-a minţit pe primii noştri părinţi, Adam şi Eva, ca să 
aducă moarte rasei omeneşti. Şi astăzi mai foloseşte minciuni 
pentru a răspândi moartea. Aceasta este cu siguranţă adevărat 
despre SIDA – un ucigaş care este cu atât mai mortal, cu cât 
adevărul este mai puţin cunoscut sau mai ignorat. 

Minciunile lui Satan sunt oribile şi el foloseşte minciuni 
diferite pentru oameni diferiţi, în locuri diferite. Adesea 
foloseşte minciuna că a face sex cu oricine vrei este calea spre 
fericire. Dar adevărul este că oamenii sunt mult mai fericiţi când 
se reţin de la sex dacă sunt necăsătoriţi şi când sunt credincioşi 
soţului sau soţiei lor dacă sunt căsătoriţi. 

Dumnezeu spune că sexul este pentru căsătorie, iar căsătoria 
este pe viaţă. Dumnezeu ne cheamă să ne abţinem de la sex în 
afara căsătoriei, pentru binele nostru. Dar Satan, mincinosul, 
spune: „Nu eşti decât un animal. Şi animalele au nevoi. Aşa ca 
urmează-ţi nevoile. N-ai ce face.” Cu toate acestea, Biblia spune 
că Dumnezeu nu va îngădui să fii ispitit peste puterile tale şi va 
pregăti un mijloc să ieşi din ispită (1 Corinteni 10:13). Poţi trăi 
cum îţi porunceşte Dumnezeu, dacă Îi ceri lui Dumnezeu să te 
ajute. 

Multe oficialităţi vor să lupte cu epidemia SIDA, dând 
prezervative aproape oricui şi dând ace gratuite consumatorilor 
de droguri. Asemenea măsuri pot ajuta la reducerea riscului de 
SIDA pentru oamenii cu stiluri de viaţă păcătoase, iar eu sper că 
unele vieţi sunt cruţate. Dar mă tem că efectul general va fi 
răspândirea minciunii lui Satan. Prezervativul şi acul proclamă: 
„Voi, oamenii, sunteţi doar animale. Nu se poate aştepta de la 
voi să faceţi nimic corect, deci nici să nu încercaţi. Iată un mod 
de a vă îmbunătăţi şansele de supravieţuire, în timp ce faceţi ce 
este rău.” 

Dumnezeu oferă mult mai mult. Te cheamă la un mod de 
viaţă mai bun. Dumnezeu spune că poţi fi diferit şi Dumnezeu 
îţi dă puterea să te schimbi. Prezervativele oferă o anumită 
protecţie dacă sunt folosite corect şi nu se rup, dar nu ar fi mai 
bine să tratăm sexul ca pe un dar de la Dumnezeu şi să ne 
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vedem pe noi înşine şi unul pe celălalt, ca purtători ai chipului 
lui Dumnezeu? 

În unele părţi ale lumii, Satan răspândeşte o altă minciună: 
dacă nu ai parte de sex poţi înnebuni, fiindcă dorinţa sexuală 
este naturală şi trebuie să i se dea curs. Dar adevărul este că 
oamenii care îşi controlează dorinţele sunt unii dintre cei mai 
sănătoşi şi mai înţelepţi oameni. 

În unele locuri, oamenii sunt prostiţi să creadă că dacă nu 
faci sex înainte de căsătorie, aceasta îţi poate opri capacitatea de 
a avea copii mai târziu. Adevărul este exact opusul: sexul cu 
diferiţi parteneri înainte de căsătorie îţi poate da boli care te fac 
steril şi incapabil să ai copii. Şi o minciună deosebit de fatală în 
unele zone este că dacă ai SIDA, poţi scăpa de ea făcând sex cu 
o virgină. Adevărul este că a face un lucru atât de ticălos nu 
vindecă pe nimeni şi infectează o altă persoană, condamnând-o 
la moarte. 

O altă minciună a lui Satan este că drogurile îţi pot rezolva 
problemele şi te fac să te simţi bine. Adevărul este că drogurile 
cauzează tot felul de probleme şi, pe termen lung, te fac să te 
simţi mai rău. Iar dacă foloseşti în comun ace când prepari 
droguri, poţi să iei HIV şi să mori. 

Încă o minciună pe care Satan o foloseşte în unele culturi 
este că te poţi infecta cu HIV prin vrăjitorie. Dar când Satan 
vrea să răspândească SIDA, nu caută un vrăjitor sau un blestem 
puternic. Caută moduri de a face ca oamenii să meargă 
împotriva planului lui Dumnezeu. SIDA nu se răspândeşte prin 
formule magice, ci prin anumite fluide ale trupului, în principal 
prin sânge şi spermă. 

Satan foloseşte minciuni ca să infecteze oamenii cu HIV şi, 
odată ce sunt infectaţi, foloseşte minciuni ca să-i ţină departe de 
adevăr. Mulţi dintre cei care sunt infectaţi nici nu ştiu. În 
Statele Unite, Centrele Federale pentru Controlul şi Prevenirea Bolii au 
condus un studiu major despre bărbaţii homosexuali şi 
bisexuali. S-a dovedit că 77% dintre bărbaţii infectaţi nu erau 
conştienţi că au HIV. Nu fuseseră trataţi recent – şi nu se 
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văzuseră pe ei înşişi ca prezentând un risc ridicat. Nu ştiau 
adevărul despre starea lor. 

Alţi oameni, chiar după ce află că sunt infectaţi, pur şi 
simplu nu vor să creadă. Se simt încă sănătoşi în cea mai mare 
parte a timpului şi continuă activităţile normale ani de zile. Nu 
iau măsuri să-şi protejeze sănătatea cât mai mult posibil şi nu iau 
măsuri să-i protejeze pe alţii. 

Alţii privesc în faţă faptul că sunt infectaţi şi urmează toţi 
paşii medicali corecţi şi se poartă faţă de alţii în cel mai 
responsabil mod, dar chiar şi atunci, arsenalul de minciuni al lui 
Satan are o altă armă a înşelătoriei. Dacă ai HIV/SIDA, Satan 
şopteşte: „Eşti un păcătos împuţit şi asta este tot ce eşti. Acum 
primeşti ce meriţi. Nu mai există speranţă pentru tine. 
Dumnezeu te urăşte. Alţi oameni te vor urî dacă vor afla. Te 
poţi urî la fel de bine şi tu pe tine însuţi. Nu există cale de 
scăpare. Moartea vine şi nu este speranţă pentru tine după 
moarte. Eşti condamnat la un viitor fără dragoste, fără pace, 
fără fericire.” Numele Satan înseamnă „acuzator”, iar acuzaţiile 
sunt printre minciunile lui cele mai periculoase. 

De obicei, Satan amestecă destul adevăr cât să-şi facă 
minciunile convingătoare. De exemplu, este adevărat că tu şi eu 
suntem păcătoşi şi este adevărat că păcatul merită moartea. Dar 
nu este adevărat că nu eşti nimic altceva decât un păcătos. Eşti, de 
asemenea, o persoană preţioasă, creată după chipul lui 
Dumnezeu. Este adevărat că fiecare dintre noi Îl ofensăm pe 
Dumnezeu prin păcatul nostru, dar nu este adevărat că 
Dumnezeu te urăşte sau că nu mai poţi iubi niciodată. Isus a 
iubit şi a transformat hoţi, prostituate şi ucigaşi, aşa că de ce nu 
ne-ar putea iubi pe tine şi pe mine? Este adevărat că SIDA este 
o boală îngrozitoare şi că dacă eşti infectat, te aşteaptă timpuri 
grele. Dar nu este adevărat că nu ai posibilitatea unui viitor 
fericit. Poţi să ai cel mai minunat viitor pe care ţi-l imaginezi, 
dacă te încrezi în Isus Cristos şi ai viaţa eternă în El. Satan îşi 
presară minciunile cu puţin adevăr, ici şi colo, dar Isus Cristos 
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este adevărul (Ioan 14:6) şi spune: „Pe cel ce vine la Mine, nu-l 
voi izgoni afară” (Ioan 6:37). 

Vindecător şi prieten 
Dacă eşti bolnav de păcat şi bolnav de SIDA, eşti chiar 

genul de persoană pe care Isus a venit să o mântuiască. Când 
era la o petrecere cu păcătoşi care erau dispreţuiţi de alţii, Isus a 
spus: „Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi. Eu 
am venit să chem la pocăinţă nu pe cei neprihăniţi, ci pe cei 
păcătoşi” (Marcu 2:17). Dacă eşti vinovat de păcat şi eşti 
îngrozitor de bolnav, nu dispera. Fii bucuros că Isus vrea să fie 
prietenul tău şi să te ajute. 

Duşmanii lui Isus L-au etichetat drept un prieten al păcătoşilor 
(Luca 7:34). Au vrut să o spună pe ca o insultă, dar pentru noi 
toţi, care suntem păcătoşi, este minunat să ştim că Isus este 
prietenul nostru. Pentru toţi cei care sunt bolnavi, este o veste 
bună să audă adevărul că Isus a venit să-i vindece pe cei bolnavi, 
nu să-Şi piardă vremea cu oamenii mândri de trupurile şi 
sufletele lor sănătoase. Deci, adevărul ultim despre SIDA este 
că ea este genul de lucru de care Isus a venit să Se ocupe. 

Biblia spune: „Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească 
lucrările Diavolului” (1 Ioan 3:8). Păcatul este lucrarea 
Diavolului. Moartea este lucrarea Diavolului. SIDA este 
lucrarea Diavolului. Minciunile lui Satan nu pot învinge 
adevărul lui Isus. Păcatele la care ne împinge Satan nu pot fi mai 
mari decât harul lui Isus. Teama şi ura care vin de la Satan nu 
pot anula dragostea lui Isus. Boala şi moartea răspândite de 
Satan nu pot opri puterea de înviere a lui Isus. 

Dacă lumea alege să înfrunte maladia SIDA fără Dumnezeu 
şi fără Cristos, problema se va înrăutăţi. Cei care nu sunt copiii 
lui Dumnezeu, prin credinţa în Isus, sunt parte a unei împărăţii 
conduse de Satan. Cum spune Biblia: „Toată lumea zace în 
Cel rău” (1 Ioan 5:19). Puterile lumeşti nu pot să se elibereze 
din strânsoarea lui Satan sau să respingă minciunile lui sau să 
învingă moartea. Lumea, ca întreg, nu se poate elibera de Satan, 
iar tu şi cu mine nu ne putem ocupa de Satan pe cont propriu. 
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Nu putem să gândim mai repede decât Satan sau să-l biruim. 
Dar dacă ne încredem în Domnul şi luptăm cu armele Lui, vom 
cunoaşte adevărul şi adevărul ne va face liberi (Ioan 8:31-32). 

Adevărul este că Isus a suferit şi Şi-a vărsat sângele, ca să 
plătească pentru vina noastră şi să ne elibereze de ruşinea 
noastră. A înviat dintre cei morţi ca să dea viaţă eternă şi 
bucurie oamenilor care mor. Nu este doar o problemă de 
sănătate sau boală, de viaţă sau moarte. Este o problemă de rai 
sau iad. Fie că avem sau nu SIDA, toţi vom muri de ceva la un 
moment dat şi apoi trebuie să intrăm în eternitate. Dumnezeul 
dragostei te cheamă să împarţi eternitatea cu El. Dar dacă nu-L 
vrei pe Domnul Isus în viaţa aceasta, nu Îl vei avea în viaţa care 
va veni. Singura alternativă la bucuria eternă cu Cristos, este un 
iad fără sfârşit, fără El. Deci, te rog din toată inima şi îţi spun cu 
autoritatea Dumnezeului Celui viu: Întoarce-te de la păcat şi 
întoarce-te la Isus. Primeşte dragostea Lui. Ascultă poruncile 
Lui. Cere-I să te cureţe cu sângele Lui şi să-ţi dea o putere nouă 
prin Sfântul Lui Duh. Urmează-L pe Domnul pe cărarea vieţii. 
Aşteaptă cu nerăbdare să te bucuri de prietenia cu Dumnezeu şi 
de plăceri, în noua Lui creaţie. „Crede în Domnul Isus Cristos şi 
vei fi mântuit” (Fapte 16:31). 

Pentru lectură suplimentară: 
Richard van Houten, HIV/AIDS: An Overview. 
Eugene Rubingh, Theological and Ethical Reflections on 

HIV/AIDS in Africa. 
Notă: Ambele articole au fost publicate şi în REC Focus (un 

buletin de informaţii al Consiliului Ecumenic Reformat), în 
martie 2002. 

[David Feddes, The Truth About AIDS. Copyright © 2002 
The Back to God Hour, 6555 West College Drive, Palos 
Heights, Illinois 60453, USA, telefon: (01)708.371.8700, site: 
btgh.reframemedia.com. Tradus şi publicat cu permisiune.] 
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CĂSĂTORIA ÎNTRE PERSOANE DE ACELAŞI SEX 

DAVID FEDDES 
 
De la începutul lumii, Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească şi parte 

femeiască. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi 
de nevastă-sa. Şi cei doi vor fi un singur trup. (Marcu 10:6-8) 

Anul trecut a fost un an important pentru homosexualii care 
caută aprobarea guvernului. În Canada, un tribunal din Ontario 
a hotărât în favoarea căsătoriei între persoanele de acelaşi sex, 
iar un tribunal din Columbia Britanică a dat o sentinţă similară. 
Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat toate legile în vigoare 
împotriva activităţii homosexuale, iar un tribunal din 
Massachusetts a hotărât în favoarea căsătoriei între 
homosexuali, spunând: constituţia statului „interzice crearea 
unor cetăţeni de clasa a doua”. 

Activiştii homosexuali s-au bucurat de aceste hotărâri. Dar 
ce s-a întâmplat apoi? Când tribunalul din Ontario a dat undă 
verde căsătoriei între homosexuali, s-au îngrămădit la altar 
mulţimi de homosexuali? S-au repezit să obţină un certificat de 
căsătorie nenumărate cupluri de acelaşi sex, dorind cu nerăbdare 
căsătoria, dar împiedicate mai înainte de legi „discriminatorii”? 
Nu, homosexualii şi lesbienele au sărbătorit decizia ca pe un 
eveniment pentru statutul lor politic şi social, dar numai câţiva 
s-au căsătorit. Cei mai mulţi nu au făcut-o. 

De ce nu? Se pare că cei mai mulţi nu vor să se căsătorească. 
Cei mai mulţi vor ca oficialii guvernului să sprijine căsătoria 
homosexuală, deoarece cred că aceasta va transmite un mesaj că 
este bine să fii homosexual. Dar în viaţa de zi cu zi, pe puţini îi 
interesează să fie legaţi de o altă persoană. Toţi vor aura 
prestigiului şi normalităţii, care vine odată cu faptul de a spune 
că homosexualii sunt la fel de demni de a fi aleşi pentru 
căsătorie ca şi heterosexualii, dar mult mai puţini vor 
monogamia şi angajamentul pe viaţă al căsătoriei tradiţionale. 

Un site homosexual şi-a exprimat îngrijorarea că, în timp ce 
căsătoria pentru homosexuali pare că înlătură discriminarea, este 
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posibil să accentueze alte forme de discriminare. Căsătoria 
homosexuală i-ar putea înjosi pe bisexualii care vor să fie liberi 
să se culce atât cu bărbaţi, cât şi cu femei, în funcţie de pofta 
lor. Ar fi, de asemenea, incorectă faţă de transsexuali, care nu 
vor să se definească exclusiv ca bărbaţi sau femei, ci să oscileze 
între a se considera bărbaţi sau femei în funcţie de dispoziţia 
lor. „Transgenderii vor fi trecuţi cu vederea”, se plânge 
îngrijorat scriitorul. „Vor fi nevoiţi să-şi asume un singur gen 
«oficial» ca să se căsătorească.” Dar o altă problemă, spune el, 
este că definirea căsătoriei ca o unire a două persoane este o 
discriminare împotriva oricui vrea mai mult decât aceasta. 
„Posibilitatea poligamiei legalizate deplin acceptate”, se 
lamentează el, „va fi înlăturată din cultura lesbiană şi 
homosexuală.” 

Poate că nu este nevoie să se îngrijoreze. Poligamia, fie 
heterosexuală, fie homosexuală, poate fi următorul lucru care va 
câştiga aprobarea tribunalului. O mişcare în acest sens se 
desfăşoară deja în Statele Unite. Un soţ şi o soţie căsătoriţi 
oficial, cărora li s-a alăturat o femeie, au mers ca un trio ca să 
solicite o autorizaţie de căsătorie. Solicitarea lor a fost respinsă 
pe baza unei legi existente care interzice poligamia, dar Drepturile 
Civile şi Fundaţia Libertăţilor din Utah au făcut proces la curtea 
federală în favoarea lor, acuzând că legea împotriva poligamiei 
este discriminatorie şi le violează drepturile şi libertăţile. Dacă 
preferinţa personală este principiul conducător în problemele 
celor de acelaşi sex, este logic ca guvernul să nu facă 
discriminare nici împotriva oamenilor care preferă poligamia. 

De ce nu ar trebui să dea guvernul aprobări de căsătorie 
pentru soţi multipli? De ce nu ar trebui să dea guvernul aprobări 
de căsătorie pentru parteneri de acelaşi sex? Cel mai simplu 
răspuns este că o căsătorie între un bărbat şi o femeie este 
contextul corect pentru sex şi naşterea copiilor şi este piatra de 
temelie a construirii unei culturi şi civilizaţii sănătoase. Aceasta 
nu este adevărat despre poligamie sau despre sexul între 
persoane de acelaşi sex, deci nu există niciun motiv bun pentru 
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ca guvernul să încurajeze şi să promoveze asemenea devieri. Pe 
lângă aceasta, este imposibil ca guvernul să aprobe căsătoria 
între persoane de acelaşi sex. Nu există un asemenea lucru. 

Definirea căsătoriei 
Cuvântul căsătorie înseamnă unirea dintre un bărbat şi o 

femeie. Nu a existat niciodată un asemenea lucru precum 
căsătoria între persoane de acelaşi sex şi, atâta timp cât cuvintele 
înseamnă ceva, nu va exista niciodată. Dicţionarul defineşte 
căsătoria ca „instituţia socială sub care un bărbat şi o femeie îşi 
stabilesc decizia de a trăi ca soţ şi soţie”. 

Nu este discriminare; este definiţie. Ar fi o discriminare să 
spui că un frate şi o soră sunt fraţi şi nu soţi? Ar fi discriminare 
să spui că un grup de studenţi în anul întâi la colegiu, care se 
mută într-un apartament în campus, sunt colegi de apartament, 
şi nu tineri căsătoriţi? Nu, este doar o folosire exactă a 
cuvintelor. Cuvântul căsătorie înseamnă unirea unui soţ şi a unei 
soţii. Ar fi un nonsens să aplici cuvântul căsătorie unei relaţii de 
tip frate-soră sau unei relaţii de tipul colegi de apartament la 
colegiu şi ar fi o prostie să cerem ca guvernul să privească 
asemenea relaţii în felul în care priveşte căsătoria. De asemenea, 
este un nonsens să aplici cuvântul căsătorie unui cuplu de acelaşi 
sex şi să ceri ca guvernul să-l privească în acelaşi fel în care 
priveşte căsătoria. 

Instituţia căsătoriei datează de la începutul rasei omeneşti. 
De la bun început, căsătoria a fost unirea dintre un bărbat şi o 
femeie. Cartea Geneza arată clar aceasta, iar Isus Însuşi, 
autoritatea supremă, declară: „De la începutul lumii, Dumnezeu 
i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască. De aceea va lăsa 
omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevastă-sa. Şi cei 
doi vor fi un singur trup” (Marcu 10:6-8). Orice fac împreună 
două persoane de acelaşi sex, relaţia lor nu este căsătorie – nu 
este, conform oricărei culturi, de la începutul creaţiei. 

Unii judecători au folosit greşit puterea tribunalelor, cerând 
parlamentelor şi legiuitorilor să sprijine dreptul la căsătoria 
homosexuală, pe care judecătorii l-au descoperit cumva în 



 

 - 280 - 

constituţie şi legislaţie, care nu au menţionat niciodată această 
chestiune. Acum întrebarea este: Cum vor răspunde cetăţenii şi cei 
care fac legile la o asemenea nebunie? Tribunalele pot pretinde 
puterea de a crea o nouă instituţie din nimic, pot pretinde 
puterea de a redefini cuvintele, de a reinterpreta constituţiile şi 
de a remodela societatea, dar căsătoria va fi întotdeauna între un 
soţ şi o soţie. Căsătoria a existat cu mult înainte de judecători şi 
tribunale. Chiar dacă iubiţii de acelaşi sex decid să numească 
relaţia lor căsătorie, chiar dacă un congres sau un parlament se 
ploconeşte şi schimbă definiţia căsătoriei, faptul de a spune că 
relaţia este căsătorie, nu o face să fie aşa ceva. Dacă spui că un 
câine este pisică, aceasta nu-l va face să miaune, iar dacă doi 
oameni de acelaşi sex trăiesc împreună, aceasta nu va face ca 
relaţia lor să fie o căsătorie. 

Monogamie fidelă? 
Redefinirea căsătoriei pentru a include parteneri de acelaşi 

sex nu va schimba doar normele acceptabile pentru căsătorie. 
Va schimba şi instituţia căsătoriei, pentru a însemna ceva mai 
mult decât monogamie fidelă. Precum am menţionat mai 
devreme, mulţi homosexuali vor susţinerea publică, oficială, a 
felului lor de sexualitate, dar puţini vor, de fapt, căsătoria – dacă 
ea înseamnă devoţiune permanentă, exclusivă, pentru un 
partener. În special printre bărbaţii homosexuali, ideea de 
„relaţii stabile” este foarte diferită de ceea ce căsătoria 
tradiţională înţelege prin angajament. 

Olanda (patria bunicilor mei) a fost prima ţară care a 
legalizat „căsătoria” cuplurilor de acelaşi sex. Un studiu olandez 
a găsit că lungimea medie a parteneriatelor stabile este de 
aproximativ doi ani. Şi chiar dacă o aşa-numită relaţie de 
angajament durează ceva vreme, ce înseamnă de fapt? Înseamnă 
împărţirea unei case şi a unui pat, dar rareori înseamnă fidelitate 
sexuală. Un studiu al bărbaţilor homosexuali în relaţii stabile a 
găsit că mai puţin de 5% îşi erau fideli unul celuilalt de-a lungul 
relaţiei. Homosexualii olandezi, în parteneriate presupuse a fi 
stabile, ajungeau la o medie de opt parteneri sexuali pe an, în 
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afara persoanei faţă de care se presupunea că îşi asumaseră o 
obligaţie. Ceea ce cei mai mulţi heterosexuali ar numi înşelătorie 
sau adulter, mulţi bărbaţi homosexuali – chiar cei în relaţii pe 
termen lung – ar numi un mod de viaţă. 

Poate aceasta explică de ce cei mai mulţi homosexuali 
canadieni care sprijină aprobarea de către guvern a căsătoriei 
homosexuale nu sunt dornici să intre în căsătorie ei înşişi. Ar 
lua în considerare căsătoria, numai dacă ar însemna ceva total 
diferit de ceea ce a însemnat din punct de vedere istoric. 
Editorul unei publicaţii canadiene homosexuale a spus: „Aş fi 
pentru căsătorie, dacă aş crede că cei care sunt homosexuali ar 
pune în discuţie şi ar schimba instituţia şi nu ar crede înţelesul 
tradiţional al cuvintelor «până ce moartea ne va despărţi» şi 
monogamie pentru totdeauna.” Cu alte cuvinte, ar lua în 
considerare căsătoria dacă nu ar implica pe cineva de sex opus, 
dacă nu ar fi un angajament de a fi credincios din punct de 
vedere sexual unei persoane şi dacă nu ar însemna că durează 
până la moarte. Dacă o căsătorie nu ar avea niciunul dintre 
lucrurile care fac căsătoria să fie ceea ce este, el ar fi cu totul 
pentru ea! 

Unii dintre cei care vor căsătoria homosexuală aprobată de 
guvern susţin că aceasta ar încuraja mai mult monogamia şi 
fidelitatea printre homosexuali. Dar căsătoria homosexuală nu-i 
va face pe homosexuali mai monogami şi fideli; va face doar 
căsătoria însăşi mai puţin monogamă şi fidelă. Într-adevăr, 
pentru a înţelege mişcarea pentru căsătoria homosexuală, 
trebuie să vedem cum se încadrează ea în imaginea mai amplă a 
revoluţiei sexuale. Nu am fi ajuns niciodată în punctul în care 
căsătoria homosexuală ar putea fi luată în considerare, dacă 
heterosexualii nu ar fi fost atât de ocupaţi să distrugă complet 
căsătoria. David Frum scrie: 

„Fundalul pentru triumful căsătoriei între persoanele de 
acelaşi sex din Canada este năruirea căsătoriei în cadrul 
populaţiei generale. [În doar şase ani] numărul cuplurilor 
[necăsătorite] care trăiesc [împreună]... a crescut cu 20%... 
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numărul cuplurilor căsătorite a crescut numai cu 3%... 
Răspândirea coabitării pare să-i fi învăţat pe canadieni să 
gândească despre viaţa de familie în moduri noi. Ei sunt din ce 
în ce mai doritori să se gândească la familie ca la un aranjament 
de tip uşă turnantă (coabitarea medie durează numai cinci ani), 
în care părinţii intră şi ies din vieţile copiilor lor şi ai altor 
oameni. 

Dacă v-aţi obişnuit cu ideea că adesea copiii dintr-un cămin 
vor avea o relaţie biologică cu un adult, dar nu neapărat şi cu 
celălalt, atunci nu veţi găsi căsătoria între persoanele de acelaşi 
sex o idee foarte exotică [neobişnuită]; într-adevăr, veţi fi gata să 
credeţi că prejudecata şi ura sunt singurele motive posibile 
pentru care cineva s-ar opune căsătoriei între persoanele de 
acelaşi sex.” (National Review, 14 iulie 2003) 

Cei care se opun căsătoriei între persoanele de acelaşi sex au 
dreptate să o facă, dar trebuie să înţelegem toţi că nu am ajuns 
în acest punct peste noapte. Păcatele şi slăbiciunile 
heterosexualilor – atitudinile împotriva copiilor şi milioanele de 
avorturi, epidemia părinţilor singuri, privirea sexului ca pe un 
drept personal, de netăgăduit, separat de angajamentul personal 
sau de obligaţia publică – oferă cadrul în care căsătoria între 
persoanele de acelaşi sex nu pare prea diferită de ceea ce se 
întâmplă printre mulţi heterosexuali astăzi. 

Ar fi greşit să-i blamăm pe homosexuali pentru toate 
acestea. Căsătoria homosexuală poate face un rău şi mai mare la 
ceea ce rămâne din respectul tradiţional pentru căsătorie, dar cel 
mai mare rău a fost deja făcut de heterosexuali. Societatea a 
înaintat deja mult pe un drum greşit, înainte de a ajunge aici. 
Dar acum, că ne aflăm la o întretăiere de drumuri, ce ar trebui 
să facem? Doar să ne năpustim înainte, până vom ajunge 
într-un punct fără întoarcere? Nu, cererea pentru căsătoria 
homosexuală ar trebui să slujească drept o chemare la trezire. 
Ar trebui să ne alarmeze cât de mult a decăzut căsătoria şi cât de 
urgent este pentru noi să facem cale întoarsă, să ne pocăim şi să 
ne întoarcem la căsătorie aşa cum a hotărât-o Dumnezeu şi cum 
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a definit-o Isus. Este timpul pentru heterosexuali şi, de 
asemenea, pentru homosexuali să se pocăiască, să caute iertarea 
lui Dumnezeu şi să trăiască după înţelepciunea lui Dumnezeu. 

Rolul guvernului 
Când este vorba de politica guvernului, mulţi spun că 

trebuie să rămână separată de religie. Ei spun că moralitatea nu 
poate fi legiferată. Dar guvernul legiferează moralitatea sexuală 
când scoate în afara legii poligamia, bestialitatea, violul, 
molestarea copiilor şi pornografia infantilă. Întrebarea nu este 
dacă guvernul ar trebui să legifereze moralitatea, ci cât de mult. 
Bineînţeles că niciun guvern nu poate interzice sau pedepsi 
fiecare formă de păcat. El incriminează numai lucrurile care 
sunt considerate a fi cele mai dăunătoare pentru ordinea şi 
bunăstarea publică. 

Totuşi, chiar dacă un guvern nu incriminează şi nu 
pedepseşte toate păcatele, există o diferenţă uriaşă între a nu 
pedepsi şi a susţine ceva. Sunt trei moduri în care guvernul 
poate trata un comportament: îl poate pedepsi, îl poate tolera 
sau îl poate încuraja. Cândva, homosexualitatea era pedepsită. 
Acum este tolerată. Următoarea mişcare este să fie încurajată, să 
fie ridicată la acelaşi nivel al valorii şi importanţei ca şi căsătoria. 
Ar fi o greşeală colosală. Este un lucru să tolerezi păcate comise 
în particular; este cu totul altceva să faci dintr-un anumit păcat o 
parte onorată a sistemului public. 

Aţi observat ironia recentelor argumente în favoarea 
homosexualităţii? Dintr-o răsuflare, suporterii spun că este o 
problemă complet particulară, în care guvernul ar trebui să nu 
se amestece. Dar în clipa următoare, ei cer ca guvernul să se 
implice şi să acorde aprobarea oficială. Când Curtea Supremă a 
SUA a anulat legi împotriva homosexualităţii, Judecătorul 
Anthony Kenney a scris: „Solicitanţii au dreptul la respect 
pentru viaţa lor particulară. Statul nu poate înjosi existenţa şi nu 
poate controla destinul, făcând din comportamentul lor sexual 
privat un delict.” Un homosexual a spus: „Dreptul nostru la 
intimitate trebuie să fie respectat, ca al oricui altcuiva.” Dar dacă 
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scopurile sunt intimitatea şi faptul de a fi lăsat în pace, de ce 
sunt parade publice care fac caz de homosexualitate? De ce se 
cere ca şcolile publice să predea despre homosexualitate cât mai 
devreme şi cât mai frecvent? De ce se cere ca fondurile publice 
să vindece boli răspândite de comportamentul homosexual? De 
ce să se ceară aprobarea specială de către guvern a 
homosexualităţii, prin acordarea unui certificat de căsătorie? 

Dacă homosexualitatea este o problemă complet privată, 
căreia îi dau curs oamenii şi faţă de care guvernul trebuie să stea 
departe, atunci nu este ceva ce şcolile publice trebuie să predea 
şi nu este ceva ce guvernul trebuie să aprobe, să reglementeze şi 
să subvenţioneze. Dar dacă într-adevăr are o valoare publică, 
aceasta ar nega argumentul că este doar un comportament 
privat. Cei care cer: „Ţineţi guvernul afară din dormitorul 
nostru”, nu ar trebui să ceară: „Guvernul ar trebui să aprobe şi 
să sprijine ceea ce facem în dormitorul nostru.” Cei care spun: 
„Ce facem noi nu este treaba nimănui altcuiva”, nu ar trebui să 
spună: „Ce facem noi este atât de important pentru binele 
public şi pentru viitorul societăţii, încât ar trebui să aibă aceeaşi 
aprobare publică şi guvernamentală ca şi căsătoria.” 

Multe comportamente personale sunt greşite din punct de 
vedere moral, totuşi guvernul nu alege să le pedepsească, dar 
nici nu le susţine, ci doar le tolerează. În societatea noastră, de 
exemplu, nu există pedeapsă pentru adulter – dar cel puţin 
guvernul nu dă adulterului recunoaştere şi privilegii speciale. Nu 
există pedeapsă pentru pornografie – dar cel puţin nu se cere ca 
reviste ca Playboy să fie studiate în şcoli. În mod similar, nu 
există pedeapsă pentru păcatul homosexual, dar nu ar trebui să 
îi acordăm aprobare publică oficială şi să îl ridicăm la nivelul 
căsătoriei. 

Unii oameni cred că ar fi un compromis sănătos să se 
restrângă cuvântul „căsătorie” la unirea dintre un bărbat şi o 
femeie, dar în acest caz să avem aprobarea guvernului pentru 
„uniuni civile” între homosexuali. Dar efectul ar fi că li s-ar 
acorda cam acelaşi statut legal şi public ca şi căsătoriei, fără a li 
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se spune astfel. De ce să se scoată în relief homosexualitatea 
pentru un tratament special şi să nu se declare şi alte relaţii 
drept „uniuni civile”? Ar trebui guvernul să declare uniuni civile 
relaţiile dintre studenţii din campusurile colegiilor, care locuiesc 
împreună câţiva ani? Ar trebui guvernul să declare orice 
prietenie apropiată „uniune civilă”? Bineînţeles că nu. Deci de 
ce să autorizeze prietenii în care diferenţa principală este 
elementul suplimentar al sexului păcătos? 

Este un simplu fapt că o căsătorie este în mod unic 
importantă şi strategică, în creşterea următoarei generaţii de 
cetăţeni. De aceea, un guvern bun are un interes special în 
sprijinirea căsătoriei. Nu este doar o învăţătură biblică, ci un 
fapt observabil, copiii se dezvoltă cel mai bine în familii 
conduse de un tată şi o mamă, dedicaţi unul celuilalt într-o 
căsătorie pe viaţă. Societatea binecuvântează căsătoria, deoarece 
căsătoria binecuvântează societatea. Viitorul societăţii depinde 
de viitorul familiei. Nu depinde atât de mult de alte feluri de 
relaţii şi cu siguranţă nu depinde de relaţii care sunt păcătoase. 

Rolul Bisericii 
Între timp, orice face guvernul, Biserica trebuie să continue 

să proclame Cuvântul lui Dumnezeu. Orice fac legislatorii şi 
judecătorii, creştinii şi păstorii lor trebuie să continue să înveţe 
şi să trăiască după standardul lui Isus de celibat, când sunt 
necăsătoriţi şi după standardul lui Isus de credincioşie în 
căsătoria dintre un bărbat şi o femeie. Trebuie să continuăm să-i 
chemăm pe oamenii imorali din punct de vedere sexual, să se 
pocăiască şi să găsească mântuire în Domnul înviat. 

Este un adevăr trist că unele biserici apostate şi unii păstori 
au luat-o înaintea guvernului în respingerea standardelor biblice 
pentru căsătorie. Biserica Unită a Canadei a votat oficial o 
moţiune, chemând guvernul canadian să aprobe căsătoria între 
persoanele de acelaşi sex. Biserica Unită ordinează pastori 
homosexuali şi binecuvântează unirile de acelaşi sex de ani de 
zile. În SUA, Biserica Episcopală a consacrat ca episcop un bărbat 
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care a divorţat de soţia lui şi locuieşte cu un bărbat, dând o 
lovitură nu numai căsătoriei, ci şi unităţii Bisericii. 

Asemenea erori strigătoare la cer i-au şocat pe unii oameni, 
dar, de decenii, aceste denominaţiuni şi altele asemenea lor au 
sprijinit lideri care au negat naşterea din fecioară şi învierea 
trupească a lui Isus şi care au negat mântuirea numai prin Isus. 
Când liderii neagă esenţa creştinătăţii, ar trebui să ne şocheze că 
neagă şi moralitatea creştină? Orice biserică ce face asemenea 
lucruri nu este o biserică, mai mult decât un parteneriat între 
persoane de acelaşi sex este o căsătorie. 

Isus spune: „Păziţi-vă de prooroci mincinoşi. Ei vin la voi 
îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi 
răpitori” (Matei 7:15). Lupii în haine de episcop au distrus şi au 
sfâşiat doctrinele biblice vitale despre Dumnezeu şi mântuire, 
iar acum distrug modelul moral pentru sex, căsătorie şi familie, 
revelat în Biblie. 

Nebunia guvernului în exaltarea homosexualităţii nu ar fi 
avut loc, dacă bisericile nu ar fi deschis drumul către pierzare. 
Este ceva obişnuit să se spună că religia nu ar trebui să 
influenţeze politica, dar adevărul este că religia întotdeauna 
influenţează politica, iar o religie rea produce o politică rea. 
Religiile umanismului secular şi liberalismului teologic apostat 
sunt forţele conducătoare din spatele revoluţiei sexuale şi a 
mişcării pentru căsătoria între persoanele de acelaşi sex. 

Cei care preţuiesc o civilizaţie sănătoasă au nevoie de curaj 
politic, pentru a se împotrivi ultimului atac şi pentru a întări 
temeliile fărâmiţate ale societăţii. Dar acţiunea politică, deşi 
importantă, nu este suficientă. Guvernul este un produs al 
culturii, iar cultura este în mare măsură un produs al Bisericii şi 
al familiei (sau al lipsei ei). Aceasta înseamnă că nu avem nevoie 
doar de amendamente sau legi care să apere familia. Avem 
nevoie de trezire în bisericile noastre, de renaştere în relaţia 
noastră cu Dumnezeu şi de reînnoire în căsătorie şi în viaţa de 
familie. 
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[David Feddes, Same-Sex Marriage. Copyright © 2002 The 
Back to God Hour. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

CĂUTĂTORUL 

J. BUDZISZEWSKI 
 
Acest dialog, ca toate dialogurile care constau în întrebări şi 

răspunsuri, este ficţiune, dar se bazează pe evenimente reale: reconsiderarea 
părerilor vizitatorului lui Theophilus se aseamănă îndeaproape cu 
mărturia adevărată a unui fost homosexual, care este un prieten al 
autorului. 

„Nu a fost uşor să vă găsesc biroul”, a spus vizitatorul meu 
în timp ce lua loc. „Această clădire este ca un tunel de iepuri.” 

„Da”, am spus eu, „în primii doi ani în care am lucrat aici, a 
trebuit să las în fiecare zi o urmă de firimituri, ca să găsesc 
drumul de întoarcere. Nu ne-am mai întâlnit, nu-i aşa?” 

„Nu, am terminat studiile – sunt absolvent. Mă numesc 
Adam, Adam Apollolas.” 

„M.E. Theophilus.” Am dat mâna. 
„Sunteţi acelaşi Theophilus care a scris dialogul Homofobia 

pentru Nounless Webzine, nu-i aşa? Speram să vorbesc cu dv. 
despre el.” 

„Îţi stau la dispoziţie”, am zâmbit. „Ce ai dori să ştii despre 
el?” 

„Se bazează pe o conversaţie reală?” 
„Da şi nu; a fost un compozit. Un student homosexual m-a 

vizitat într-adevăr ca să mă acuze că am spus că «homosexualii 
fac sex cu animalele» şi restul este, de asemenea, din viaţa reală, 
dar nu neapărat din aceeaşi conversaţie.” 

„Dar nu poate fi adevărat că toţi homosexualii care vorbesc 
cu dv. sunt la fel de mânioşi şi de înguşti la minte ca el.” 

„Nu, bineînţeles că nu.” 
„Atunci de ce l-aţi zugrăvit astfel în dialog?” 
„Ai vrea să pretind că nimeni din viaţa homosexuală nu este 

mânios şi îngust la minte? Mulţi sunt aşa – ar trebui să vezi 
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scrisorile mele – şi încerc să le arăt cititorilor mei dinamica a 
mai mult decât un gen de conversaţie. Vezi, când oamenii au 
întrebări sincere, încerci să le răspunzi, dar când doar îţi aruncă 
praf în ochi, atunci îndepărtezi fumul.” 

„Deci aţi fi deschis pentru un alt gen de conversaţie.” 
„Desigur”, am spus. Am zâmbit. „Poate că avem una chiar 

acum?” 
Sprâncenele i s-au ridicat. „Sunt atât de uşor de citit?” 
„Am ghicit doar. Deci despre ce vroiai de fapt să vorbim?” 
„Nu sunt un ideolog, dar cred că m-aţi putea numi un 

Căutător. Vedeţi, sunt în viaţa homosexuală de cinci ani, dar în 
cele din urmă am căzut pe gânduri. Nu vă cer să mă convertiţi, 
înţelegeţi? M-am gândit doar să aud ce aveţi de spus, apoi să 
plec şi să mă gândesc la asta.” 

„Cu privire la ce ai căzut pe gânduri?” 
A ezitat. „O să folosiţi această conversaţie în unul din 

dialogurile dv.?” 
„Dacă aş face-o, m-aş asigura că nu poţi fi identificat. Poţi 

vorbi liber.” 
„Ei bine” – a ezitat el. „Un lucru este intimitatea. Nu am 

avut niciodată probleme în a găsi sex, dar acesta este mai mult 
sau mai puţin anonim. Nu m-a deranjat la început, dar acum mă 
afectează.” 

„Este sexul întotdeauna anonim?” 
„Nu, prima dată am făcut sex într-o relaţie stabilă. Am mai 

avut încă două sau trei relaţii stabile – pentru o lună, două luni, 
un an. Dar nu au fost niciodată ceea ce ai numi relaţii fidele, 
înţelegeţi ce vreau să spun? Ca şi cum trebuiau să existe evadări 
sexuale, pentru ca relaţia să funcţioneze. Încep să vreau – nu 
ştiu. Altceva.” 

„Continuă.” 
S-a oprit. „Un alt lucru. Vreau să fiu tată. Nu se potriveşte 

stereotipului, nu-i aşa? Sunteţi surprins auzindu-mă că spun 
asta?” 

„Deloc.” 
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„În cazul acesta sunteţi singurul. Prietenii mei nu înţeleg. 
Unul a spus: «De ce nu iei o linguriţă şi nu faci o înţelegere cu o 
lesbiană?» Dar nu este ceea ce vreau.” O altă pauză. Îmi 
spuneam: «Obişnuieşte-te cu gândul acesta. Nu poţi să ai tot ce 
vrei.» Dar în cazul meu nu mai funcţionează.” 

După o secundă, a vorbit din nou. „Mai este un lucru.” 
„Ce anume?” 
„Dumnezeu.” 
„Dumnezeu? Cum aşa?” 
„O, mă duc uneori la biserică. Acum, aceasta probabil că vă 

surprinde.” 
„Nu. Ce fel de biserică?” 
„De diferite feluri. La început nu am mers la nicio biserică. 

Familia mea nu mergea niciodată la biserică. Cei mai mulţi 
dintre prietenii mei homosexuali nu au ce face cu Dumnezeu. 
Apoi am început să merg la o biserică homosexuală şi a fost 
OK pentru un timp. Dar cred că vreau lucrul real, înţelegeţi ce 
vreau să spun? Sau nimic altceva.” 

„Cred că da. Nu ai îndoieli cu privire la ce anume este lucrul 
real?” 

„Nu. Nu spun că aş crede în Isus, dar...” S-a gândit o clipă. 
„Biserica homosexuală spune că poţi să fii creştin şi să duci o 
viaţă homosexuală. Presupun că nu am crezut niciodată cu 
adevărat asta. Am citit o carte pe care a recomandat-o pastorul 
din biserica homosexuală.” 

„Da?” 
„Titlul era ceva de genul Sex şi murdărie. Am uitat exact cum 

sună. Staţi puţin, o să-mi amintesc.” 
„Nu contează, ştiu cartea.” 
„A, bine. Atunci probabil că vă amintiţi cum autorul 

argumentează că atunci când Biblia stabileşte reguli pentru sex, 
ele sunt doar coduri pentru puritate – nu legi morale – deci nu 
eşti obligat să le respecţi.” 

„Desigur.” 
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„M-a prins până la un moment – până când a spus «de aceea 
este OK şi să faci sex cu animalele» sau până am ajuns la 
cuvintele care aveau acest sens. Tocmai lucrul de care v-a acuzat 
tipul din dialogul dv. pe dv. că aţi spus că gândesc homosexualii. 
Puteam să văd cum concluzia autorului a urmat premiselor sale 
– dar după aceea nu am mai avut ce face cu premisele lui, dacă 
înţelegeţi ce vreau să spun.” 

„Înţeleg exact ce vrei să spui. Deci unde te duc toate 
acestea?” 

„Aşa cum am spus, vreau să vă aud, apoi voi pleca şi mă voi 
gândi la ce aţi spus.” 

„Bine, Adam, dar despre ce anume vrei să mă auzi 
vorbind?” 

„Cred că ceea ce nu înţeleg este imaginea de ansamblu 
despre sex.” 

„Există într-adevăr o imagine de ansamblu despre sex.” 
„Prezentaţi-mi-o atunci. Zugrăviţi-mi-o. Ţineţi-mi o 

prelegere, chiar. Aceasta”, a adăugat el, „dacă nu vă deranjează.” 
Nu m-am putut abţine să nu râd. „M-ai întrebat înainte dacă 

voi folosi această conversaţie în unul din dialogurile mele. Dacă 
o voi face, nimeni nu va crede. Vor spune că am inventat-o.” 

„De ce?” 
„Pentru că ai plănuit totul mult prea bine. «Căderea pe 

gânduri» anticipează tot ce aş vrea să spun. Şi acum îmi ceri o 
prelegere!” 

„După şapte ani de colegiu, sunt obişnuit cu prelegerile. Dv. 
faceţi ce face un profesor, iar eu voi asculta. Dacă vreau să vă 
combat – credeţi-mă, ştiu cum – voi reveni în altă zi.” 

Mi-am adunat gândurile. „Bine, Adam. Punctul principal al 
moralităţii sexuale creştine este că natura umană este proiectată. 
Trebuie să trăim într-un anumit mod, pentru că suntem proiectaţi 
să trăim în acel mod.” 

A spus: „Pot să văd designul într-un organ ca inima. Natura 
umană este puţin prea mare pentru mine.” 
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„Atunci să începem cu inima. Vezi cum fiecare parte 
lucrează împreună cu celelalte, pentru a-şi împlini scopul, 
funcţia?” 

„Desigur. Avem nervi şi valve şi camere de pompare, toate 
pentru circulaţia sângelui.” 

„Exact. Dacă te gândeşti la energiile sexuale în loc de inimă, 
este la fel. Cheia înţelegerii unui design este să-i recunoşti 
scopurile. Pentru inimă, scopul este pomparea sângelui; pentru 
energiile sexuale – spune-mi tu.” 

„Plăcerea?” 
„Mai gândeşte-te. Ai spune că plăcerea este scopul actului 

de a mânca?” 
„Nu, aş spune că scopul mâncării este hrănirea şi că plăcerea 

este doar rezultatul.” 
„Dacă ai crede că plăcerea este scopul mâncării, ce ai face 

dacă ţi-aş oferi otravă cu gust plăcut?”  
„Aş mânca-o.” 
„Şi ce s-ar întâmpla?” 
„M-aş îmbolnăvi.” 
„Dar dacă ai înţelege că scopul mâncării este hrănirea şi că 

plăcerea este doar rezultatul, atunci ce ai face dacă ţi-aş oferi 
otravă cu gust plăcut?” 

„Aş refuza-o şi aş cere în schimb mâncare.” 
„La fel este şi cu energiile sexuale. Plăcerea este rezultatul 

folosirii lor, dar nu scopul folosirii lor. Scopurile îţi spun ce gen 
de activităţi sexuale sunt bune şi care nu sunt; prin ea însăşi, 
plăcerea nu-ţi poate spune.” 

„Deci care sunt scopurile energiilor sexuale?” 
„Deja mi-ai spus; numai că nu ai realizat că o faci.” 
„Am făcut-o? Când?” 
„Când mi-ai spus că ai căzut pe gânduri cu privire la viaţa 

homosexuală. Au fost trei lucruri. La ce se referea primul dintre 
ele?” 

„La intimitate. La legătură.” 
„Şi al doilea?” 
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„La a avea copii.” 
„Atunci nu vei fi surprins să auzi că unul dintre scopurile 

inerente ale energiile sexuale este să lege un bărbat de o femeie, 
iar un altul este să aibă şi să crească copii.” 

„Dacă a fi legat este bine, de ce să nu se folosească energiile 
sexuale pentru a lega un bărbat de un alt bărbat?” 

„A mers în cazul tău, Adam?” 
„Ei bine, nu. De asta mă plângeam.” 
„Vezi, nu este un accident. Legarea unui bărbat de un alt 

bărbat este contrară designului.” 
„Spuneţi asta, dar cum ştiţi?” 
„Există două motive. Mai întâi, bărbatul şi femeia sunt 

complementari. Nu sunt doar diferiţi, se potrivesc. Există ceva în 
designul emoţional al bărbatului pe care numai femeia îl poate 
împlini şi ceva în designul emoţional al femeii pe care numai 
bărbatul îl poate împlini. Când se unesc doi de acelaşi gen, nu se 
întâmplă aceasta. În loc să se echilibreze unul pe celălalt, se 
dezechilibrează unul pe celălalt.” 

„Care este celălalt motiv?” 
„Celălalt motiv este că unirea a două persoane de acelaşi gen 

este sterilă. Şi tu te-ai plâns de asta.” 
„Dar uneori nici un bărbat nu poate avea copii cu o 

femeie.” 
„Unirea a două persoane de acelaşi gen nu este accidental 

sterilă, Adam, cum poate fi unirea unui anumit bărbat cu o 
anumită femeie; este inerent sterilă. Un soţ şi o soţie care nu pot 
avea un copil nu s-au ridicat împotriva scopurilor lor proiectate. 
Doi bărbaţi care fac sex împreună, se ridică.” 

A zâmbit silit. „Există întotdeauna o linguriţă.” 
„Dar când prietenul tău ţi-a făcut acea sugestie, ai refuzat, 

nu-i aşa? Din ce motiv?” 
„Nu sunt sigur. Cred doar că un copil are nevoie de o mamă 

şi de un tată.” 
„Exact. Bărbatul şi femeia se pot completa şi desăvârşi unul 

pe celălalt nu doar având copii, ci şi crescându-i. Femeile sunt 
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mai bine proiectate pentru a avea grijă, bărbaţii sunt mai bine 
proiectaţi pentru protecţie. Pe lângă aceasta, doi taţi nu pot 
reproduce relaţia bărbat-femeie. Nici două mame nu pot. Nici 
numai o mamă nu poate.” 

Adam a rămas tăcut, meditând la toate acestea. „Ştiţi”, a 
spus în cele din urmă, „nu mă aşteptam să-mi spuneţi numai 
asta.” 

„Despre ce te aşteptai să vorbesc?” 
„Despre boală.” A făcut o pauză. „Acum, când mă gândesc 

la asta, nu aţi spus multe despre boală, nici în acel dialog pe care 
l-am citit.” 

„Cred că ştii deja limitele modului tău de viaţă.” 
„Presupun că da. Dar nu pare corect. De ce trebuie să fie 

sexul homosexual mai puţin sănătos decât orice alt fel de sex?” 
„Nu ajungem iar la design? Începe cu faptul că nu toate 

orificiile sunt create egale.” 
„Hm.” 
„Hm?” 
„Cred că voi face ce am spus: voi pleca şi mă voi gândi la 

toate acestea. Între timp, Profesore, cred că aveţi o problemă.” 
„Da?” 
„Dacă intenţionaţi să folosiţi această discuţie a noastră în 

unul dintre dialogurile dv.” 
„Şi care ar fi acea problemă?” 
„Am vorbit prea mult. Dialogurile dv. au toate 1500 de 

cuvinte. Acesta este mult mai mare.” 
Am zâmbit. „Voi vorbi cu editorul meu despre aceasta.” 
[J. Budziszewski, The Seeker. Copyright © J. Budziszewski, 

Profesor de management şi filozofie la Universitatea din Texas, 
Austin, SUA, autor al How to Stay Christian in College şi The Line 
Through the Heart: Natural Law as Fact, Theory, and Sign of 
Contradiction. Acest articol a apărut iniţial în Boundless, 
www.boundless.org. Tradus şi publicat cu permisiune. The Seeker 
face parte dintr-o serie de două articole. Celălalt articol din serie 
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este Homophobia: An Unfinished Story. Cele două articole au fost 
scrise pentru a fi citite împreună.] 

 

HOMOFOBIA: O POVESTE FĂRĂ SFÂRŞIT 

J. BUDZISZEWSKI 
 
„Sunteţi profesorul Theophilus?” 
M-am întors. „Eu sunt. Intră.” 
„Numele meu este Lawrence. Sunt homosexual. Am venit 

să mă plâng cu privire la comentariul dumneavoastră de ieri 
despre libertăţile constituţionale. A fost bigot şi homofob. 
Semnez un protest formal pentru cei care conduc seria de 
vorbitori ai Uniunii Studenţeşti.” 

Cel puţin este direct, m-am gândit. I-am făcut semn să ia 
loc. 

„Lămuriţi-mă, domnule Lawrence. Cum ar fi putut...” 
„Doar Lawrence.” 
„Mulţumesc. Acum, cum ar fi putut discursul meu să fie 

«bigot şi homofob» când nici nu am menţionat 
homosexualitatea?” 

„De fapt nu am auzit eu însumi discursul. Am intrat în 
timpul Q & A [Întrebări şi răspunsuri, n. trad.].” 

„Înţeleg. Şi ce am spus în timpul Q & A?” 
„Aţi spus că homosexualii fac sex cu animalele.” 
Sunt obişnuit cu acest fel de lucruri, aşa că de-abia le observ. 

„Mă tem că nu ai ascultat cu atenţie.” 
„Îmi amintesc clar”, a afirmat el. „O fată v-a cerut să vă 

spuneţi părerea despre legea cu privire la discriminarea pe baza 
orientării sexuale şi aţi spus că homosexualii fac sex cu 
animale.” 

„Nu, ce am spus a fost că «orientarea sexuală» poate 
însemna multe lucruri. Unii oameni sunt orientaţi sexual către 
sexul opus; alţii către acelaşi sex; alţii către copii; alţii către 
animale; alţii către cadavre. Am spus că mă întreb unde va duce 
acest trend.” 
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„Atunci admiteţi că homosexualii nu fac sex cu animale?” 
„Tu ai adus aceasta în discuţie”, i-am amintit eu. „Nu am 

informaţii despre această chestiune. Sugerez numai că nu toate 
«orientările» sunt echivalente din punct de vedere moral.” 

Nu a spus nimic, dar nu a arătat nicio intenţie de a pleca. 
„Crezi că toate «orientările» sunt echivalente din punct de 
vedere moral?” am întrebat eu. 

„Nici măcar nu socotesc că întrebarea merită un răspuns”, a 
spus el. „Dar ştiu ce credeţi despre orientarea mea. Sunt sătul de 
voi, creştinii falşi, cu ipocriziile voastre murdare despre 
dragostea lui Dumnezeu.” 

„Deci ai auzit că sunt creştin.” 
„Cine n-a auzit? Sfântul, evlaviosul, excelentul profesor 

Theophilus al Universităţii de Stat, al oricărei specializări 
postuniversitare – ce altceva ar putea fi? Întreaga şcoală 
duhneşte din cauza dv., a dv. şi a celorlalţi creştini, aşa-numiţi 
profesori. De aceea am intrat la Q & A. Am vrut să vă văd 
scuipând venin.” 

„Doamne! Am spus ceva veninos?” 
„Ceea ce credeţi este veninos.” 
„Înţeleg”, am zâmbit. „De ce nu încetezi să te ascunzi şi 

să-mi spui ce te deranjează cu adevărat?” 
„Probabil credeţi că sunteţi amuzant.” 
„Sunt serios. Spune-mi plângerile tale una câte una şi voi 

răspunde la ele.” 
„Nu aţi putea răspunde la ele. Sunt prea multe.” 
„Pune-mă la încercare. Voi da răspunsuri scurte.” 
Şi-a ridicat capul şi m-a privit cu atenţie. „Sunteţi serios, nu-i 

aşa?” 
„Nu aş spune-o, dacă nu aş fi.” 
„Câte una pe rând?” 
„Câte una pe rând.” 
„Bine, iat-o pe prima. Creştinii sunt ipocriţi. Vorbiţi mereu 

împotriva homosexualilor, dar ce spuneţi despre celelalte lucruri 
pe care le condamnă Biblia voastră, precum divorţul şi 
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recăsătorirea? Vă deranjează păcatele celorlalţi oameni, nu ale 
voastre.” 

Am râs. „Dacă ai fi petrecut ceva timp prin preajma mea, ai 
şti că sunt la fel de dur cu păcatele heterosexualilor ca şi cu cele 
ale homosexualilor. Divorţul uşor este un prim exemplu despre 
cum un lucru rău duce la altul – în cazul tău la pierderea 
abilităţii de a face vreo distincţie între actele sexuale.” 

Ignorând replica, a continuat cu următoarea plângere. 
„Sunteţi intolerant. Respingeţi oamenii ca mine, doar pentru că 
suntem diferiţi de dv.” 

„Eu te resping pe tine?” am spus. „Nu eşti tu cel care 
respinge ce este diferit de tine? Nu respingi provocarea celuilalt 
sex?” 

„Nu am nevoie de celălalt sex. Am o relaţie stabilă cu 
partenerul meu.” 

„Studiile arată că homosexualii care au parteneri nu 
încetează să caute parteneri sexuali în locurile publice, ci doar 
caută mai puţin. Când cred că heterosexualii nu ascultă, scriitorii 
homosexuali spun acelaşi lucru.” 

„Şi ce dacă e adevărat? Oricum nu e nimic greşit cu 
dragostea homosexuală.” 

Am spus liniştit. „Spune-mi ce este iubitor în acte sexuale 
care provoacă sângerare, sufocare, boală şi durere,” am sugerat 
eu. „Ai putea începe prin a explica sensul medical al termenului 
«sindromul intestinal al homosexualilor» sau cum ajung oamenii 
să aibă leziuni provocate de herpes pe amigdale.” 

„Sunteţi – cum puteţi spune aşa ceva?” a întrebat el. „Cum 
îndrăzniţi să-mi spuneţi pe cine să iubesc?” 

„Nu cred că-ţi spun pe cine să iubeşti.” 
„A, nu? Atunci ce îmi spuneţi?” 
„Că nu este nimic iubitor în autodistrugerea reciprocă.” 
„Probabil credeţi că relaţia mea cu partenerul meu este 

numai murdărie!” 
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„Nu, respect prietenia oriunde o găsesc – inclusiv prietenia 
ta cu partenerul tău. Numai că sexul nu face mai bună orice 
relaţie de prietenie.” 

„De ce nu? Sunteţi împotriva sexului sau ceva de genul 
ăsta?” 

„Deloc”, am spus, „dar ai putea spune că sexul 
îmbunătăţeşte prietenia unui tată cu fiica lui?” 

Văzând pe chipul lui că nu putea spune aceasta, am 
continuat. „Înţelegi punctul meu de vedere. Sexul nu 
îmbunătăţeşte nici prietenia dintre doi bărbaţi.” 

„Aici greşiţi. Sexul homosexual este la fel de natural pentru 
unii oameni aşa cum sexul heterosexual este pentru alţi 
oameni.” 

„Ce este «natural» este să deschizi potenţialul înnăscut, în 
loc să i te împotriveşti. Unul dintre scopurile sexului marital este 
să te scoată din eul tău şi din preocupările lui, pentru a ajunge la 
intimitate cu cineva care este cu adevărat diferit de tine.” 

Asculta ceva din toate acestea? „Îmi pare rău, Lawrence – 
chiar îmi pare – dar făcând sex cu un bărbat nu poţi face acest 
lucru. Este mult prea mult ca şi cum ţi-ai iubi propria imagine în 
oglindă. Asta am vrut să spun înainte, despre refuzarea 
provocării celuilalt sex.” 

Eram pe cale să continui, dar el a schimbat brusc subiectul. 
„Atitudini ca ale dv. l-au omorât pe Matthew Shepard.” 

„Cu siguranţă nu-ţi imaginezi că bătăuşii care l-au omorât pe 
Matthew Shepard erau creştini, nu-i aşa?” Am zâmbit la 
absurditatea acestui gând, dar văzând că mi-a înţeles greşit 
zâmbetul, am redevenit serios şi am încercat din nou. 

„Lawrence, deplâng violenţa care l-a omorât pe 
Matthew Shepard şi sunt bucuros că acei oameni au fost prinşi. 
Dar nu ar trebui să deplângem şi impulsul care l-a făcut pe 
Matthew Shepard să fie atras sexual de necunoscuţi violenţi?” 

El a spus doar: „Mă urâţi.” 
Am făcut o pauză ca să-l studiez. Credea cu adevărat aceasta 

sau era doar praf în ochi? 
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„Nu te urăsc”, am spus. „Te iubesc.” Am făcut o pauză. „Aş 
vrea să fiu cu tine pentru totdeauna, în cer.” 

Faţa lui Lawrence arăta şocul, ca şi cum ar fi fost lovit în 
stomac. Apoi a părut confuz. Expresia confuziei a fost imediat 
înlocuită de o expresie a mâniei. 

Pentru o fracţiune de secundă, a fost ca şi cum măştile ar fi 
căzut. „Dumnezeule din ceruri”, m-am gândit eu, „am nevoie 
de ajutor.” Cum puteau să cadă din nou? 

„Adevărata ta problemă nu este dragostea mea faţă de tine, 
nu-i aşa?” am întrebat. 

„Ce vreţi să spuneţi?” 
„Este dragostea lui Dumnezeu. Problema ta este dragostea 

lui Dumnezeu.” Câteva secunde nu a existat nicio reacţie. 
Apoi ea a venit. „Aţi înţeles bine că dragostea lui Dumnezeu 

este o problemă pentru mine,” a spus el. „Dumnezeul vostru 
este dragoste. Dumnezeul mincinos care spune că iubeşte omul, 
dar îi urăşte pe bărbaţii care iubesc bărbaţi.” 

„Crezi că Dumnezeu te urăşte?” 
„Nu mă urăşte?” 
„Ce te face să spui asta?” 
„Nu spune Biblia asta? Numeşte oamenii ca mine o 

urâciune.” 
„Numeşte ceea ce faci o urâciune. Este o diferenţă.” 
„Nu este nicio diferenţă. Fac ceea ce sunt.” 
Am luat în considerare acest argument. „Poate”, am spus 

eu, „că vrei ca Dumnezeu să te iubească mai puţin?” 
„Mai puţin!” a spus el repede şi foarte supărat. 
„Da. Nu ştii ce este dragostea?” 
„Acceptare.” 
„Acceptare a ceea ce te ucide? Gândeşte-te la un alt mod de 

a privi lucrurile: dragostea este un angajament al voinţei, pentru 
adevăratul bine al celeilalte persoane.” 

„Ce?” 
„Am spus că dragostea este un angajament al voinţei, pentru 

adevăratul bine al celeilalte persoane.” 
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„Nu înţeleg ce spuneţi.” 
„Desigur că înţelegi. Cel care iubeşte vrea ce este bine 

pentru cel iubit.” 
A ezitat. „Presupun că da.” 
„Bun. Acum gândeşte-te. Dacă aceasta este dragostea, 

atunci un Iubit desăvârşit ar vrea binele desăvârşit pentru cel 
iubit. Înţelegi ce înseamnă aceasta? Nu ar putea suferi şi ar 
detesta tot ce ar distruge binele celui iubit – indiferent cât de 
mult cel iubit ar dori acel lucru.” 

Nu am putut citi reacţia de pe faţa lui, aşa că am continuat. 
„Aceasta e ceea ce face păcatul – ne distruge. Al tău te distruge 
pe tine, al meu mă distruge pe mine. Şi de aceea Iubitul nu-l 
«acceptă»; îl urăşte cu o ură neînduplecată. Pentru a scoate 
cancerul din noi, va face orice trebuie – ca un chirurg. Nu, mai 
mult decât un chirurg. Dacă Îl vei lăsa, va lua chiar cancerul 
asupra Lui şi va muri în locul tău.” 

Încă impenetrabil, privea înainte, evitându-mi privirea. 
Am întrebat: „Ce se întâmplă dacă refuzi să renunţi la ce te 

distruge? Ce se întâmplă dacă Îi spui aceasta Iubitului divin şi 
desăvârşit, care vrea binele tău complet si desăvârşit – dacă spui: 
Mă agăţ de distrugerea mea! Acceptă-mă, şi distrugerea mea 
odată cu mine! Refuz să intru în cer altfel decât în compania 
morţii!” 

Niciunul dintre noi nu a mai spus nimic. 
Lawrence s-a ridicat şi a ieşit. 
[J. Budziszewski, Homophobia: An Unfinished Story. Copyright 

© J. Budziszewski, Profesor de management şi filozofie la 
Universitatea din Texas, Austin, SU.A, autor al How to Stay 
Christian in College şi The Line Through the Heart: Natural Law as 
Fact, Theory, and Sign of Contradiction. Acest articol a apărut iniţial 
în Boundless, www.boundless.org. Tradus şi publicat cu permisiune. 
Homophobia: An Unfinished Story face parte dintr-o serie de două 
articole. Celălalt articol din serie este The Seeker. Cele două 
articole au fost scrise pentru a fi citite împreună.] 
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THE SHOW MUST GO ON? 

BOGDAN MATECIUC  

 
Într-o biserică din Bucureşti, o mamă încearcă să îşi aline 

copilul aflat într-un cărucior cu rotile şi să fie în acelaşi timp 
atentă la slujbă. Copilul nu e nici mic şi nici nu are vreun 
handicap. De fapt, are 22 de ani şi este purtat într-un cărucior 
pentru că are SIDA în fază terminală. „Ştefan” e homosexual. 

Când avea 14 ani, Ştefan era un băiat timid. Spre deosebire 
de colegii lui de liceu, prefera să îşi petreacă timpul liber în 
compania fetelor. Băieţii îl intimidau dar, în acelaşi timp, îşi 
dorea să fie ca ei şi să fie primit în gaşca lor. Simţea un interes 
inexplicabil tocmai faţă de băieţii de care îi era cumva teamă. 

În perioada aceea a găsit pe internet un site pentru 
homosexuali. A fost pentru el poarta care, ulterior, l-a purtat 
într-o lume foarte diferită de lumea din jur, lumea în care băieţii 
ies cu fetele, în care băieţii se bat pentru fete şi în care băieţii se 
căsătoresc cu fete. În noua lui lume subterană, băieţii se 
întâlneau cu băieţi, însă nu pentru prietenie, ci pentru alte 
lucruri. 

Tot cu ajutorul internetului a început să fie convins că el e 
„diferit” de colegii lui de liceu. Site-urile pe care le accesa îi 
vorbeau despre o altă „identitate”, una aparent înnăscută, pe 
care el trebuia doar să o admită şi apoi să o mărturisească 
familiei şi prietenilor. 

Când Angel l-a contactat şi i-a spus că vrea să se întâlnească 
cu el, a avut nişte sentimente amestecate. Îi era teamă, dar, în 
acelaşi timp, se bucura că cineva, unul dintre băieţi, îi dă atenţie 
fără să îşi bată joc de el. A acceptat şi, în întâlnirile care au 
urmat, „prietenia” lui cu Angel s-a consolidat. Angel era altfel. 
Era vesel mereu, părea să nu aibă nicio grijă şi vroia să încerce 
lucruri ciudate. 

În câteva luni, de la mângâieri şi săruturi s-a ajuns la sex. 
După aceea, Angel s-a răcit şi i-a spus lui Ştefan că nu mai are 
timp de întâlniri, că se vede cu altcineva. Ştefan a simţit că şi-a 
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pierdut un prieten, dar şi-a spus că felul în care vede el ideea de 
prietenie e cumva idealist – în realitate prieteniile sunt mult mai 
concrete şi mai... sexuale. 

În anii care au urmat a mai ieşit cu încă trei băieţi. Toate 
mergeau bine la început şi în fiecare a crezut că a găsit un 
prieten adevărat. Lui Ştefan nu prea îi plăceau petrecerile cu 
mult alcool şi alte substanţe, dar şi-a spus că trebuie să fie 
tolerant, că asta înseamnă distracţie, că trebuie să fie deschis 
dacă vrea să aibă prieteni. 

În 2009, în urma unor analize subvenţionate de Guvern, i 
s-a spus că e infectat cu HIV. Mama lui a fost şocată. Deşi 
vedea că Ştefan iese în oraş aproape numai cu băieţi, a refuzat 
să creadă că copilul ei, în vârstă de 20 de ani, iese numai cu 
băieţi. 

Pe fondul unei sănătăţi generale şi aşa precare, în vara lui 
2010 s-a declanşat SIDA. A trebuit schimbat tratamentul şi 
viaţa întregii familii s-a schimbat. Tatăl lui Ştefan, aflat la muncă 
în Italia, şi-a prelungit şederea acolo, când a fost anunţat de 
boala copilului său. Comunicările lui cu familia de acasă s-au 
rărit, aşa cum s-au rărit şi banii trimişi prin Western Union. 

La 22 de ani, Ştefan cântăreşte 42 kg. Nu se mai poate 
deplasa şi este cărat de mama lui şi de un prieten de familie 
într-un cărucior cu rotile. În fiecare duminică, mama lui vine la 
spital, îl ia în braţe şi îl aşează în cărucior şi îl duce la slujba din 
capela din curtea spitalului. În faţa degenerării accelerate a stării 
de sănătate a lui Ştefan, în timp ce medicii clatină din cap, 
mama îşi agaţă ultimele speranţe de Dumnezeu. 

Acum trei ani, un fost coleg de liceu a observat că Ştefan îşi 
asumă tot mai mult o altă identitate, una sexuală. A încercat să 
stea de vorbă cu el şi i-a spus că sentimentele şi interesul lui faţă 
de băieţi nu sunt înnăscute şi că lucrurile se pot schimba. Ştefan 
s-a uitat la el ca la un ciudat şi, aşa cum învăţase de pe internet, 
i-a spus că aceste lucruri sunt genetice, că nu se pot schimba şi 
că el ar trebui să nu mai fie intolerant faţă de „minorităţile 
sexuale”. Colegul a mai încercat de câteva ori să vorbească cu el, 
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însă ideile învăţate de pe site-urile pentru homosexuali erau deja 
bine înrădăcinate în mintea lui Ştefan. 

Propaganda criminală pro-homosexualitate cere acum viaţa 
lui Ştefan. Într-un spectacol cu „minorităţi sexuale” şi 
„nediscriminare”, el a crezut, asemenea tuturor celor dinaintea 
lui, că lucrurile vor sta altfel cu el. În spatele măştilor şi 
zâmbetelor false, actorii sunt mereu tineri. Naivi, ei intră în 
scenă printr-o parte, fără să-i vadă pe cei dinaintea lor, scoşi pe 
braţe prin cealaltă parte. 

[Copyright © 2011 Bogdan Mateciuc. Acest articol a apărut 
iniţial pe site-ul autorului – www.odaiadesus.ro. Publicat cu 
permisiune. Bogdan Mateciuc a fost Director Executiv la 
Alianţa Familiilor din România (2007-2014). Locuieşte în 
Bucureşti, este căsătorit şi tatăl a trei copii.] 
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OSCILÂND ÎNTRE FRUSTRARE ŞI IUBIRE 

 

CÂND CINEVA DRAG SPUNE: „SUNT HOMOSEXUAL.” 

ANITA WORTHEN, într-un interviu cu BOB DAVIES 
 

Când fiul meu de 16 ani, Tony, a început să rămână peste 

noapte în oraş, am devenit foarte îngrijorată. Când l-am 
confruntat, ne-am certat câteva minute, apoi a aruncat bomba. 
„Ei bine, ştii că sunt homosexual, nu?” 

Am îngheţat. Tony a început să umple tăcerea jenantă cu 
detalii oribile. Cu trei luni în urmă făcea autostopul spre casă, 
când un consilier şcolar l-a luat în maşină şi l-a sedus. Acum îşi 
accepta „noua” identitate şi făcea cunoştinţă cu alţi 
homosexuali. 

„Mami”, a concluzionat el, „am găsit bărbatul viselor mele. 
Totul o să fie bine acum!” 

În zilele care au urmat am fost obsedată de fiecare greşeală 
pe care am făcut-o vreodată ca mamă. Nu ştiam deloc cum să 
mă ocup de acea situaţie. La urma urmei, nu protejează 
Dumnezeu familiile creştine de păcatele cu adevărat mari – ca 
acesta? 

„Să afli că ai un copil homosexual este o agonie”, spune 
Barbara Johnson. „Este aproape ca şi cum ai avea un deces în 
familie. Dar când moare cineva poţi să îngropi persoana şi să-ţi 
continui viaţa. Cu homosexualitatea, durerea pare să nu se 
termine niciodată.” 

Viaţa pare să iasă de sub control. Când descoperi acest 
aspect nefamiliar al celui care îţi este drag, simţi dintr-odată că 
vorbeşti cu un străin. Sentimentul de trădare poate fi devastator. 

În mod tipic, membrii de familie şi prietenii trec prin zile şi 
săptămâni de suferinţă profundă şi de jelire. „Vroiam să fiu 
mort”, îşi aminteşte un tată, „şi vroiam ca fiul meu să fie şi el 
mort.” Pot să apară simptome legate de stres: ameţeală, 
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migrene, insomnii. Este ceva obişnuit să simţi teamă şi chiar 
panică, la gândul că alţii ar putea afla. 

Deseori, membrii de familie – în special părinţii – se simt 
copleşiţi de vină. „Unde am greşit?” este o întrebare obişnuită. 
Curând sunt blocaţi în sindromul „dacă”: dacă ar fi fost părinţi 
mai buni, dacă ar fi devenit creştini mai devreme în viaţă... dacă 
şi-ar fi trăit credinţa mai consecvent... lista este nesfârşită. 

„Am provocat homosexualitatea copilului meu” este 
probabil cea mai mare minciună căreia trebuie să i se opună un 
părinte. Nimeni nu are puterea să cauzeze homosexualitatea 
altuia. În cel mai rău caz, relaţia părinte-copil este doar un factor 
dintr-un grup complex de influenţe. 

În ciuda a ceea ce susţine mass-media, nu se poate ca 
homosexualitatea să fie în primul rând genetică. Dacă ar fi 
adevărat, ar fi dispărut de mult – cei mai mulţi copii se nasc din 
părinţi heterosexuali. Dar consilierii creştini care se specializează 
în acest domeniu de misiune văd tipare de viaţă comune la 
consiliaţii lor. 

În mod obişnuit, bărbaţii şi femeile care se luptă cu 
homosexualitatea s-au simţit „diferiţi” din fragedă copilărie. 
Situaţia poate duce, la rândul ei, la respingerea din partea 
copiilor de vârsta lor şi la insulte ca „fetiţă” şi „poponar”. Cea 
mai mare parte a lesbienelor – şi un număr semnificativ de 
bărbaţi homosexuali – au fost victime ale abuzului sexual. La 
femei, abuzul poate duce la o teamă profundă de bărbaţi; la 
bărbaţi, la o confuzie profundă cu privire la masculinitatea 
proprie. Aceşti factori şi alţii asemenea lor subminează siguranţa 
şi identitatea sexuală a unei persoane şi deschid uşa ispitei 
pentru acelaşi sex. Odată ce dă curs ispitelor, ele devin mai 
puternice – şi conduc în mod specific la asumarea unei identităţi 
„homosexuale” la maturitate. 

Unii oameni răspund la sentimentul de vină revizuindu-şi 
convingerile despre homosexualitate. Părinţii – chiar şi cei 
creştini – încep să pună la îndoială poziţia Bibliei, că un 
comportament homosexual este păcat (vezi Levitic 18:22; 



 

 - 305 - 

Romani 1:24-27). Dar Biblia interzice cu consecvenţă activitatea 
sexuală în afara unui angajament heterosexual pe viaţă. 

Deci să mă confrunt cu motivele pentru care fiul meu s-a 
implicat în homosexualitate a fost o mare provocare pentru 
mine. Am făcut greşeli ca mamă singură, necăsătorită. În 
momentele mele de intimitate cu Dumnezeu, îmi exprim 
durerea, vina şi suferinţa. Apoi simt mângâierea Lui. 

Odată ce mi-am mărturisit păcatele din trecut, iertarea este o 
realitate spirituală pentru mine, fie că mă simt sau nu iertată. 
Uneori mintea şi emoţiile noastre au nevoie de mult timp, 
pentru a ţine pasul cu ceea ce s-a întâmplat în duhul şi sufletul 
nostru. 

După ce Tony mi-a mărturisit implicarea lui în 
homosexualitate, am strigat la Dumnezeu, cerându-I iertare 
pentru toate lucrurile pe care le-am făcut greşit în trecut. Dar, 
după timpul de rugăciune, mă simţeam apăsată de condamnare. 
Apoi am citit un verset scump în Mica 7:19: „El va avea iarăşi 
milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre şi vei arunca 
în fundul mării toate păcatele lor.” Când am luat ca pentru mine 
acest verset, mi-a fost mai uşor să las trecutul în urmă. 

Este potrivit să-l laşi pe cel drag al tău care este răzvrătit să 
ştie că suferi pentru el. Lasă-l să ştie de ce crezi că alegerea lui 
este nesănătoasă. Lasă-l să ştie că vei continua întotdeauna să-l 
iubeşti. Şi lasă-l să ştie că te vei ruga pentru el. Având de-a face 
cu fiul meu, am învăţat diferenţa dintre acceptare – 
recunoaşterea a ceea ce este adevărat în viaţa lui – şi aprobare, 
care înseamnă susţinerea comportamentului său ca bun şi 
corect. 

Separă personalitatea celui drag al tău de comportamentul 
său. Mulţi oameni implicaţi în homosexualitate forţează cu 
agresivitate acceptarea imoralităţii lor. „Dacă respingi 
homosexualitatea mea, mă respingi pe mine.” Atitudinea lor se 
bazează pe inabilitatea lor (sau refuzul lor) de a face deosebire 
între cine sunt şi ce fac. 
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Ca să hotărăşti cum să acţionezi într-o anumită situaţie 
(precum dorinţa sa de a petrece timp în casa ta), poate că te-ar 
ajuta să scoţi pentru o clipă homosexualitatea din imagine. Cum 
ai răspunde dacă persoana ar fi un heterosexual care ar face sex 
în afara căsătoriei? 

Poate cel mai important, lasă-l pe cel drag al tău să ştie că 
Dumnezeu poate aduce eliberare de homosexualitate. În 
1 Corinteni 6:9-11, apostolul Pavel îi menţionează pe acei 
creştini din biserica din Corint care fuseseră implicaţi în păcatul 
homosexual. Dar îi puseseră capăt, iar Dumnezeu îi declarase 
curaţi şi drepţi în faţa Sa. Este o veste bună pentru bărbaţii şi 
femeile care caută schimbarea. 

Iată câteva sugestii suplimentare pentru a face faţă acestei 
situaţii devastatoare: 

 Găseşte-ţi propriul tău sistem de suport! Nu purta sarcina 
singur. Găseşte pe alţii care să te asculte fără să judece, apoi să 
se roage consecvent pentru tine. 

 Caută să înţelegi trecutul! Roagă-te pentru timpul şi situaţia 
potrivită, pentru a-l întreba pe cel drag al tău, care este 
homosexual, despre copilăria sa. Discutarea întregii situaţii cu 
alţi membri de familie sau cu un consilier creştin aduce o 
înţelegere suplimentară. 

 Învaţă despre homosexualitate! Sunt multe cărţi creştine care 
te pot ajuta, precum Cineva la care ţin este homosexual de 
Anita Worthen şi Bob Davies (InterVarsity Press).  

Cunoaşterea „rădăcinii” emoţionale ascunse şi a 
problemelor spirituale te va ajuta să înţelegi viaţa celui drag al 
tău. 

 Împotriveşte-te vinei false! Nu poţi controla alegerile celui drag 
al tău – ci numai reacţia ta la alegerile sale. Nu eşti vinovat de 
lucrurile asupra cărora nu ai control. Şi nu ai control asupra 
alegerilor morale ale altora. 

Astăzi fiul meu are SIDA. Tot nu a renunţat la identitatea 
homosexuală. Încă simt o tristeţe profundă din cauza situaţiei 
fiului meu, dar bucuria şi pacea mea sunt şi mai profunde. Din 
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cauza experienţelor dureroase din viaţa mea, am fost capabilă să 
am empatie faţă de alţi oameni care suferă de o durere 
profundă. Aceasta face ca suferinţa mea să merite? Nu. Dar face 
ca suferinţa mea să aibă valoare. 

Nu ştiu ce va aduce viitorul, dar ştiu Cine ţine viitorul. 
Pentru ziua de astăzi, harul Său este de ajuns. 

[When a Loved One Says, ‘I’m Gay’. Extras din Someone I Love Is 
Gay: How Family & Friends Can Respond de Anita Worthen & 
Bob Davies. Copyright © 1996 Anita Worthen & Bob Davies. 
Tradus şi publicat cu permisiunea InterVarsity Press, P.O. Box 
1400, Downers Grove, IL 60515, SUA, www.ivpress.com.] 
 

CÂND UN PRIETEN SPUNE: „SUNT HOMOSEXUAL.” 

ANITA WORTHEN & BOB DAVIES 
 
Todd îşi aminteşte clar noaptea în care a întâlnit-o pe Sue. 

Mergea la o nouă biserică şi se afla pentru prima dată la grupul 
Colegiu şi carieră, care se întâlnea în serile de vineri. „Am intrat în 
sala asociaţiei. Sue vorbea cu câteva dintre prietenele ei. Am 
observat-o imediat. Avea păr lung, roşcat, un râs strălucitor şi 
era îmbrăcată atrăgător. Am fost imediat fermecat de ea.” În 
următoarele trei luni Todd a văzut-o săptămânal pe Sue, la 
Colegiu şi carieră. Era întotdeauna caldă şi prietenoasă cu el. Apoi, 
într-o noapte, după întâlnire, a întrebat-o dacă ar fi interesată să 
iasă la o cafea. Spre uimirea lui Todd, au sfârşit prin a vorbi 
peste două ore. Todd este conştient de intensitatea emoţională 
şi de atracţia reciprocă în creştere. În săptămâna următoare, au 
ieşit sâmbătă seara, la prima lor întâlnire oficială. După film s-au 
plimbat cu maşina. 

„Todd, este ceva important ce vreau să ştii despre mine”, a 
spus Sue, în timp ce mergeau cu maşina pe autostradă, apoi a 
descris cum, în copilărie, se simţise întotdeauna „diferită”. Când 
a venit pubertatea, s-a simţit confuză din cauza lipsei de interes 
pentru băieţi. Apoi, la liceu, Sue a întâlnit două eleve în ultimul 
an, care erau lesbiene declarate. S-a trezit întrebându-se dacă era 
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homosexuală. După câteva luni, Sue a ajuns să le cunoască mai 
bine pe acele femei, iar ele au prezentat-o altor eleve care 
experimentau lesbianismul. Apoi, printr-un bărbat de la 
serviciu, Sue a fost provocată să ia în considerare creştinismul. 
Până la sfârşitul acelei veri, îşi dedicase viaţa lui Cristos, în 
rugăciune. Acum era creştină de doi ani. „Nu am avut o relaţie 
romantică serioasă cu un tip”, a concluzionat Sue. „Şi nu am 
avut niciodată sentimente atât de puternice pentru un bărbat.” 

În lunile următoare, Todd şi Sue au devenit un „cuplu” 
consacrat la biserică. Ceilalţi au început să susţină relaţia lor, în 
special prietenii apropiaţi ai lui Sue, care ştiau despre implicarea 
ei din trecut în lesbianism. Todd era încântat de cum decurgeau 
lucrurile în viaţa lui, chiar şi când au apărut detalii suplimentare 
despre copilăria plină de probleme a lui Sue. Părinţii ei 
divorţaseră când ea avea 7 ani, după ce tatăl ei a comis adulter. 
Sue a fost profund rănită de ruptura părinţilor şi îşi amintea că a 
jurat să nu mai aibă niciodată încredere într-un bărbat. Ridicase 
ziduri groase în jurul inimii ei, ca să evite să fie rănită iar – până 
ce a apărut Todd. 

Todd îşi aminteşte că unele semne de avertizare au apărut 
devreme în relaţia lor, dar el le-a ignorat. Sue se lupta cu un 
ataşament emoţional puternic faţă de o altă femeie de la 
biserică. Todd ştia că nu ieşise de prea mult timp din lesbianism, 
dar încântarea relaţiei lor a îndepărtat uşoarele presimţiri rele pe 
care le avea. „Nu fusesem niciodată mai fericit, în special când 
Sue mi-a spus că dorea să-şi asume riscul să mă iubească.” 

După nouă luni de întâlniri, Todd a dus-o pe Sue la un bine 
cunoscut restaurant la modă, cu vedere asupra oraşului. Era o 
seară perfectă de duminică. O mie de lumini străluceau 
dedesubtul lor, în timp ce cerul se întuneca. După cină, Todd 
i-a oferit lui Sue o cutiuţă. Înăuntru era un inel de logodnă. Şi-a 
ţinut răsuflarea, când Sue a citit bileţelul care îl însoţea: „L-am 
întrebat pe Domnul şi cred că vrea să fim împreună. Te iubesc. 
Vrei să te căsătoreşti cu mine?” 
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Sue şi-a ridicat privirea, cu ochii înlăcrimaţi. „Da, vreau”, a 
spus încet. Todd avea şi el ochii plini de lacrimi. „Nu am fost 
niciodată mai fericit”, a spus Todd mai târziu, „şi am presupus 
că şi ea se simţea la fel.” Dar în următoarele două luni, Todd a 
perceput unele schimbări neliniştitoare la Sue. Îşi aminteşte în 
special weekendul când au mers să-i viziteze pe mama lui Sue şi 
pe tatăl ei vitreg şi cât de rece s-a purtat tatăl ei vitreg faţă de el. 
Sue a plâns cea mai mare parte a călătoriei de două ore spre 
casă, mărturisindu-i lui Todd că tatăl ei vitreg nu era creştin şi se 
opunea puternic relaţiei lor.  

În timpul săptămânii următoare, Sue s-a retras complet 
emoţional, iar Todd s-a simţit rănit şi confuz. Iată cum a 
explicat el mai târziu: „Acel weekend a fost un punct de cotitură 
în relaţia noastră. Din cauza respingerii tatălui vitreg, toate 
sentimentele ei nerezolvate faţă de tatăl ei adevărat au ieşit 
repede la suprafaţă. Din acea zi, relaţia noastră a început să se 
destrame.” 

Apoi Todd a sunat-o pe Sue. În timpul discuţiei, Sue a 
început să plângă şi i-au trebuit câteva minute până să poată 
vorbi. „Am sentimente de agresiune faţă de bărbaţi. Nu vreau 
să fiu în preajma ta acum.” Câteva zile mai târziu, Todd a 
răspuns la soneria de la uşă. Spre surpriza lui, Sue stătea pe 
treptele de la intrare, ţinând în mână o cutiuţă. „N-o să meargă 
niciodată”, a izbucnit ea. „Mă gândesc la asta de zile întregi şi 
trebuie să-ţi spun adevărul. Nu sunt îndrăgostită de tine şi nu 
mă pot căsători cu tine.” I-a dat cutiuţa şi a fugit la maşină, în 
timp ce Todd a rămas la uşă, îngheţat din cauza şocului. 

A rămas pe loc, în timp ce Sue s-a îndepărtat cu maşina, 
apoi în cele din urmă a închis uşa. Un val de emoţii a izbucnit 
înăuntrul lui. „M-am prăbuşit pe canapea şi am început să strig 
şi să plâng. Era ca şi cum aş fi murit – şi aşa mă şi simţeam. Tot 
ce puteam să fac era să mă rog: Doamne, ajută-mă. Nu pot să 
fac faţă. Ajută-mă să înţeleg ce se întâmplă acum.” 

Mai târziu, Todd a sunat-o pe Sue şi a încercat să discute cu 
ea. „Cred că mă iubeşti profund, în interior, dar problemele tale 
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cu bărbaţii au ieşit la suprafaţă şi nu poţi suporta durerea. Aşa 
că ţi-ai închis inima faţă de mine.” 

Ea a negat. „Greşeşti. Nu are nimic de-a face cu niciuna 
dintre acele probleme.” 

Todd a încercat să o convingă că reacţiona exagerat, 
renunţând la relaţia lor. „Dacă vrei să te ocupi de problemele 
tale cu bărbaţii şi cu tatăl tău, sunt gata să te aştept. Nu-mi pasă 
cât durează. Vreau să te susţin şi să văd relaţia noastră 
dezvoltându-se din nou, în viitor.” Dar Sue a refuzat, iar 
discuţia s-a încheiat repede. 

Todd ştia că încerca să readucă la viaţă ceva ce era deja 
mort. „Trebuia să-i dau drumul. Mă ucidea pe dinăuntru, dar 
trebuia să o fac.” În noaptea aceea a plâns până a adormit. 

Aceasta a fost cu trei ani în urmă. De atunci, Sue s-a mutat 
în altă parte a ţării. Todd se întâlneşte acum cu o altă tânără de 
la serviciu. Periodic aude ştiri despre Sue de la prieteni comuni 
de la biserică. Se descurcă bine, deşi el nu ştie dacă ea a reuşit să 
proceseze în continuare problemele care s-au ivit în relaţia lor. 
„Am ştiut după acea ultimă discuţie că era timpul să-i dau 
drumul cu adevărat şi să-mi continui viaţa”, spune el astăzi. 
„Vreau ca Dumnezeu să-i dea ce este mai bun pentru ea. Şi, în 
ciuda rezultatului, nu am regrete că am avut acea relaţie. Am 
învăţat multe, în special faptul că sunt capabil să iubesc pe 
cineva foarte profund. De fapt, unele dintre lecţiile pe care 
le-am învăţat le aplic în actuala mea relaţie. Sunt o persoană mai 
bună, fiindcă am cunoscut-o pe Sue.” 

Mulţi dintre voi, cei care citiţi acest articol, aveţi un prieten 
sau o cunoştinţă pe care îi suspectaţi că sunt homosexuali. 
Poate că persoana este o rudă, cineva pe care îl vedeţi ocazional 
la întâlnirile de familie. Pentru alţii, persoana este un vecin, un 
coleg de facultate sau un coleg de muncă. Oricare ar fi situaţia, 
în acest articol vom examina strategii specifice despre cum să 
ajungi eficient la ei. 
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Când nu ştii cu adevărat 
Când ai o suspiciune puternică, bănuind că un prieten este 

homosexual sau că o prietenă este lesbiană, dar subiectul nu a 
fost deschis niciodată, este important să nu-i etichetezi, 
întrebându-i dacă sunt homosexuali. Poate că nu s-au gândit 
niciodată la aceasta, iar adresarea întrebării îi poate face că 
înceapă să-şi pună sub semnul întrebării identitatea. Sau poate 
întări o teamă latentă, pe care o au deja în interior. Convingerea 
„Odată homosexual, întotdeauna homosexual” este foarte 
puternică în cultura noastră. Am văzut mulţi bărbaţi întrând în 
stilul de viaţă homosexual din cauza a ceva atât de simplu ca un 
vis cu acelaşi sex, care nu a fost controlat. Au cedat fricii, iar 
apoi au devenit curioşi cu privire la homosexualitate. „Am 
încercat o dată, doar ca să dovedesc că nu sunt homosexual”, a 
explicat un bărbat, care ulterior a ajuns să aibă multe întâlniri 
sexuale cu persoane de acelaşi sex. 

Cercetătorii de renume mondial Masters şi Johnson au găsit 
că a patra cea mai răspândită fantezie a bărbaţilor „hetero” sunt 
întâlnirile homosexuale. Iar în societatea noastră, cei care au un 
gând sau o dorinţă homosexuală sunt îndemnaţi să-şi accepte 
homosexualitatea. Dar această gândire este exact opusă Bibliei. 
Toţi avem dorinţe carnale, care se luptă cu sufletul 
(Romani 7:23). Adoptarea unei identităţi homosexuale este un 
pas major în înşelarea spirituală. Toţi avem domenii în care 
suntem ispitiţi, dar identitatea noastră de creştini este centrată în 
Cristos, nu în luptele noastre carnale. 

Cum putem să ajutăm un prieten pe care îl suspectăm 
că are această problemă? 
Lucrează la aprofundarea prieteniei voastre! 
Să devii o persoană „sigură”, cu care acel bărbat sau acea 

femeie pot să fie sinceri. Sexualitatea este un domeniu intim al 
vieţii şi este nevoie de timp pentru a aprofunda o prietenie, la 
nivelul la care astfel de subiecte particulare să fie discutate 
deschis. Fă efortul să devii un prieten de încredere, în mod 
consecvent. 
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Roagă-te pentru prietenia voastră! 
Chiar dacă problema celeilalte persoane nu este 

homosexualitatea, este posibil să percepi o luptă care are nevoie 
de rugăciune. Cere-I Domnului să-ţi arate cum să fii un prieten 
mai bun şi găseşte moduri specifice în care să susţii persoana. 

Fii deschis cu privire la luptele tale! 
Fii gata să-ţi rişti propria reputaţie. Dacă speri că prietenul 

tău se va deschide la un nivel profund, poţi ajunge la acel nivel 
de comunicare, deschizându-te tu mai întâi. 

Adesea, ca şi creştini, simţim că oamenii se aşteaptă să fim 
perfecţi şi încercăm din greu să trăim conform standardului 
acelei imagini false. Ce greşeală! Sfârşim ridicând bariere false, 
din cauză că alţii, care au lupte de viaţă profunde, simt că nu 
i-am putea niciodată înţelege. Dar sinceritatea noastră deschide 
uşa pentru ca alţii să ne împărtăşească deschis problemele lor. 
Începem să relaţionăm unul cu celălalt, într-un fel care este real 
şi care schimbă viaţa. 

Menţionează homosexualitatea într-un context neutru! 
Cei care se luptă cu această problemă au permanent 

„radarul” în alertă maximă, înregistrând atitudinile celor din jur 
faţă de subiect. Îşi amintesc remarcile lipsite de iubire şi glumele 
tăioase despre homosexuali, luni şi chiar ani de zile. 

Un pastor căsătorit care se luptă cu ispita homosexuală, 
relatează: „Recent, responsabilul cu muzica de la biserica mea 
i-a adresat un comentariu altui bărbat şi i-a întins mâna ca un 
efeminat. Amândoi au râs, iar pe mine m-a durut în interior. Mă 
consider un bărbat destul de masculin. Fac sport, repar maşini şi 
fac reparaţii în casă. Dar nu m-aş simţi niciodată confortabil să 
merg la cei doi bărbaţi în vreme de nevoie. Nu m-ar înţelege.” 
Fii atent să nu-i ofensezi pe cei care se luptă în secret în acest 
domeniu. În calitate de creştini, suntem chemaţi să-i iubim pe 
alţii, nu să-i condamnăm. 

Oamenii care mărturisesc creştinismul, dar care poartă la 
paradele homosexuale pancarte precum „SIDA este leacul 
pentru homosexualitate”, nu răspund cu o dragoste ca a lui 
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Cristos. Uneori atitudinea noastră de judecată este mai puţin 
evidentă. Ştim să ne purtăm mai bine, decât să facem o remarcă 
precum: „Uită-te la cei doi poponari de pe trotuarul celălalt!” 
Dar tot putem să comunicăm o atitudine de ostilitate faţă de 
cineva care prezintă semne exterioare că este homosexual. 

Dacă te lupţi cu judecata (şi toţi o facem uneori), fii sincer 
cu Dumnezeu. Învaţă despre subiectul homosexualităţii. Când 
vei înţelege traumele de la începutul vieţii care conduc de multe 
ori la comportamentul homosexual, vei avea compasiune pentru 
cei prinşi în capcana acestuia. 

Prieteni necreştini 
Mulţi dintre voi nu aveţi nicio îndoială: prietenul vostru este 

homosexual sau prietena voastră este lesbiană. Persoana a 
vorbit despre aceasta cu tine sau cu alţii. Ce faci acum? 

Autorii acestui articol sunt deseori întrebaţi: „Cum să-i spun 
despre Cristos unui homosexual?” Răspunsul nostru: „La fel 
cum spui oricui altcuiva!” Facem o greşeală când ne închipuim 
că trebuie să ne apropiem cu Evanghelia într-un mod total 
deosebit, de persoana care se confruntă cu homosexualitatea. 

Când devenim conştienţi de ceva „diferit” cu privire la alţii, 
ne simţim inconfortabil şi ne concentrăm prea mult asupra unui 
singur domeniu din viaţa lor. Este ca atunci când vorbim cu un 
om cu nasul încovoiat – oricât încercăm, nu ne putem abţine să 
ne uităm la nasul lui! Acelaşi principiu tinde să opereze când 
vorbim cu homosexuali. Devenim preocupaţi de sexualitatea 
lor, uitând că există multe alte aspecte în vieţile lor care nu au 
nimic de-a face cu înclinaţiile pentru persoanele de acelaşi sex. 

În mod ideal, împărtăşirea Evangheliei are loc în contextul 
unei prietenii permanente. Lui John Paulk îi place să spună 
povestea convertirii sale. John era implicat din plin în cultura 
„drag queen”, travestindu-se pe scenă şi participând la 
numeroase concursuri de frumuseţe, ca travestit. [„Drag queen” 
este un termen folosit pentru un bărbat care se îmbracă în haine 
feminine, respectiv utilizează machiaj specific, pentru a 
interpreta un rol feminin în travesti într-un spectacol, 
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eveniment monden sau ca gazdă al unei anumite emisiuni. 
Scopul artistic al unei drag queen este în contrast cu cei care se 
îmbracă în haine feminine sau au o înfăţişare feminină în afara 
lumii spectacolelor şi care o fac din cu totul alte motive. 
N. trad.] În mod firesc, părea a fi un candidat improbabil pentru 
a deveni un creştin conservator! 

John lucra ca manager la un centru de copiere xerox, în 
campusul colegiului său. În mod regulat, bărbatul care conducea 
una dintre asociaţiile creştine din campus făcea mici comenzi. 
John îşi aminteşte ce impresie i-a făcut acel bărbat: „Tom părea 
întotdeauna atât de interesat de mine ca persoană! Mă trata 
diferit decât ceilalţi clienţi ai mei. M-am trezit aşteptând cu 
nerăbdare să vorbesc cu el când intra, chiar dacă ştiam că el 
conducea un grup creştin în campus.” 

După câteva luni, în care a clădit o relaţie de prietenie, Tom 
l-a întrebat dacă îl putea vizita acasă. „O, vrea să-mi vorbească 
despre Dumnezeu”, s-a gândit John – dar era atât de curios, 
încât a fost de acord. După aceea, Tom l-a vizitat în 
apartamentul lui şi au început să vorbească despre Isus Cristos. 

Cam după douăzeci de minute, John l-a oprit. „Ştiu totul 
despre Evanghelie”, a spus el. „La 15 ani mergeam la biserică. 
Dar m-am născut homosexual, aşa că uită de asta!” 

„Nu, nu te-ai născut homosexual”, a răspuns Tom şi a citit 
din primul capitol din Geneza: „Dumnezeu a făcut pe om... 
parte bărbătească şi parte femeiască... Dumnezeu S-a uitat la tot 
ce făcuse; şi iată că erau foarte bune.” În acea după-amiază, 
după ce Tom i-a arătat şi alte pasaje din Biblie, John a devenit 
convins să homosexualitatea nu era ceva cu care se născuse – 
sau ceva în care trebuia să rămână. În săptămâna aceea, şi-a scos 
Biblia şi a început să o citească iar. După ce s-a luptat să ia o 
decizie zile întregi, a îngenuncheat lângă pat. 

„Dumnezeule”, m-am rugat. „Nu ştiu cum să scap de 
homosexualitate, dar Te voi urma. Indiferent cât de greu va fi, 
nu Te voi mai părăsi.” Din acea zi din februarie 1987, viaţa lui 
John s-a schimbat dramatic. După câţiva ani de implicare într-o 
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misiune pentru foştii homosexuali din California, s-a îndrăgostit 
de o femeie din biserică. El şi soţia lui, o fostă lesbiană, s-au 
căsătorit în iulie 1992, iar acum sunt implicaţi într-o misiune 
pentru foştii homosexuali din Portland, Oregon. John a avut 
numeroase oportunităţi de a-şi face cunoscută povestea 
publicului, la radio şi televiziune, în toată ţara, oferind speranţă 
cu privire la realitatea schimbării, care este posibilă prin Isus 
Cristos. 

Nu fă din homosexualitate cel mai important punct în 
discuţiile tale de evanghelizare, dar nici nu evita subiectul când 
apare. Cei mai mulţi necreştini cunosc că punctul de vedere 
biblic condamnă comportamentul homosexual. Cu blândeţe, 
explică faptul că Biblia condamnă orice comportament sexual în 
afara căsătoriei heterosexuale, deci acelaşi standard li se aplică 
tuturor celor necăsătoriţi, indiferent de cine sunt atraşi sexual. 
Dacă eşti necăsătorit, este util să împărtăşeşti cum te ajută 
Dumnezeu să trăieşti conform acestui standard. Dacă eşti 
căsătorit, vorbeşte despre atracţiile nepotrivite cu care te-ai 
confruntat – înainte şi după ziua căsătoriei. Accentuează că 
Dumnezeu ne dă putere să-L ascultăm; nu ajungem la puritatea 
sexuală prin propria noastră putere. Dacă dorim să facem pe 
placul lui Dumnezeu, El ne va ajuta în slăbiciunea noastră 
(2 Corinteni 12:9-10). 

Fii foarte clar în privinţa faptului că Biblia condamnă 
comportamentul homosexual – dar nu pe homosexuali, ca 
oameni. Un homosexual se poate întreba: „Mă urăşte 
Dumnezeu?” Răspunsul este: „Nu. Biblia spune clar că 
Dumnezeu are o dragoste profundă pentru oricine, inclusiv 
pentru tine (Ioan 3:16, Romani 5:8 etc.). Datorită acestei 
dragoste, El interzice comportamentul sexual care ştie că ne va 
răni.” 

Dacă totuşi subiectul homosexualităţii apare în discuţie, o 
carte utilă pe care să i-o dai prietenului tău este Nu eşti obligat să 
fii homosexual de Jeff Konrad. Cartea constă din corespondenţa 
dintre un fost homosexual şi prietenul lui homosexual, care 
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caută adevărul. Ei discută rădăcinile şi cauzele homosexualităţii, 
ale singurătăţii, dinamica relaţiilor homosexuale şi o mulţime de 
alte chestiuni, cu privire la care probabil că prietenul tău îşi 
pune întrebări. Cartea este, de asemenea, un excelent material 
de studiu pentru tine. Felul în care Jeff a tratat aceste subiecte îţi 
va da o mulţime de idei despre cum să discuţi cu prietenul tău. 
La jumătatea cărţii, prietenul lui Jeff devine creştin, iar restul 
cărţii arată cum poţi încuraja pe cineva care se confruntă cu 
probleme homosexuale, care este de curând credincios. 

Prieteni creştini implicaţi în homosexualitate 
Dar prietenii care mărturisesc că sunt creştini, implicaţi activ 

în lesbianism sau homosexualitate – şi care îşi apără alegerile 
morale? Unii dintre ei au făcut parte cândva din biserica ta şi au 
încercat să renunţe la relaţiile ilicite cu persoanele de acelaşi sex. 
Dar au obosit să reziste atracţiei faţă de comportamentul 
homosexual sau lesbian şi acum au adoptat o teologie în 
favoarea homosexualităţii. Cum ar trebui să răspundem? 
Tratează-i ca pe un prieten heterosexual care face sex în afara 
căsătoriei. Poate cunoşti alţi prieteni din biserică care au ignorat 
valorile morale conservatoare şi acum au comportamente 
păcătoase. Dacă este aşa, cum relaţionezi cu ei? Dacă nu, 
imaginează-te pe tine în acea situaţie. Care este răspunsul 
potrivit? 

Hotărând felul în care reacţionăm, trebuie să luăm în 
consideraţie mai mulţi factori. Fiind credincioşi, vrem ca relaţia 
noastră cu Isus Cristos să aibă impact asupra celor care nu au 
descoperit încă realitatea Lui în viaţa lor. Sunt mai multe 
răspunsuri posibile. Unii oameni ignoră total moralitatea altei 
persoane. Comportamentului lor privat nu este treaba mea, 
gândesc ei. La prima vedere, pare să fie abordarea cea mai 
„iubitoare” – dar este biblică? Credem că nu. Biblia discută 
detaliat despre comportamentul nostru privat şi chiar despre 
gândurile noastre. Nu ezita să susţii standardele morale pe care 
ni se porunceşte să le respectăm. De exemplu, apostolul Pavel 
le porunceşte creştinilor să fugă de curvie (1 Corinteni 6:18). 
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Scriitorii Scripturilor nu au ezitat să detalieze eşecurile morale 
ale personajelor biblice şi să discute cum comportamentul lor a 
întristat inima lui Dumnezeu. Dumnezeu ne iubeşte – dar nu 
trece cu vederea alegerile noastre morale. 

O altă posibilă reacţie este evitarea unui creştin implicat în 
homosexualitate sau lesbianism. Cei care acţionează astfel se 
călăuzesc de obicei după versete ca:„De aceea: Ieşiţi din 
mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul” 
(2 Corinteni 6:17) şi indicaţia lui Pavel: „Să n-aveţi niciun fel de 
legături cu vreunul care, măcar că îşi zice frate, totuşi este 
curvar” (1 Corinteni 5:11). Pavel adaugă: „Cu un astfel de om 
nu trebuie nici să mâncaţi.” Cum se aplică aceste versete 
situaţiei noastre? 

Unii creştini iau aceste pasaje în mod literal – şi evită chiar şi 
să discute cu o persoană care mărturiseşte creştinismul, dar se 
dedă la acte homosexuale. A avea o relaţie continuă de orice fel, 
gândesc ei, ar implica aprobarea imoralităţii prietenului. Dar alţi 
creştini mai slabi, care văd prietenia noastră, pot să creadă în 
mod greşit că homosexualitatea este OK. Îi vor face acţiunile 
noastre să se „poticnească” pe alţii din biserică sau să fie 
confuzi? 

Izolarea socială pare să contrazică totuşi comportamentul lui 
Isus. El nu a evitat oamenii din jurul Lui care trăiau contrar 
standardelor Sale. Le-a întins o mână, dar i-a confruntat cu 
privire la comportamentul lor. „Nici Eu nu te osândesc. Du-te 
şi să nu mai păcătuieşti” (Ioan 8:11). El a luat parte la 
evenimente sociale cu „păcătoşii”, spre marele dispreţ al 
fariseilor (Matei 9:11). 

Alţi creştini interpretează instrucţiunile lui Pavel ca 
însemnând: „Să nu aveţi părtăşie continuă cu cineva care este 
imoral din punct de vedere sexual.” În lumina acestei 
interpretări, un apel telefonic periodic este diferit de 
comunicarea permanentă, regulată. Principalul motiv al relaţiei 
este să fie o influenţă pentru eliberare, reamintindu-i persoanei 
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adevărul şi încercând să o conducă la locul pocăinţei, în ceea ce 
priveşte comportamentul său imoral. 

Iată cum a tratat această situaţie un bărbat, Rob: „James şi 
cu mine am fost cândva prieteni apropiaţi. Era în biserică de 
câţiva ani când am venit eu prima dată acolo şi mi s-a adresat cu 
o prietenie sinceră, care era cu adevărat încurajatoare. Curând 
făceam împreună drumeţii şi alte activităţi, de câteva ori pe 
lună.” Când James i-a dezvăluit luptele lui homosexuale 
permanente, Rob a găsit faptul surprinzător – dar aceasta nu a 
i-a afectat interesul pentru prietenia lor. 

Apoi, cam doi ani mai târziu, James a hotărât că facă testul 
HIV. Se dedase periodic la comportamentul homosexual şi ştia 
că prezenta un risc. Din nefericire, a fost testat pozitiv. În 
următoarele câteva luni s-a luptat cu o mânie adâncă şi cu 
dezamăgirea. De ce îngăduise Dumnezeu să fie infectat? Făcea 
eforturi conjugate să pună capăt comportamentului imoral şi 
urmărea cu pasiune o relaţie mai apropiată cu Domnul. Chiar 
slujise peste ocean într-un proiect de un an pentru misiuni pe 
termen scurt. Şi acum asta! 

Curând după aceea, James a părăsit biserica şi a început să 
petreacă weekendurile la barurile homosexuale dintr-un oraş 
apropiat. Câteva luni mai târziu l-a sunat pe Rob şi l-a anunţat 
că se „căsătorise” cu colegul lui de cameră, într-o ceremonie 
desfăşurată la o biserică homosexuală. 

Rob se afla într-o dilemă. Se bucurase de o prietenie 
apropiată cu James, dar nu era de acord cu implicarea lui 
homosexuală. Trebuia să continue să-l vadă pe James sau să 
întrerupă relaţia? „Am hotărât să mă retrag întrucâtva”, a 
explicat el. „Dacă James suna, cu siguranţă vorbeam cu el. 
Totuşi, am încercat să îndrept discuţiile noastre înspre lucrurile 
pozitive pe care Dumnezeu le făcea în viaţa mea – acelaşi gen 
de discuţii de care ne bucuram în trecut.” 

Rob a descoperit că „lipiciul” relaţiei lor – credinţa lor 
comună – dispăruse. Deodată, o neînţelegere majoră atârna 
asupra relaţiei lor, iar dinamica prieteniei lor s-a schimbat. „Ştiu 
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că amândoi simţeam asta”, a spus Rob. „Ştia că eram puternic 
pornit împotriva implicării lui active în homosexualitate. Şi am 
observat că, atunci când a intrat tot mai mult în relaţii de 
prietenie cu bărbaţi homosexuali, şi-a pierdut interesul pentru 
lucrurile spirituale, asupra cărora se concentrase prietenia 
noastră în trecut.” 

Când James a început să exploreze diferite religii New Age, 
prietenia lor a devenit şi mai distantă. Totuşi, Rob încerca să 
lase întotdeauna uşa deschisă pentru o viitoare comunicare. 
„Nu am vrut niciodată să închid complet uşa în ceea ce privea 
relaţia noastră. Am continuat să mă rog ca într-o zi James să 
devină nemulţumit de viaţa homosexuală şi să se întoarcă la 
credinţa comună pe care o împărtăşisem înainte.” James a 
aşteptat până în ultimele săptămâni ale vieţii sale ca să 
părăsească convingerile New Age şi să se îndrepte spre 
creştinism. Totuşi, nu a renunţat niciodată la homosexualitate. 

Chiar şi aşa, Rob l-a văzut pe James de câteva ori, înainte de 
moartea sa. Au vorbit despre eternitate, iar James a spus că era 
gata să-L întâlnească pe Domnul. S-au rugat împreună, iar 
James a exprimat o apreciere profundă pentru vizitele lui Rob. 
„Când a venit criza cea mare”, a spus Rob, „cei mai mulţi 
prieteni homosexuali ai lui James au dispărut. Ca şi cum nu ar fi 
putut înfrunta acel ultim capitol al morţii, din viaţa lui. Dar eu 
L-am avut pe Domnul ca să mă ajute. Am putut să-i fiu alături 
lui James. Îmi câştigasem dreptul de a vorbi în viaţa lui, la 
sfârşit, pentru că menţinusem relaţia.” Când Rob l-a văzut pe 
James pentru ultima dată, acesta devenise inconştient. În câteva 
zile, James a murit. 

Rob spune că a căuta să menţii echilibrul într-o astfel de 
relaţie este dificil şi este ceva pentru care trebuie să te rogi cu 
regularitate. „Cred că este o linie subţire între a rămâne în 
legătură de dragul de a fi un martor şi a face compromisuri, 
menţinând prietenia ca şi cum ai fi de acord cu comportamentul 
persoanei. Mă bucur că mai mulţi dintre noi, cei de la biserică, 
am rămas în contact periodic cu James, deoarece cred că aceasta 
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a pregătit terenul ca el să se întoarcă la Cristos, în ultimele sale 
zile. Dar, în acelaşi timp, nu am putut să menţin o prietenie 
apropiată cu el şi să pretind că nu era nimic greşit cu relaţiile lui 
homosexuale. Nu a fost uşor sau întotdeauna clar pentru mine, 
dar am încercat să păstrez un echilibru. Cred că Dumnezeu mi-a 
onorat eforturile.” 

Rob spune că o întrebare importantă l-a ajutat să evalueze 
relaţia lui cu James: care este impactul spiritual al relaţiei? Rob a 
încercat să discearnă rezultatele momentelor petrecute 
împreună. Interacţiunea lor îl îndepărta pe el de Cristos – sau îl 
atrăgea pe James înspre Cristos? Sincer vorbind, uneori nu era 
uşor de spus. Într-o noapte, James a vrut să vorbească despre 
cât de minunat era să facă în sfârşit sex homosexual, după ce şi-
a reprimat sentimentele mulţi ani. Nu era deschis să ia în 
considerare ce avea Biblia de spus despre sexul înainte de 
căsătorie, cu un partener de acelaşi sex sau de sex opus. Rob s-a 
dus acasă, simţind că seara fusese o pierdere de timp. 

Într-o altă noapte, James părea mai gânditor decât de obicei. 
Se „căsătorise” cu iubitul lui şi intraseră într-o relaţie pe viaţă – 
doar ca să se trezească despărţindu-se şapte luni mai târziu, 
fiindcă nu putuseră să fie de acord în ce parte a oraşului să 
locuiască. Rob a descoperit că în acea noapte James era mult 
mai deschis să vorbească despre lucruri spirituale, inclusiv 
despre o evaluare dacă relaţiile homosexuale erau cu adevărat 
ceea ce are Dumnezeu mai bun pentru noi. 

Rob nu a ezitat să ceară părerea celorlalţi prieteni ai lui de la 
biserică şi a liderilor bisericii, despre cum să petreacă cel mai 
bine timpul cu James. Deşi probabil a făcut unele greşeli, Rob 
se simţea satisfăcut că jucase un rol semnificativ în viaţa lui 
James – cu consecinţe eterne. Nu există reguli rigide pentru 
acest gen de situaţie. Roagă-te pentru călăuzirea lui Dumnezeu, 
aşa cum a făcut Rob. Şi roagă-te să ai o influenţă spirituală 
pozitivă în viaţa prietenului tău. 

O femeie face observaţia: „Când dau peste cineva care a 
făcut parte din biserica noastră şi ştiu că L-a părăsit pe Domnul, 
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de obicei vorbim cu căldură. Acei bărbaţi şi femei îmi sunt 
dragi. Unii dintre ei sunt implicaţi în relaţii imorale, dar de 
obicei nu spun nimic despre alegerile stilului lor de viaţă. Mă 
rog doar ca văzându-mă şi simţind dragostea mea, să-şi 
amintească despre lucrurile bune pe care le-au lăsat în urmă.” 

Dacă prietenul tău este deschis la discutarea perspectivei 
biblice despre homosexualitate, îţi recomandăm să te 
familiarizezi cu principiile din spatele teologiei pro-
homosexuale. Pentru un curs „fulger” despre bazele sale, îţi 
recomandăm apendicele A de la finalul cărţii Ieşind din 
homosexualitate de Bob Davies şi Lori Rentzel (InterVarsity 
Press, 1993). Pentru o tratare mai amănunţită şi o carte care ar fi 
excelent de împărtăşit cu un prieten homosexual activ sau cu o 
prietenă lesbiană activă, care pretinde că este creştin sau 
creştină, îţi recomandăm Hetero şi limitat? de Thomas Schmidt 
(InterVarsity Press, 1995). 

În timp ce prietenia voastră se dezvoltă, te vei confrunta cu 
multe dintre aceleaşi întrebări pe care le pun părinţii cu privire 
la copiii lor homosexuali. Dar invitarea iubitului prietenului tău 
la cină? Ce limite să pun când îi văd împreună? Şi aşa mai 
departe. Pentru mai multă călăuzire cu privire la acest gen de 
situaţii, vezi secţiunile relevante ale Capitolului 8 din cartea 
noastră: Cineva la care ţin este homosexual: Cum pot răspunde familia şi 
prietenii (InterVarsity Press, 1996). 

Susţinerea prietenilor care sunt foşti homosexuali 
Acum să discutăm situaţia când prietenul tău caută ajutor în 

confruntarea cu homosexualitatea. Ai ceva de oferit, chiar dacă 
nu te-ai luptat niciodată cu această problemă? Da! Dar în 
funcţie de genul tău şi al prietenului tău, prietenia voastră are 
oportunităţi speciale şi, de asemenea, probleme potenţiale. Mai 
întâi, vom examina dinamica prieteniilor de acelaşi sex, în 
acordarea sprijinului. 

O prietenă care ajută o femeie care se luptă cu homosexualitatea 
Acceptarea din partea unei femei heterosexuale aduce multă 

vindecare unei femei care a fost homosexuală. Multe lesbiene se 
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luptă cu probleme de respingere, la un nivel profund al 
identităţii lor sexuale sau în ceea ce priveşte sentimentul 
feminităţii. Poţi arăta dragostea lui Dumnezeu prin acţiunile şi 
cuvintele tale. În mod tipic, aceste femei simt o nevoie intensă 
de aprobare din partea aceluiaşi sex şi de legătură emoţională cu 
alte femei. Oferă un exemplu evlavios de prietenie nesexuală. 

Cu mulţi ani în urmă, în timp ce soţul meu era plecat din 
oraş, eu (Anita) am petrecut o sâmbătă acasă la Patty, ca să 
mergem împreună la biserica ei în dimineaţa următoare. Mă 
simţeam puţin inconfortabil, fiindcă Patty de-abia ieşise din 
viaţa lesbiană, dar curând sporovăiam împreună şi petreceam un 
timp minunat. 

Când ne pregăteam pentru biserică, în dimineaţa următoare, 
am observat că deşi Patty era foarte atrăgătoare, i-ar fi stat bine 
puţină culoare şi ruj de buze. Dar îndrăzneam să-i sugerez? 
Avea să creadă că eram critică în ce priveşte felul cum arăta sau 
că încercam să o schimb într-un mod exterior, artificial? După 
ce m-am gândit o clipă, am realizat că i-aş fi împărtăşit secretele 
machiajului oricărei alte prietene, deci de ce nu şi lui Patty? 
„Vrei să încerci acest ruj de culoare deschisă?” am întrebat, iar 
ea a fost dornică să-l încerce. I-a plăcut rezultatul şi am plecat la 
biserică. Data viitoare când am văzut-o, de-abia aştepta să-mi 
arate „noua” ei înfăţişare. Patty vizitase un raion de machiaj, la 
un magazin universal, şi arăta grozav – cu excepţia buzunarelor 
umflate ale blazerului. M-a văzut uitându-mă la buzunarele ei şi 
mi-a explicat: „Sunt lucrurile pe care doamna de la magazin 
mi-a spus că trebuie să le car cu mine.” S-a încruntat puţin, în 
timp ce se gândea. „Cred că va trebui să încep să port poşetă!” 
Chiar şi o mică încurajare la momentul potrivit poate să aibă un 
mare impact în viaţa prietenei tale. (Astăzi, mulţi ani mai târziu, 
Patty şi cu mine avem o prietenie grozavă; rareori mă gândesc la 
trecutul ei lesbian.) 

Poţi să o ajuţi pe prietena ta să distrugă vechile tipare de 
relaţionare, precum manipularea, mila de sine şi cererile 
emoţionale egoiste, rămânând constantă şi fidelă. O poţi face, 
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de asemenea, să-şi asume responsabilitatea pentru scopul pe 
care îl are în relaţie, provocând-o să dezvolte mai degrabă 
reciprocitate decât dependenţă. 

Dar există precauţii speciale pentru situaţia respectivă. Unele 
femei „hetero” cad într-o relaţie lesbiană cu o femeie care caută 
ajutor. Chiar femeile fără o istorie anterioară de lesbianism – 
care au nevoi emoţionale – au avut sentimente lesbiene 
puternice în acest gen de prietenii. 

Nu putem fi naivi în această privinţă. Atracţia faţă de 
persoanele de acelaşi sex este bazată pe o nevoie reală, dată de 
Dumnezeu, pentru intimitate, care a fost contorsionată. Toţi 
avem nevoie de dragoste. Dumnezeu ne-a făcut fiinţe sociale şi 
este ceva obişnuit pentru femei să găsească o satisfacţie 
profundă în formarea unor prietenii semnificative cu alte femei. 
Dacă nevoile pentru acelaşi sex sunt neîmplinite în general, 
chiar şi femeile „hetero” pot fi atrase în relaţii nepotrivite. 

Căderea în lesbianism poate fi foarte subtilă, începând cu o 
nevoie emoţională exagerată de a fi cu cealaltă persoană. Unul 
dintre semnele de pericol majore că relaţia a luat o întorsătură 
rea este prezenţa geloziei şi posesivităţii. Prietena ta lesbiană se 
simte nesigură, iar tu trebuie să o reasiguri tot mai mult de 
dedicarea ta faţă de prietenia voastră. Unele sentimente de 
gelozie sunt obişnuite. Dar când încep să controleze relaţia, este 
timpul pentru o evaluare, poate cu ajutorul unui consilier sau 
sfătuitor spiritual. 

Un alt semn care arată pericolul este faptul că eşti exagerat 
de responsabilă pentru sentimentele prietenei tale. Începi să fii 
mistuită de dorinţa de a o face pe prietena ta fericită, 
asumându-ţi o responsabilitate pe care Dumnezeu nu ţi-a dat-o 
niciodată. În general, relaţia presupune mult efort, în timp ce 
faci tot mai multe pentru a o asigura pe prietena ta de dragostea 
ta necondiţionată. Fereşte-te de mentalitatea „doar noi”. O 
prietenie sănătoasă nu este exclusivă. Le urează bun venit altora. 
Iar o relaţie sănătoasă este flexibilă. Dacă întâlnirea pentru 
prânz sau pentru o ieşire în oraş seara este anulată din când în 
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când, este dezamăgitor, dar nu devastator. Persoana care 
anulează nu ar trebui să fie făcută să se simtă vinovată. Relaţiile 
de dependenţă emoţională sunt marcate de o posesivitate care 
se agaţă, nevrând să dea drumul nicicând, chiar şi când motivele 
despărţirii sunt întru totul de înţeles. 

Asigură-te că menţii alte prietenii apropiate. Ele sunt o 
protecţie importantă pentru păstrarea unui echilibru în relaţiile 
tale. Încurajează-ţi prietena să dea şi ea curs altor prietenii. Nu 
crede nicio clipă că eşti singura care poate cu adevărat să o 
ajute! Va fi de folos să petreci timp cu prietena ta în cadrul unui 
grup. Invită pe alţii să ia masa de prânz cu voi în oraş. 
Implică-te în grupuri, la biserică, unde interacţionezi cu alţii. 
Aceste moduri de protecţie vor fi utile în evitarea exclusivităţii, 
care poate duce la dependenţă emoţională. 

Este posibil ca femeile care vin dintr-un mediu lesbian să fi 
căzut în relaţii extrem de dependente, fiindcă nu cunosc limitele 
potrivite într-o prietenie sănătoasă. O consiliam pe Martha 
într-o zi, cu privire la acest subiect. Îmi telefonase şi-mi ceruse 
să luăm prânzul în oraş. Curând, stăteam la un restaurant în aer 
liber, într-o frumoasă zi însorită. 

În timp ce mâncam, Martha părea oarecum preocupată. Am 
întrebat-o ce nu era în ordine, iar ea şi-a ridicat privirile spre 
mine. „Anita”, a întrebat ea, „crezi că două felicitări şi un apel 
telefonic sunt prea mult într-o săptămână?” Am început să râd 
– realizând tendinţa mea de a avea aceeaşi problemă în relaţiile 
mele – iar ea mi s-a alăturat. Apoi faţa i-a devenit din nou 
serioasă. „Ştii... e vorba de Sarah. Preţuiesc relaţia noastră, dar 
nu ştiu ce este normal.” 

Martha şi Sarah ieşiseră amândouă dintr-un trecut lesbian şi 
deveniseră dependente emoţional una de cealaltă, în timpul 
anului care trecuse. Acum încercau să găsească un echilibru în 
relaţia lor. Eram încurajată că Martha era atât de vulnerabilă cu 
mine şi mi-am cântărit cuvintele cu atenţie. „Da, cred că două 
felicitări şi un apel telefonic sunt puţin cam mult într-o 
săptămână, numai dacă nu există un motiv special.” Nu a părut 
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prea mulţumită de răspunsul meu. Am continuat: „Gândeşte-te 
la relaţia ta cu Betty de la biserică. Voi două sunteţi apropiate, 
nu-i aşa?” Când a fost imediat de acord, am întrebat: „Cât de 
mult o contactezi într-o săptămână?” 

Martha s-a gândit o clipă, înainte de a răspunde. „Cred că 
vorbim cam o dată pe săptămână şi îi trimit o felicitare în ocazii 
speciale sau dacă are nevoie de puţină încurajare.” Nu şi-a putut 
ascunde dezamăgirea când a întrebat: „Presupun că aceasta este 
normal pentru prieteni?” Am dat din cap în semn de aprobare, 
iar apoi am zâmbit amândouă. Chiar dacă era greu, Martha 
învăţa tipare sănătoase în relaţionarea faţă de femei. În 
următoarele luni a perseverat, continuând să interacţioneze în 
mod sănătos cu Sarah. Astăzi, cinci ani mai târziu, ele locuiesc 
în părţi diferite ale ţării, dar au o prietenie bună şi încă iau 
legătura periodic. 

Un prieten care ajută un bărbat care se luptă cu homosexualitatea 
Cei mai mulţi bărbaţi homosexuali au suferit din cauza lipsei 

legăturii cu acelaşi sex, în anii copilăriei. Sunt dornici să aibă 
aprobarea altor bărbaţi. Deci ai o oportunitate specială pentru a 
clădi încrederea în viaţa prietenului tău, prin acceptarea lui ca 
bărbat. Îl poţi ajuta, fiind vulnerabil cu privire la propria ta 
viaţă, discutând despre slăbiciunile şi temerile tale, ca şi despre 
punctele tale tari. Această deschidere îl ajută să realizeze că 
multe dintre problemele lui sunt la fel ca ale oricărui bărbat. Nu 
toate luptele lui sunt probleme „homosexuale”. 

Fii un partener de rugăciune pentru el şi invită la dare de 
seamă reciprocă. Prietenul tău are nevoie de cineva care să îi 
ofere suport în perioadele de ispită sexuală. Dacă ai avut 
probleme cu imoralitatea heterosexuală în trecut, ai multe să-i 
oferi prietenului tău, în termenii înţelegerii practice a luptei 
împotriva poftei. Mulţi bărbaţi se luptă cu ispita vizuală. 
Strategiile spirituale care te-au ajutat vor fi eficiente şi împotriva 
poftei homosexuale a prietenului tău. De asemenea, asigură-te 
de suportul lui în rugăciune, în domeniile în care tu eşti slab. 
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Fii gata să afli detaliile specifice ale luptelor prietenului tău 
(nu ar trebui să-i fie teamă să spună cuvântul „masturbare” în 
prezenţa ta, de exemplu), dar există o diferenţă între a fi sincer 
şi a fi explicit. Detaliile isprăvilor lui sexuale din trecut nu sunt 
necesare. Te poate informa, fără a te împovăra cu detalii 
nepotrivite despre oameni, locuri şi acte sexuale specifice. 

De asemenea, va trebui să fii sincer, făcându-i cunoscut cât 
de multe detalii specifice poţi accepta despre luptele lui din 
prezent. De exemplu, dacă faptul că ştii despre atracţia lui faţă 
de un prieten comun este prea împovărător pentru tine, trebuie 
să ştie. Te poate ţine la curent cu luptele lui, fără să dea nume 
specifice. El trebuie să îţi cunoască limitele şi în alte domenii, ca 
să nu te facă să păcătuieşti, trezindu-ţi în minte fantezii sexuale. 

Poate vei fi surprins să descoperi cât de multe lupte din 
prezent sau din trecut, din viaţa ta, sunt similare celor ale 
prietenului tău. Homosexualitatea lui nu este cu adevărat o 
problemă sexuală – este mai mult sindromul de suprafaţă al 
unor probleme cu rădăcini mai adânci, care au nevoie de 
vindecare. Rădăcinile homosexualităţii sunt în principal 
emoţionale şi se centrează asupra unor chestiuni ca invidia (nu 
sunt la fel de masculin/sigur pe mine/agresiv ca alţi bărbaţi), 
respingerea (nu m-am simţit niciodată cu adevărat iubit), 
singurătatea (nimeni nu m-ar iubi dacă m-ar cunoaşte aşa cum 
sunt cu adevărat) şi înşelarea (nu voi reuşi niciodată nimic). Îţi 
sună familiar? Desigur că da. Multe dintre aceste sentimente şi 
gânduri ne frământă pe noi toţi, în grade diferite. Aşa că îi poţi 
face cunoscut prietenului tău că aceste probleme nu sunt 
„homosexuale”, sunt universale. Şi îi poţi împărtăşi cum te-a 
ajutat Dumnezeu să faci faţă unor lupte comparabile, în propria 
ta viaţă. 

Se poate ca prietenul tău să devină prea dependent de tine. 
Poate să devină prea solicitant în ce priveşte timpul tău. În 
unele cazuri, poate chiar să mărturisească o atracţie sexuală sau 
sentimente de „îndrăgostire” faţă de tine. Mulţi bărbaţi 
heterosexuali dau bir cu fugiţii în acest punct, ceea ce îi 
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confirmă prietenului tău că este pe deplin un ratat şi că nu va fi 
niciodată capabil să aibă o prietenie sănătoasă. 

Fuga nu este cea mai bună soluţie a lui Dumnezeu la această 
situaţie dificilă. Este un timp important în relaţia voastră şi o 
oportunitate ca să iei decizii corecte, care vor avea un impact 
major în viaţa prietenului tău. Răspunsul nu este fuga, ci 
stabilirea unor graniţe potrivite. Să privim câteva dintre liniile 
specifice de acţiune. 

Mai întâi, dacă apare o dependenţă, nu ignora semnalele că 
el devine solicitant. Trebuie să rămâi ferm şi să îl confrunţi cu 
blândeţe. I-ai putea spune ceva ca: „Chuck, nu pot fi aici pentru 
tine tot timpul. Numai Dumnezeu poate. Rămân în continuare 
prietenul tău, dar simt că devii prea dependent de prietenia 
noastră.” Deci fii sincer în comunicarea cu el; nu evita subiectul, 
în speranţa că dependenţa emoţională se va rezolva cumva de la 
sine. 

În al doilea rând, este posibil ca prietenul tău să aibă nevoie 
de educaţia de bază despre dinamica relaţiilor masculine, în 
cultura noastră. În câteva cuvinte, bărbaţii tind să formeze 
legături în grupuri, în timp ce fac activităţi împreună. Este 
posibil ca prietenul tău să aibă aşteptări nerealiste cu privire la o 
prietenie intensă, exclusivă cu tine. Poate că este tiparul pe care 
l-a experimentat în relaţiile homosexuale, dar el este atipic în 
cultura heterosexuală. Trebuie să înţeleagă această realitate, ca să 
nu se simtă respins când vei începe să îl inviţi mai degrabă la 
activităţi de grup, decât să petreci timp doar cu el. 

Siguranţa dinamicii de grup este deosebit de importantă, 
dacă el este atras sexual sau emoţional de tine, în moduri greşite. 
Trebuie să se îndrepte înspre alte relaţii masculine, iar tu trebuie 
să stabileşti limite clare cu privire la timpul pe care îl petreci cu 
el. Nu te retrage complet, dar caută echilibrul în prietenia 
voastră, limitând timpul pe care îl petreci numai cu el. Urează-i 
bun venit în activităţile de grup, invitându-l şi pe el, când tu şi 
tovarăşii tăi mergeţi la un joc cu mingea sau la o ieşire cu 



 

 - 328 - 

biserica. Poţi să devii „puntea” pentru formarea unor relaţii 
semnificative cu alţi bărbaţi heterosexuali. 

În sfârşit, nu-l împinge pe prietenul tău la întâlniri 
premature cu femei. Pare a fi un răspuns logic la nevoia lui de 
prietenie, dar dacă se află de-abia la începutul procesului de 
vindecare emoţională, este ultimul lucru de care are nevoie. 
Până ce ajunge să se simtă sigur în masculinitatea lui, prin 
formarea unor relaţii potrivite cu alţi bărbaţi, nu este gata să 
abordeze romantismul cu sexul opus. Acum vom privi la 
situaţia în care ajuţi un prieten homosexual de sex opus. 

Un prieten care ajută o femeie care se luptă cu homosexualitatea 
Femeile care se luptă cu atracţii faţă de persoanele de acelaşi 

sex adesea au o imagine distorsionată despre bărbaţi. Prietenia 
ta poate fi de mare ajutor în vindecare, în această privinţă. 
Arată-i respect şi îngăduie-i să te vadă ca pe un frate. Ea trebuie 
să ştie că nu aştepţi nimic romantic sau sexual de la relaţia 
voastră. 

În experienţa noastră, marea majoritate a femeilor care se 
confruntă cu lesbianismul au fost abuzate sexual. Adesea au 
teamă şi chiar ură faţă de bărbaţi, din cauza unei răniri 
emoţionale profunde. Este posibil ca în spatele faţadei ei 
prietenoase, prietena ta să aibă multe temeri ascunse. 

Dă-i timp să capete încredere în relaţia voastră. De exemplu, 
o femeie a refuzat o ofertă de a fi dusă acasă cu maşina după 
studiul biblic, fiindcă ar fi fost singură cu un bărbat pe care nu îl 
cunoştea bine. Fără ca el să ştie, ea fusese violată la sfârşitul 
adolescenţei. Respectă limitele impuse de ea şi nu te simţi 
ofensat dacă spune „nu” la ceea ce tu consideri a fi o ofertă 
amabilă. 

În mod similar, pentru că multe femei care au fost 
homosexuale se confruntă cu probleme legate de abuz, fii 
sensibil la semnele trupului ei cu privire la afecţiune. Chiar dacă 
eşti într-o biserică în care îmbrăţişatul este comun, s-ar putea ca 
prietena ta să nu aprecieze că iei iniţiativa în exprimarea unei 
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astfel de afecţiuni faţă de ea. Uită-te cum interacţionează cu alţi 
bărbaţi din biserică, pentru a şti cum să relaţionezi cu ea. 

Lesbienele se luptă adesea cu controlul. Ele tind să domine, 
pentru a evita „pierderea controlului” şi, prin urmare, pentru a 
nu risca să fie din nou victimizate. În această situaţie, egalitatea 
este cheia pentru o relaţie confortabilă. 

Evită cu atenţie o relaţie de „camaraderie”. Lesbienele se 
simt deseori confortabil relaţionând cu bărbaţii în acest mod, 
dar prietena ta caută să învingă tiparele din trecut. Aminteşte-ţi 
că este femeie şi că trebuie să fie tratată cu respectul potrivit. 

Fereşte-te de implicarea romantică prematură, dacă prietena 
ta de-abia începe procesul de învingere a trecutului ei lesbian. 
Uneori, o femeie se va implica emoţional cu un prieten care 
pare „sigur”. Dacă vezi că se întâmplă aceasta, nu te retrage 
total, dar caută să stabileşti limite sănătoase în relaţie. Poate vei 
vrea să fii monitorizat de un prieten creştin, matur în credinţă. 

Este posibil să te simţi atras romantic sau sexual de prietena 
ta. Dacă este de-abia la începutul procesului de vindecare, să 
presupui că nu este deloc interesată. De fapt, că eşti atras de ea 
ar putea fi împlinirea celui mai mare coşmar al ei. Nu este vorba 
de ceva personal, ci doar de faptul că eşti bărbat. Dacă a fost 
abuzată de bărbaţi, s-a luptat ani de zile cu gânduri ca: „Nu voi 
mai avea niciodată încredere în bărbaţi” şi „Bărbaţii sunt 
interesaţi de un singur lucru.” Nu confirma acele mesaje. Poate 
că şi-a lăsat garda jos. Eşti creştin şi un prieten „sigur”. Dacă 
începi să urmăreşti o relaţie romantică prematură, când va 
realiza ce se întâmplă, relaţia se va destrăma repede. Iar procesul 
ei de vindecare va fi grav afectat. Prietena ta nu va putea intra 
niciodată într-o relaţie romantică heterosexuală, până ce nu îşi 
va rezolva problemele lesbiene. Amândoi veţi fi grav răniţi, dacă 
vă implicaţi emoţional prematur. 

O prietenă care ajută un bărbat care se luptă cu homosexualitatea 
Este comun pentru bărbaţii care se luptă cu probleme 

homosexuale să-şi împărtăşească secretul unei femei. Deseori, 
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aceşti bărbaţi au avut o relaţie mai apropiată cu mama decât cu 
tatăl, deci găsesc că este uşor să se încreadă într-o prietenă. 

Caută să menţii relaţia ca între egali; rezistă tentaţiei de a 
deveni un salvator sau un substitut al personajului parentale. 
Prietenul tău are nevoie să crească. Mulţi bărbaţi homosexuali 
se împotrivesc înfruntării realităţilor masculinităţii adulte. Nu-l 
menţine în sindromul „băieţelului”, preluând responsabilitatea 
pentru viaţa lui. 

Nu-l apăra de consecinţele alegerilor lui greşite. Mulţi 
bărbaţi homosexuali sunt maeştri în a arunca vina pe alţii; 
oricine este vinovat de problemele lor, numai ei nu. Nu permite 
prietenului tău să te manipuleze în a gândi că el este întotdeauna 
victima, iar tu trebuie să-l salvezi. 

Încurajează prietenia lui cu alţi bărbaţi. Este cel mai 
important lucru pe care îl poţi face. Adesea, când cresc, bărbaţii 
homosexuali se simt separaţi de alţi bărbaţi şi nesiguri în 
preajma lor. Au încercat să se conecteze cu bărbaţii prin relaţii 
sexuale. Acum trebuie să înveţe să se conecteze emoţional, prin 
activităţi potrivite, care le par străine. Tipic, bărbaţii 
homosexuali se simt foarte confortabil în preajma femeilor şi 
sunt în stare chiar să intre într-o „discuţie feminină” despre 
machiaj şi actuala modă pentru femei. Susţine-i masculinitatea, 
împotrivindu-te acestui gen de interacţiune. 

Dacă eşti entuziasmată de sporturi şi îţi plac activităţile care 
atrag participarea bărbaţilor în cultura noastră, cu atât mai bine. 
Angajează-te în acele activităţi cu prietenul tău, ca să ajungă să 
se bucure de ele şi cu prietenii lui bărbaţi. De exemplu, dacă 
prietenul tău este novice la tenis, dar tu eşti expertă, oferă-te să-i 
dai câteva lecţii. Va fi mult mai puţin ameninţător pentru el să 
înveţe de la tine decât de la un bărbat (un vast număr de 
homosexuali au fost ridiculizaţi în prima tinereţe de tovarăşii 
lor, pentru că nu erau atletici). Tu şi prietenul tău puteţi invita 
alţi oameni de la biserică, pentru a se bucura de o drumeţie sau 
de un joc cu mingea cu voi. Includerea altora în activităţile 
voastre este o bună protecţie şi pentru tine. 
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Prea adesea, femeile care au acest gen de relaţii încep să 
simtă o înclinaţie romantică faţă de bărbat. Ele încep să spere că 
relaţia platonică se va transforma într-o relaţie romantică. Dacă 
bărbatul nu a avut timp suficient ca să înainteze în procesul de 
vindecare, o astfel de speranţă va conduce doar la durere şi 
dezamăgire. În mod obişnuit, fostul homosexual „va da bir cu 
fugiţii” când va simţi chiar şi cel mai mic interes romantic din 
partea ta. Relaţia va deveni repede încordată şi probabil se va 
rupe. 

Deci bucură-te de prietenia voastră, dar înţelege-ţi limitele. 
Eşti femeie, iar prietenul tău îşi va găsi prima sursă de vindecare 
prin intimitate emoţională potrivită cu alţi bărbaţi. Păstrează o 
relaţie echilibrată cu el, petrecând timp de calitate cu alţi bărbaţi 
şi femei, şi vei fi parte importantă a sistemului său de suport, în 
găsirea împlinirii emoţionale şi spirituale. 

[When a Friend Says, ‘I’m Gay’. Extras din Someone I Love Is 
Gay: How Family & Friends Can Respond de Anita Worthen & 
Bob Davies. Copyright © 1996 Anita Worthen & Bob Davies. 
Tradus şi publicat cu permisiunea InterVarsity Press, P.O. Box 
1400, Downers Grove, IL 60515, SUA, www.ivpress.com. Între 
timp, John Paulk a ales să se întoarcă la homosexualitate. Dar 
mii de alţi foşti homosexuali au ales să nu o facă.] 

 

CINEVA LA CARE ŢIN ESTE HOMOSEXUAL:  

CUM POT RĂSPUNDE FAMILIA ŞI PRIETENII 

ANITA WORTHEN & BOB DAVIES 

 
Chris MacKenzie încă îşi aminteşte clar ziua în care, cu 

şaisprezece ani în urmă, a aflat despre implicarea homosexuală a 
fiului ei cel mai mare. 

Ca tânăr adult, Damon se mutase din casa familiei din 
Illinois în Florida. „Damon şi cu mine am fost întotdeauna 
apropiaţi”, spune mama lui necăsătorită, „aşa că mi-a fost greu 
să-l văd plecând, dar ştiam că trebuie să-şi trăiască viaţa.” 

http://www.ivpress.com/
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Câteva luni mai târziu, Chris a primit o scrisoare lungă de la 
el. Damon îi făcea cunoscută o veste interesantă: „Am găsit pe 
cineva la care ţin mult şi sunt într-o relaţie care mă satisface pe 
deplin.” 

Totuşi, în timp ce Chris citea mai departe, stomacul i se 
strângea şi de-abia mai putea înghiţi. Damon mărturisea că acea 
relaţie implica un bărbat. „Am avut sentimente puternice de 
atracţie faţă de bărbaţi, de când îmi amintesc”, scria el, „şi am 
încercat întotdeauna să le ascund.” Acum spunea pe faţă că este 
homosexual şi trăia aşa cum credea că vroia Dumnezeu. 

Chris a fost complet devastată. „Am ţipat, am plâns în 
hohote. Simţeam că sângeram profund pe dinăuntru şi nu exista 
niciun mod de a opri rana profundă din sufletul meu.” 

Durere obsedantă 
Fie că mărturisirea vine din parte unui fiu sau a unei fiice, a 

unui tovarăş de viaţă sau a unui prieten apropiat, recunoaşterea 
homosexualităţii loveşte ca o bombă, îndeosebi în familia 
creştină. 

„Să afli că ai copil homosexual este o agonie”, spune 
Barbara Johnson, a cărei poveste despre descoperirea implicării 
fiului ei în homosexualitate este relatată în cartea ei Unde merge o 
mamă ca să-şi dea demisia? (Bethany House). „Este aproape ca şi 
cum ai avea un deces în familie. Dar când moare cineva, poţi să 
îngropi persoana şi să-ţi continui viaţa. Cu homosexualitatea, 
durerea pare să nu se termine niciodată.” 

Barbara vorbeşte din propria experienţă. În 1968, fiul ei în 
vârstă de 18 ani s-a alăturat Marinei şi a fost omorât în Vietnam. 
Exact cinci ani mai târziu, un alt fiu a murit într-o coliziune 
frontală cu un şofer beat. Barbara a reuşit să treacă prin acele 
crize cu sănătatea emoţională intactă. 

Apoi, într-o zi fierbinte de iunie, în 1975, Barbara era în 
drum spre uşă, când a sunat telefonul. Un prieten al fiului ei în 
vârstă de 20 de ani, Larry, vroia să împrumute o carte şi Barbara 
s-a dus în dormitorul lui să o găsească. 
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Deschizând un sertar al biroului, a zărit cartea şi a scos-o. 
Ascunse dedesubt, se aflau un teanc de reviste homosexuale. A 
cuprins-o un val de ameţeală. A reuşit să încheie convorbirea, 
apoi a pus jos receptorul, cu emoţii amestecate. 

S-a întors în camera lui Larry şi a frunzărit reclamele pentru 
filme homosexuale şi alte materiale. O parte din material era în 
plicuri, toate trimise fiului ei la un oficiu poştal dintr-un oraş 
apropiat. Când a fost lovită de impactul descoperirii, Barbara a 
fost copleşită de un val de emoţii. 

„M-am aruncat pe pat şi un plâns îngrozitor, cu sughiţuri, a 
ieşit din mine”, îşi aminteşte în autobiografia ei. „Eram singură 
în casă şi, câteva minute, am fost scuturată de sughiţuri 
terifiante de teamă, şoc şi neîncredere. În minte îmi apărea acel 
fiu minunat care era atât de vesel şi fericit, încât era aşa o 
bucurie să-l ai în preajmă. Gândul la el, îmbrăţişându-se cu un 
bărbat, m-a făcut să plâng în hohote, din rănile adânci ale 
agoniei.” 

Ciclul durerii 
Durerea – deseori copleşitoare şi paralizantă – este cea mai 

comună reacţie emoţională la descoperirea homosexualităţii 
cuiva apropiat. Ciclul durerii a fost descris în multe moduri 
diferite. 

O reprezentare a ciclului durerii are patru faze: şocul, 
protestul, dezorganizarea, reorganizarea. Deşi unii oameni trec 
pe rând de la o fază la alta, viaţa este rareori atât de simplă. Nu 
este neobişnuită întoarcerea la o fază anterioară pentru un 
anumit timp. Şi este extrem de comună trecerea prin anumite 
faze mai mult decât o dată. 

Să ne acordăm câteva minute ca să examinăm aceste faze ale 
ciclului durerii mai în profunzime, pentru a înţelege mai bine 
unde se încadrează emoţiile noastre în ciclu şi pentru a învăţa 
cum au trecut alţii prin el. 

Pierderea: declanşatoarea durerii 
Durerea este declanşată când oamenii trec printr-o pierdere 

majoră în vieţile lor. Este uşor de înţeles acest fenomen, când 
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un prieten drag sau un membru de familie este diagnosticat cu o 
boală terminală sau este omorât accidental. Dar de ce faptul de 
a afla despre homosexualitatea cuiva drag declanşează 
sentimente atât de adânci de pierdere? Există numeroase 
răspunsuri, care includ:  

 Pierderea siguranţei. Chiar dacă prietenul sau ruda ta au fost 
probabil conştienţi de sentimentele lor homosexuale de ani de 
zile, aceasta este o descoperire nouă pentru tine. Când este 
dezvăluit acest aspect nefamiliar al personalităţii lor, simţi 
dintr-odată că vorbeşti cu un străin. Sentimentul trădării poate fi 
devastator. 

 Pierderea controlului. Brusc, viaţa pare să scape complet de 
sub control. Evenimentele te împing într-o direcţie în care nu 
te-ai gândit niciodată că vei merge. „Dacă s-ar fi întâlnit cu o 
femeie”, a spus o soţie, „aş fi putut lupta. Dar în acea situaţie, 
mă simţeam neajutorată şi complet pierdută.” 

 Pierderea viselor viitoare. Înaintea acestei descoperiri, viitorul 
părea atât de strălucitor şi de sigur. Acum te întrebi ce se va 
întâmpla cu familia, căsătoria, copiii, prietenii tăi. 

 Pierderea reputaţiei. Poate fi o mare problemă, depinzând de 
„statutul” tău perceput, în comunitate sau în biserica locală. De 
exemplu, dacă eşti pastor, te simţi nesigur cu privire la viitoarele 
tale oportunităţi de angajare. 

 Pierderea relaţiei. Poate aceasta este pierderea cea mai 
importantă. Cu cât este mai profundă legătura dintre tine şi 
cealaltă persoană, cu atât va fi mai profundă durerea ta când vei 
afla despre homosexualitatea sa. Ştii că relaţia s-a schimbat 
pentru totdeauna. 

Oricare ar fi pierderile specifice prin care ai trecut, rezultatul 
este acelaşi: eşti aruncat în stadiile iniţiale ale ciclului durerii. 

Stadiul iniţial: Şocul 
Pentru mulţi oameni, descoperirea homosexualităţii cuiva 

drag este echivalentul emoţional al unei lovituri în cap cu o bâtă 
de baseball. Nimic nu a mai fost vreodată la fel pentru mine 
(Anita), după ce fiul meu, Tony, a recunoscut că era implicat 
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sexual cu un bărbat. Mare parte din respectul meu de sine se 
baza pe treaba grozavă pe care o făcusem, crescându-l ca mamă 
necăsătorită. Dintr-odată, am fost profund ruşinată de acest fiu 
care mă făcuse atât de mândră cu o zi înainte. „Ce ar crede 
oamenii despre Tony dacă ar şti?” mă întrebam. „Şi ce ar crede 
despre mine?” Fiul meu şi cu mine fusesem atât de apropiaţi! 
Cum îmi putea face aşa ceva? 

Multe soţii reacţionează cu emoţii profunde, similare. O 
soţie spunea că se simţea ca o vază fragilă care fusese scăpată 
din mână. „Înăuntru m-am spart într-un milion de bucăţi.” 

Alte simptome ale şocului includ: 

 Amorţeala. Unii oameni reacţionează intrând într-o stare 
de emoţii îngheţate. Devin ca un robot, punând un picior 
înaintea celuilalt, trecând prin toate ca un zombi. 

 Simptome fizice. Pot începe să apară tot felul de simptome 
legate de stres: ameţeală, migrene, insomnie, lipsa poftei de 
mâncare şi dezinteres faţă de intimitatea maritală. 

„Când am aflat, am fost atât de ameţită încât am vomat trei 
zile”, îşi aminteşte o mamă. „De fiecare dată când încercam să 
fiu intimă cu soţul meu, nu mă puteam opri să mă gândesc la ce 
făcea fiul meu cu partenerul lui. Imaginile din mintea mea erau 
atât de îngrozitoare, încât nu puteam funcţiona în propria mea 
căsătorie.” 

De multe ori stresul aduce imposibilitatea de a dormi, care 
poate fi dăunătoare pentru sănătatea ta. Zilele sunt pline de 
anxietate, iar nopţile aduc o extenuare totală. Dacă dormi, ai 
vise care te tulbură.  

Lucrul cel mai important de amintit este că toate aceste 
simptome emoţionale şi fizice sunt tipice pentru genul acesta de 
situaţie stresantă. Nu înnebuneşti! Iar simptomele se vor 
diminua cu timpul. Eşti normal, chiar sănătos. Este mult mai 
rău când toate emoţiile sunt „ţinute” în interior, unde se 
infectează şi rămân nerezolvate. 
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Negarea 
Unii membri de familie, în special bărbaţii, reacţionează 

negând că ar exista vreo problemă. Acest lucru poate fi cauzat 
de necunoaşterea homosexualităţii sau poate fi un simptom al 
faptului că sperăm să se întâmple ce este cel mai bine într-o 
situaţie rea. Când o soţie i-a făcut cunoscute soţului ei 
activităţile homosexuale ale fiului lor, el a replicat: „Este doar o 
fază prin care trece, dragă. Nu te îngrijora atât de mult. 
Întotdeauna te superi prea mult!” După aceste cuvinte, şi-a 
îndreptat atenţia către meciul de fotbal de la televizor. 

Negarea este o formă instinctivă de protecţie, un mod de a 
ne confrunta cu ceva prea dureros pentru a fi recunoscut. 
Uneori este un model comportamental obişnuit în viaţa unei 
persoane. 

Homosexualitatea sau lesbianismul sunt de obicei adânc 
înrădăcinate şi persistente, fără să fie nevoie de o intervenţie din 
exterior pentru aceasta. Speranţa că problema se va rezolva de 
la sine este nerealistă. 

Stadiul doi: Protestul 
Când simptomele şocului încep să se diminueze, pot să 

apară noi emoţii puternice: 

 Durerea. O supărare copleşitoare, cu lacrimi nesfârşite, 
pare să rămână pentru totdeauna. „Stăteam la biroul meu la 
lucru, sperând că nimeni nu va vedea lacrimile care cădeau încet 
pe faţa mea”, îşi aminteşte o mamă. „Simţeam că dacă m-aş lăsa 
dusă de val şi aş plânge cu adevărat, nu voi mai putea să mă 
opresc niciodată.” Alţi oameni se trezesc plângând în momente 
ciudate, emoţiile lor fiind declanşate de asociaţii pe care numai 
ei le înţeleg. O anumită culoare a maşinii, un anumit parc în 
oraş sau un restaurant specific, declanşează amintiri importante 
despre trecut, ducând la o revărsare de lacrimi. 

 Mânia. Este normal să simţi mânie şi chiar furie din cauza 
acestei situaţii. Cum îndrăzneşte fiul meu să-mi facă una ca asta? 
Cum a putut fiica mea să renunţe astfel la educaţia ei creştină? 
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Nu-i pasă soţului meu cum mă simt? Prietena mea se gândeşte 
numai la nevoile ei emoţionale – ce egoist din partea ei! 

Uneori mânia noastră se va îndrepta către Dumnezeu. Am 
avut anumite aşteptări cu privire la cum va fi viaţa noastră, iar 
homosexualitatea cu siguranţă nu se afla în scenariu. Poate că 
l-am învăţat pe copilul nostru Scripturile aproape de la naştere. 
Nu promite Dumnezeu că va proteja copiii celor evlavioşi? Sau 
am descoperit că soţul nostru are atracţii homosexuale 
nerezolvate, care datează dinainte de căsătorie. Acum ne simţim 
profund trădate de Dumnezeu. Ne întrebăm, dacă Dumnezeu 
ştie totul, de ce m-a lăsat să mă căsătoresc cu acest bărbat? 

 Panica. Unii oameni sunt speriaţi de moarte de reacţiile 
altora. Încep imediat să facă planuri cum să ţină ştirea secretă. 
Se îngrijorează din cauza posibilelor consecinţe ale imoralităţii 
asupra sănătăţii, în special din cauza perspectivei îngrozitoare a 
SIDA. Se întreabă dacă fiica lor va ajunge la ştirile de la ora 
zece, prezentând răspicat retorica pro-homosexualitate, la un 
marş pentru drepturile lesbienelor. Dintr-odată, 
homosexualitatea pare să fie peste tot. 

 Căutarea. Mulţi dintre cei dragi încep să caute o soluţie, 
contactând pastori locali şi centre de consiliere creştine. Părinţii 
pot fi foarte pretenţioşi, pentru că simt că nu mai deţin 
controlul. Sunt disperaţi să-şi salveze copilul de rău. Cu cât este 
mai rapidă soluţia, cu atât este mai bună! Ajung obsedaţi de o 
singură problemă şi nu se pot gândi la nimic altceva. Atenţia lor 
este centrată în jurul găsirii unei soluţii pentru problema 
copleşitoare care a scos din normal viaţa lor de familie. 

Stadiul trei: Dezorganizarea 
În acest stadiu al procesului durerii, pot trece zile, săptămâni 

şi chiar luni din viaţa noastră. Şocul emoţional şi izbucnirile 
emoţionale s-au potolit. Acum parcă întreaga noastră fiinţă 
emoţională intră în hibernare, iar noi suntem în „aşteptare”, 
fixaţi asupra acestei singure chestiuni. Durerea interioară pare să 
nu se termine niciodată şi pare prea profundă pentru a fi pusă în 
cuvinte. 
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În exterior, lucrurile se pot dezintegra. „Ce contează că este 
o ruină casa mea?” se poate întreba o mamă. „Fiul meu este 
homosexual!” De multe ori, activităţile exterioare ale vieţii, care 
înainte aduseseră atâta bucurie, par total irelevante, chiar frivole. 
Nimic nu mai pare important. 

 Dorul. Simţim un dor emoţional profund după „felul în 
care erau lucrurile”. În realitate, este posibil ca relaţiile noastre 
de familie să nu fi fost atât de bune, dar păreau bune atunci – 
sau, cel puţin, mai bune decât acum. Îmi amintesc că gândeam: 
„Dacă nu ne-am fi mutat în oraşul în care consilierul a intrat în 
viaţa lui Tony... Dar mai târziu am fost în stare să văd adevărul: 
acel consilier nu l-a făcut pe fiul meu homosexual. Tony avea 
probleme în viaţa lui cu mult înainte de acea zi. Înţelegerea 
acestui lucru mi-a permis să-mi aduc durerea înaintea lui 
Dumnezeu şi să-L las pe El să o vindece. Treptat, am început 
mai degrabă să privesc din nou înainte, decât să-mi petrec tot 
timpul tânjind după „zilele bune de altădată”. Înfruntarea 
adevărului despre trecut mi-a dat curajul să merg mai departe. 

 Izolarea. Faptul că ştim despre homosexualitatea celui drag 
al nostru ne pune într-o situaţie extrem de incomodă. „Ce mai 
face fiul tău acum?” este o întrebare atât de firească. Ce ar 
trebui să spunem? Că este „bine”? Că este „ocupat cu noua lui 
carieră”? Unii părinţi ajung la concluzia că întrebările dificile 
sunt evitate mai uşor stând departe de oamenii – precum 
prietenii de la biserică – care au tendinţa de a le pune. 

 Pierderea interesului faţă de viaţă. Este ceva obişnuit să pierzi 
interesul faţă de alte evenimente ale vieţii zilnice, după ce ai aflat 
despre homosexualitatea cuiva. 

„Eram obsedată de această singură problemă”, spunea Jane, 
al cărei prieten i-a spus despre luptele lui, după ce l-a presat 
pentru o dedicare mai profundă în relaţia lor. „Nu mă puteam 
gândi la nimic altceva când era vorba de John.” 

Când ne concentrăm asupra acestei singure chestiuni, ne 
oprim din a face alte lucruri, care de fapt ne-ar ajuta să depăşim 
durerea. Obsesia noastră pentru cel drag al nostru ne desparte 
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de alte relaţii semnificative. Alţii depind de noi, mai ales dacă 
suntem căsătoriţi şi avem familie, dar devenim incapabili să le 
împlinim nevoile. Din nefericire, alţii sunt jertfiţi pe altarul 
copilului nostru rebel. 

 Împotrivirea faţă de revenirea la normal. În această fază a 
durerii, ne împotrivim revenirii la activităţile normale. Cum să 
ne continuăm viaţa? Ar trebui să acceptăm faptul că lucrurile nu 
vor fi niciodată exact la fel? Înseamnă aceasta că renunţăm la 
speranţă? „Cum poate aştepta Dumnezeu să continui”, întreba 
o mamă, „trăind ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic? Cum pot 
reveni la normal? Nimic nu va mai fi normal vreodată!” 

Dacă rămânem în acest stadiu al durerii şi imobilităţii, 
devenim precum copilul pretenţios care îşi ţine respiraţia, 
încercând să-şi forţeze părinţii să cedeze cererilor lui. Atitudinea 
noastră spune: „Dumnezeule, vreau să rezolvi problema – chiar 
acum! Şi nu mă voi clinti până nu o vei face!” Dumnezeu este 
preocupat în mod vital de luptele celui drag al tău – şi de 
durerea ta ca rezultat al lor – dar experienţa ne-a învăţat, pe toţi 
cei care lucrăm în acest domeniu de misiune, că circumstanţele 
rareori se schimbă atât de repede cum ne-ar plăcea. Dumnezeu 
nu „rezolvă” problema conform orarului nostru. 

Din nefericire, decizia unui copil de a căuta ajutor vine 
rareori atât de repede. Schimbarea pe termen lung apare ca 
rezultat al unui angajament profund, care are nevoie de timp ca 
să se dezvolte. Iar motivaţia primară trebuie să vină de la 
persoana respectivă – nu de la cineva care ţine la ea. Cele mai 
multe misiuni pentru foştii homosexuali vor refuza să-l 
contacteze pe cel drag al tău în mod direct, în special dacă nu 
este interesat de ajutor. De-a lungul anilor, am descoperit că o 
asemenea abordare este virtual nefolositoare şi uneori ne aduce 
o ameninţare, pe un ton mânios, cu un proces pentru invadarea 
intimităţii. 

Stadiul patru: Reorganizarea 
În cele din urmă, ca o rană adâncă în curs de vindecare, 

sentimentul că suntem răniţi emoţional începe să dispară. Ca un 



 

 - 340 - 

urs care iese din hibernare, simţim că trăim din nou, cum nu am 
mai făcut-o de luni de zile. Bucăţile împrăştiate ale vieţii noastre 
încep să fie puse la loc. Am trecut în faza pe care o numim 
„reorganizare”. Care sunt caracteristicile acestui stadiu? 

 Diminuarea tristeţii adânci. Într-o zi ne trezim şi 
recunoaştem că greutatea interioară a durerii s-a diminuat. Vom 
realiza într-o după-amiază că au trecut câteva ore de când nu 
ne-am mai gândit la situaţia celui drag al nostru. 

„Îmi amintesc că treceau câteva ore, apoi câteva zile, fără 
acel val uriaş de tristeţe care trecea prin viaţa mea”, îşi amintea 
o mamă. „În curând, bucuria a început să revină. Eram atât de 
încântată! Aerul părea mai proaspăt, răsăritul mai strălucitor şi 
mi-am recâştigat chiar şi simţul umorului. Mă simţeam din nou 
vie!” 

 Regăsirea speranţei. Un alt semn al vindecării este prezenţa 
speranţei. Nu ne mai temem de viitor; simţim că lucrurile bune 
se află încă înaintea noastră. Când suntem slabi şi temători, 
putem fi sinceri cu Dumnezeu. El spune în 2 Corinteni 12:9 că 
puterea Lui se arată cel mai bine în oamenii slabi. Este minunat 
să ştim aceasta! 

Un alt verset care mă încurajează este Psalmul 31:24: „Fiţi 
tari şi îmbărbătaţi-vă inima, toţi cei ce nădăjduiţi în Domnul!” 
Acest pasaj îmi aminteşte că speranţa mea nu depinde de 
circumstanţele schimbătoare din jurul meu, ci de ceva 
neschimbător: de caracterul lui Dumnezeu şi de dragostea Lui 
faţă de mine. Pot să am pace interioară şi putere, amintindu-mi 
această perspectivă. 

 O nouă creştere spirituală. Când trecem prin jelire, avem 
oportunitatea de a ne întinde muşchii spirituali. Ei pot fi flasci, 
dar ne putem exercita zilnic credinţa. Să alegem să trăim câte o 
zi pe rând, fără să privim înainte în viitor. Este ceea ce înţelegea 
Isus când a spus: „Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de mâine; căci 
ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi” (Matei 6:34). Nu 
avem harul de a purta poverile zilei de mâine; povara pe care o 
purtăm astăzi este tot ce putem să ducem acum. 
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Când părăsim supărarea, suntem surprinşi de sentimentul 
unei noi puteri interioare. Aşa cum un copac trece prin 
anotimpul dur şi aspru al iernii, apoi apare cu o nouă vigoare şi 
creştere, această situaţie ne dă oportunitatea de a creşte 
emoţional şi spiritual. 

A trebuit să ne încredem în Dumnezeu într-un mod cu totul 
nou, pentru că ne-am confruntat cu o problemă pe care nu o 
putem rezolva noi înşine. De când am aflat despre fiul meu, 
m-am întors la Dumnezeu cu o tristeţe adâncă, cu o mare teamă 
şi cu o frustrare intensă. Adesea, El îmi dă doar mângâierea şi 
îndrumarea de care am nevoie în situaţia respectivă. Deci mă 
pot încrede şi mai mult în El data viitoare, când apare o 
problemă. 

Într-o dimineaţă, mă rugam pentru o situaţie care mă 
umplea de întristare. Apoi, citind Biblia, am dat de Ioan 16:33, 
unde Isus le vorbeşte ucenicilor Săi. El le spune: „V-am spus 
aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea 
necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” Aceste cuvinte 
m-au încurajat. Necazurile vor veni, a spus Isus, dar El ne dă 
pace în circumstanţele dificile. Când învăţăm cum să punem 
acest principiu în practică, rezultatul este creşterea noastră 
spirituală. 

 Înfruntarea realităţii. Recunoaştem că lucrurile nu vor mai fi 
niciodată exact la fel. Viaţa s-a schimbat pentru totdeauna. Nu-l 
vom mai vedea pe cel drag al nostru cu aceiaşi ochi ai inocenţei. 
Deşi faptul este dureros, trebuie să-l acceptăm şi să luptăm cu 
implicaţiile sale. 

În timp ce câştigăm o nouă înţelegere spirituală, suntem 
capabili să înfruntăm viitorul aşa cum este el. Poate că cel drag 
al nostru „nu se va întoarce acasă”, cel puţin nu atât de repede 
cum ne-ar plăcea. Dar ne putem continua viaţa, chiar când ştim 
că el face alegeri greşite. De obicei, până am ajuns aici, am 
încercat tot ce este omeneşte posibil pentru a-l îndrepta! Nu 
avem altă posibilitate decât să-I predăm circumstanţele noastre 
lui Dumnezeu. În cele din urmă, putem folosi ce ne-a arătat 
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Dumnezeu, pentru a ajunge la alţii care sunt răniţi. Începem să 
găsim ceva bun într-o situaţie rea (vezi 2 Corinteni 1:3-4). 

Dumnezeu spune că numai în slăbiciunea noastră vom 
cunoaşte puterea Lui (2 Corinteni 12:9). Este un adevăr pe care 
Barbara Johnson l-a învăţat. După ce a găsit revistele 
homosexuale în camera fiului ei, l-a confruntat, iar Larry, în 
vârstă de 20 ani, şi-a renegat familia şi a dispărut într-un stil de 
viaţă homosexual. După aproape un an de depresie profundă, 
Barbara a făcut un progres. „Dacă Larry se omoară”, I-a spus 
lui Dumnezeu, „sau dacă n-am să-l mai văd niciodată, orice ar 
fi, Doamne, el este al Tău.” O spusese de multe ori înainte, dar 
de data aceea a simţit o eliberare de întristarea zdrobitoare. 
„Dinţii mei s-au oprit din scrâşnet şi o greutate enormă mi s-a 
ridicat de pe piept, după aproape un an.” 

După un alt deceniu de tăcere, punctat de contact periodic, 
fiul Barbarei a vizitat-o în mai 1986. „Vreau să mă ierţi pentru 
cei unsprezece ani de durere pe care ţi i-am cauzat”, a spus el cu 
lacrimi în ochi. „Mi-am rededicat viaţa Domnului. Sunt eliberat 
de acea robie şi pot sta curat în faţa Domnului.” Astăzi, mama 
lui călătoreşte mult, încurajând alţi părinţi, prin întâlniri de 
discuţii şi prin cărţile ei care sunt bestselleruri. 

Barbara spune că din cauza morţii lui Cristos pentru noi 
toţi, există întotdeauna speranţă, indiferent de circumstanţele 
vieţii noastre. „Dumnezeu poate să ia necazul tău şi să îl 
schimbe într-o comoară. Îţi oferă un schimb. Păcatele tale, 
pentru iertarea Lui, tragedia şi durerea ta, pentru vindecarea Lui 
şi întristarea ta, pentru bucuria Lui.” 

[Someone I Love is Gay: How Family and Friends Can Respond. 
Extras din cartea cu acelaşi titlu de Anita Worthen & Bob 
Davies. Copyright © 1996 Anita Worthen & Bob Davies. 
Tradus şi publicat cu permisiunea InterVarsity Press, P.O. Box 
1400, Downers Grove, IL 60515, SUA, www.ivpress.com.] 
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CUM SĂ DEPUI MĂRTURIE FAŢĂ DE UN PRIETEN 

HOMOSEXUAL 

BOB DAVIES 

 

 Vezi o persoană, nu un homosexual! 
Prietenul tău este un bărbat cu temeri, speranţe şi nevoi 

complexe. Priveşte dincolo de eticheta „homosexual” sau 
„lesbiană”, la persoana din interior. Decât să-l vezi pe prietenul 
tău ca pe un homosexual, mai degrabă gândeşte-te la el ca la o 
persoană cu o problemă homosexuală. 

 Fii dornic să asculţi! 
Adesea un individ implicat în homosexualitate a fost rănit 

profund de creştini bine intenţionaţi, dar ignoranţi. John Paulk, 
acum un fost homosexual, îşi aminteşte că era într-o paradă 
homosexuală şi auzea insulte strigate de oameni care mergeau la 
biserică, care stăteau pe margine. „Cine ar vrea să aibă vreodată 
parte de religia lor?” s-a întrebat el. Câţiva ani mai târziu, un 
pastor din campus s-a purtat ca un adevărat prieten faţă de el şi 
şi-a făcut timp să pătrundă dincolo de faţada 
„pro-homosexualitate” a lui John. La scurt timp după aceea, 
pastorul l-a condus la Cristos. 

 Vorbeşte-i prietenului tău despre Isus, nu despre heterosexualitate! 
Bărbaţii sau femeile atraşi de homosexualitate nu se pot 

schimba singuri; au nevoie ca puterea lui Cristos să lucreze în 
viaţa lor, înainte ca schimbarea să aibă loc. Deseori au puţină 
motivaţie să se schimbe, până ce Dumnezeu le deschide ochii 
pentru adevărurile Lui. Când va începe lucrarea de vindecare în 
ei, El va scoate în evidenţă domeniile din viaţa lor pe care 
trebuie să I le predea Lui. 

 Nu te aştepta să ştii toate răspunsurile! 
Nu trebuie să devii expert în toate aspectele 

homosexualităţii, înainte de a avea o influenţă sfântă asupra 
prietenului tău homosexual. Când discutaţi despre această 
problemă, este OK să spui că nu ştii, dar vei afla şi îi vei spune 
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mai târziu (să o faci!). Dragostea lui Dumnezeu care lucrează 
prin tine îi va schimba mintea, nu câştigarea unei dispute. 

 Dă-i speranţă pentru ceva mai bun! 
Fii un purtător al veştilor bune, nu numai al înştiinţării că 

stilul lui de viaţă este păcat. Deşi Biblia este clară că practica 
homosexuală este împotriva planului lui Dumnezeu pentru 
omenire, 1 Corinteni 6:11 dă o dovadă clară că homosexualii se 
pot schimba. 

 Contactează Exodus, pentru mărturii ale unor bărbaţi şi 
femei care au învins homosexualitatea! Apoi foloseşte relatările 
lor, pentru a începe discuţia în viitoarele conversaţii. 

[Bob Davies, Witnessing to a Gay Friend. Copyright © 1999 
Bob Davies. Tradus şi publicat cu permisiune. Pentru ajutorul 
care nu mai este disponibil la Exodus International, contactează 
Exodus Global Alliance.] 

 

CUM SĂ TE ROGI PENTRU UN FIU RISIPITOR 

BOB DAVIES 

 
Femeia a început să plângă de îndată ce am răspuns la 

telefonul de la centrul de consiliere. „Nu ştiu ce să fac... cu 
privire la fiul meu”, a spus ea printre lacrimi. „Şi-a părăsit 
soţia... pentru un bărbat.” Cândva acel tânăr bărbat mărturisea 
că este creştin. Mama lui avea inima zdrobită. „Cum să mă mai 
rog pentru el?” a întrebat ea în cele din urmă. 

Sunt lecţii dificil de învăţat când un fiu, un tovarăş de viaţă, 
o rudă apropiată sau un prieten ajunge să fie implicat într-un 
păcat strigător la cer. Ce putem face? Cum trebuie să ne rugăm? 

Înainte ca Dumnezeu să răspundă la rugăciunile noastre, 
trebuie să mijlocim „după voia Lui” (1 Ioan 5:14). Iată câteva 
linii directoare pentru o rugăciune eficientă, pe care le-am 
învăţat din felul în care Dumnezeu S-a ocupat de profetul Lui 
rebel, Iona. 
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Roagă-te ca Dumnezeu să folosească presiunea 
consecinţelor ca să pună capăt răzvrătirii! 
În compasiunea Lui pentru păcătoşii din Ninive, Domnul 

l-a chemat pe Iona să-i avertizeze că judecata divină avea să vină 
în curând. În loc să se îndrepte spre est, Iona s-a îndreptat mai 
degrabă către ţărm şi a găsit o corabie care se îndrepta spre vest. 
Se ducea cât putea de departe de locul unde vroia Dumnezeu ca 
el să meargă. Furtuna violentă pe care Dumnezeu a adus-o 
asupra corabiei, când traversau Marea Mediterană, a fost o 
consecinţă directă a alegerii răzvrătite a lui Iona de a fugi. 

Există o lege naturală a cauzei şi efectului, pe care noi toţi o 
luăm de bună. Această lege înseamnă că orice acţiune are un 
anumit fel de consecinţă. Dacă acţiunea ta este în acord cu felul 
în care Dumnezeu ne-a creat să trăim, culegem rezultate bune. 
Dacă este contrară planului lui Dumnezeu, efectele pot fi 
dureroase. Principiul este atât de evident, totuşi, de atâtea ori 
lucrăm de fapt împotriva lui! 

În dragostea Lui, Dumnezeu îngăduie să apară consecinţe 
dureroase în viaţa unei persoane, ca rezultat al răzvrătirii. 
Uneori durează până ce acţiunile rebele încep să aducă roadă. 
Trebuie să fim răbdători şi să permitem să treacă timpul. Nu 
putem face nimic ca să grăbim procesul, cu excepţia faptului de 
a recunoaşte ce se întâmplă şi de a-I îngădui Domnului să 
lucreze. 

Rezultatele care apar din cauza acţiunilor păcătoase sunt 
lucrurile care sperie cel mai tare cu privire la păcatul continuu. 
Deci nu te ruga ca Dumnezeu să îndepărteze consecinţele 
răzvrătirii celui drag al tău. Şi nu sta împotriva scopurilor lui 
Dumnezeu, îndepărtându-le tu însuţi. 

De exemplu, cel mai rău lucru pe care îl poţi face pentru fiul 
sau fiica ta încăpăţânată este să-i trimiţi toţi banii pe care îi vrea, 
când şi-a irosit veniturile pe petreceri de weekend cu prietenii 
săi. 
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Roagă-te ca Dumnezeu să folosească şi tovarăşii 
nemântuiţi ca să pună capăt răzvrătirii! 
Aparent, Iona era singurul om de la bordul corabiei care Îl 

cunoştea pe Domnul Dumnezeu. În mijlocul furtunii, „au 
strigat fiecare la dumnezeul lui” (Iona 1:5). Bărbaţii au încercat, 
cu disperare, să îndrepte corabia către ţărm, ca să scape de 
furtună. Credeau că fac lucrul potrivit, dar lucrau de fapt 
împotriva scopurilor lui Dumnezeu. 

În mod ironic, Iona era singurul care nu ştia nimic din ce se 
întâmpla. Dormea buştean pe fundul corabiei, în mijlocul 
activităţii frenetice. Dumnezeu a folosit acei oameni păcătoşi ca 
să-l trezească pe Iona şi să-l informeze despre ce se întâmpla. 

Persoana pentru care te rogi poate să nu ştie că Dumnezeu 
este la lucru în viaţa sa – dar avem curaj şi speranţă, cunoscând 
că Domnul nostru are controlul final al tuturor împrejurărilor şi 
că Îşi împlineşte scopurile, ca răspuns la rugăciunile noastre. 
Deci roagă-te ca Dumnezeu să folosească până şi pe cei 
nemântuiţi din viaţa celui drag al tău, ca să aducă schimbarea. 

Roagă-te ca Dumnezeu să lucreze în felul Său ca să pună 
capăt răzvrătirii. Poate că felul în care Dumnezeu va lucra în 
situaţia rudei sau prietenului tău nu este cel la care te-ai aştepta. 
„Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre şi căile voastre 
nu sunt căile Mele”, afirmă Domnul în Isaia 55:8. Vedem numai 
o fracţiune de secundă din toată situaţia; Dumnezeu o vede pe 
toată. 

Nu exista niciun mod în care corăbierii să fi putut şti despre 
peştele cel mare pe care Dumnezeu îl pregătise ca să-l înghită pe 
Iona. Dar evenimentul a avut un impact profund asupra vieţilor 
lor. După ce l-au aruncat pe Iona peste bord, marea s-a liniştit 
ca răspuns la rugăciunile lor, şi „pe oamenii aceia i-a apucat o 
mare frică de Domnul” (Iona 1:16). 

Scăparea lui Iona a fost un eveniment evanghelistic! 
Dumnezeu poate folosi viaţa celui drag al tău în chip nevăzut, 
chiar în mijlocul răzvrătirii. 
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Roagă-te ca Dumnezeu să lucreze în mod 
supranatural, dar fii pregătit! 
În primele stadii ale răspunsului Său, este posibil ca lucrurile 

să pară că se înrăutăţesc din ce în ce mai mult. Dumnezeu poate 
aplica şi mai multă presiune prin împrejurări. 

Iona trebuie să fi fost un om foarte împietrit. Chiar 
ameninţarea de a fi aruncat peste bord, într-o furtună care 
mugea, nu l-a făcut să se pocăiască. Numai după trei zile lungi 
în burta peştelui, I-a promis în cele din urmă lui Dumnezeu că 
se va supune chemării Lui. Acele trei zile au fost probabil cele 
mai lungi din viaţa lui Iona. În mod similar, săptămânile, lunile, 
chiar anii cât cel drag al tău este răzvrătit, pot să pară o veşnicie. 

Roagă-te pentru protecţia supranaturală a lui 
Dumnezeu în timpul răzvrătirii prietenului sau rudei 
tale! 
Dumnezeu poate să aducă în viaţa lui consecinţe care să îţi 

facă părul măciucă. Sănătatea lui poate suferi îngrozitor (sunt 
sigur că Iona era o epavă fizică după ce a fost atacat de sucurile 
digestive trei zile). Dar Dumnezeu tot este la lucru – încrede-te 
în El! Este foarte important să realizezi că această chemare 
finală de a sluji lui Dumnezeu sau sinelui depinde de persoana 
implicată în păcat. 

Domnul ne-a dat voinţă liberă şi nimeni nu a fost vreodată 
atras la supunere faţă de Domnul împotriva voii sale. Nu poţi să 
alegi în locul celuilalt. Înţelegerea reală a acestui principiu te va 
scăpa de multă neînţelegere şi frustrare cu privire la căile lui 
Dumnezeu. 

Mulţumeşte-I lui Dumnezeu că poate să folosească o 
persoană chiar şi după o perioadă de răzvrătire! 
Cea mai roditoare misiune din viaţa unei persoane vine după 

cea mai profundă pocăinţă. Înţelege că Dumnezeu a promis să 
folosească şi cele mai rele evenimente din trecutul nostru pentru 
gloria Lui, odată ce ne-am întors de la ele şi I le-am predat 
deplin (Romani 8:28). Totuşi, aceasta nu înlătură efectele 
adverse ale păcatului în viaţa noastră. De exemplu, 
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homosexualul care se pocăieşte şi renunţă la păcat poate fi 
infectat cu virusul HIV, ceea ce probabil îi va scurta viaţa 
pământească. 

Cu toate acestea, Dumnezeu nu l-a pus pe Iona „pe raft” 
după perioada lui de răzvrătire şi păcat. Dimpotrivă, misiunea 
plină de putere pentru care ne aducem aminte de el a avut loc 
după încercarea lui inutilă de a fugi de Dumnezeu. 

Predicarea lui Iona a provocat o trezire incredibilă, în unul 
dintre cele mai mari oraşe din lumea de pe vremea aceea. Prin 
ascultarea lui, s-a aflat încă o dată în centrul voii şi scopului lui 
Dumnezeu. Dumnezeu a folosit alegerile greşite ale lui Iona ca 
să aducă tărie spirituală şi smerenie în viaţa lui. 

Perioada de răzvrătire a lui Iona l-a învăţat multe despre 
caracterul lui Dumnezeu – despre mila, iertarea şi răbdarea Lui. 
Este o minciună strigătoare la cer că cineva care a fost implicat 
într-un păcat mare nu va mai fi niciodată folositor lui 
Dumnezeu. Tocmai opusul este adevărat. Unii creştini care au 
avut un trecut dintre cele mai rele, sunt astăzi cei mai puternici 
martori ai Adevărului. Curăţirea lui Dumnezeu este profundă şi 
completă. 

Dovedeşte viaţa lui Iona că răzvrătirea unei persoane va lua 
întotdeauna sfârşit? Nu! Dar ne transmite un mesaj al speranţei, 
în timp ce privim, aşteptăm – şi ne rugăm pentru cel drag al 
nostru. 

În toate rugăciunile tale, ţine-te tare de promisiunile lui 
Dumnezeu. „Căci Tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut 
prin cuptorul cu foc, ca argintul... am trecut prin foc şi prin apă; 
dar Tu ne-ai scos şi ne-ai dat belşug” (Psalmul 66:10, 12). 

[Bob Davies, How to Pray for a Prodigal. Copyright © 1999 
Bob Davies. Tradus şi publicat cu permisiune.] 
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ÎNTREABĂ-L PE PROFESORUL THEOPHILUS! 

J. BUDZISZEWSKI 

 
Ieri, în vestiar la serviciu, unul dintre colegii mei de muncă a găsit o 

scrisoare aparţinându-i unui alt coleg de muncă. A luat scrisoarea şi a 
citit-o. Era de la partenerul homosexual al colegului nostru. Restul 
personalului a aflat imediat despre homosexualitatea acestuia. 

Dragă Profesore Theophilus, 
Nu spusese nimănui, aşa că a fost atât de surprinzător. Sunt 

o mulţime de creştini mărturisitori la serviciu, foarte răuvoitori 
în felul în care vorbesc despre homosexualitate. Cum pot eu, ca 
şi creştin, să i-L arăt pe Cristos colegului meu homosexual şi în 
acelaşi timp, să îi ajut pe ceilalţi creştini de la serviciu să vadă că 
noi, ca şi creştini, trebuie să fim preocupaţi de binele etern al 
homosexualilor, nu să fim lipsiţi de respect faţă de ei? Nu 
cunosc persoana foarte bine, pentru că lucrează cu noi de 
numai câteva luni, dar vreau să fiu cumva în stare să depun 
mărturie faţă de el. 

Cu sinceritate,  
Jason 
Profesorul Theophilus răspunde: 
Dragă Jason, 
Cred că va trebui să depui mărturie despre dragostea lui 

Cristos nu numai faţă de colegul tău care este homosexual, ci şi 
faţă de colegii tăi care spun că sunt creştini, dar vorbesc 
răuvoitor. Este destul să îi întrebi dacă sunt serioşi cu privire la 
jertfa lui Cristos. Isus a murit nu numai pentru păcatele tuturor, 
ci şi din cauza păcatelor tuturor. Nu numai heterosexualii, ci şi 
homosexualii sunt incluşi printre cei dintâi; nu numai 
homosexualii, ci şi heterosexualii sunt incluşi printre cei din 
urmă. Depunând mărturie atât faţă de colegul homosexual, cât 
şi faţă de colegii care spun că sunt creştini, dar vorbesc 
răuvoitor, aminteşte-ţi să vorbeşti mai degrabă cu blândeţe, 
decât cu siguranţă de sine, pentru că şi tu eşti doar un păcătos 
iertat. 
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Din cauza direcţiei potrivnice din care bate vântul, te afli 
într-o situaţie dificilă pentru a mărturisi. Îţi poate fi de ajutor să 
îţi aminteşti cele patru linii directoare pentru relaţiile cu oamenii 
care nu împărtăşesc standardele biblice (ceea ce înseamnă şi cei 
care urăsc): Nu te certa, Nu te scuza, Nu bate în retragere şi Nu 
te lăsa prins în capcană. Nu te certa înseamnă să nu te laşi atras 
într-un meci de strigăte sau într-o dezbatere. Nu te scuza 
înseamnă să nu te simţi vinovat sau să nu scuzi ceea ce ştii că 
eşti greşit. Nu bate în retragere înseamnă să-ţi aperi punctul de 
vedere, fără să te clatini sau să-ţi schimbi părerea. Nu te lăsa 
prins în capcană înseamnă să eviţi situaţiile în care eşti tentat să 
te dai bătut. 

Cel mai bun sfat după Scriptură pentru aceste situaţii este 
Coloseni 4:6: „Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă 
cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia”; 
1 Petru 3:15-16: „Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere 
socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă, 
având un cuget curat; pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră 
bună în Cristos, să rămână de ruşine tocmai în lucrurile în care 
vă vorbesc de rău”; şi 1 Tesaloniceni 5:17: „Rugaţi-vă 
neîncetat.” Dacă nu ştii cum să te rogi în această privinţă, 
aminteşte-ţi Romani 8:26: „Tot astfel şi Duhul ne ajută în 
slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar 
Însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.” De 
multe ori acest pasaj va fi ca apa rece pentru inima ta. 

Har şi pace,  
Profesorul Theophilus 
[J. Budziszewski, Ask Professor Theophilus. Copyright © 

J. Budziszewski, Profesor de management şi filozofie, 
Universitatea din Texas, Austin, SUA, autor al How to Stay Christian 
in College şi The Line Through the Heart: Natural Law as Fact, Theory, 
and Sign of Contradiction. Acest articol a apărut iniţial în Boundless, 
www.boundless.org. Tradus şi publicat cu permisiune. Cei patru 
„nu” sunt împrumutaţi din cartea autorului, How to Stay Christian 
in College (Colorado Springs: Navpress, 1999).]  
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NU ESTE ÎNTOTDEAUNA EVIDENT CUM TREBUIE SĂ 

RĂSPUNDĂ UN PĂRINTE UNUI COPIL HOMOSEXUAL  

TIM WILKINS 

 
„Mamă, tată, sunt homosexual”, este posibil să fie cele mai 

dureroase cuvinte pe care le poate auzi vreodată un părinte. Un 
val de emoţii îi cuprinde pe părinţi şi se revarsă asupra fiului sau 
fiicei lor. Răspunsurile lor iniţiale şi cele ulterioare vor face una 
din două – îl vor îndepărta sau îl vor apropia pe copil de părinţi. 
Părinţii ar face bine să imite răspunsul lui Dumnezeu la păcatul 
lui Adam şi Eva din Grădina Edenului. Dumnezeu S-a dus să-i 
caute! (Geneza 3:9) 

Exprimă-ţi întristarea, nu supărarea faţă de copilul tău. 
Două emoţii imediate pe care părinţii le simt adesea sunt mânia 
şi întristarea. Amândouă sunt naturale şi sănătoase. 

Evită izbucnirile de mânie. Am auzit părinţi spunându-i 
fiicei lor: „Te duci în iad!” sau „Ştii că homosexualitatea este o 
urâciune!” M-am întrebat dacă scumpa lor fiică ştia ce este 
aceea o urâciune. Nişte părinţi l-au interogat pe fiul lor confuz, 
strigând cu furie: „Cum ne-ai putut face aşa ceva?”, ca şi cum el 
ar fi plănuit ani de zile să le facă o surpriză neplăcută părinţilor 
cu vestea homosexualităţii lui. Un tată şi-a făcut clară poziţia, cu 
cuvintele: „Dacă bănuiesc doar că eşti implicat în acea activitate, 
îţi faci bagajele. Pleci din casa asta.” 

Efeseni 4:26 spune: „Mâniaţi-vă şi nu păcătuiţi.” Întristarea 
şi mânia sunt naturale; dar părinţii au nevoie de ajutor pentru a 
şti cum să exprime fiecare emoţie. Întristarea unui părinte este 
în mod tipic exprimată în singurătate, în timp ce mânia este de 
multe ori exprimată direct faţă de fiu sau fiică. Sugerez ca 
părinţii să inverseze acestea. 

Exprimă simpatie sinceră. Bineînţeles că un părinte poate 
plânge singur, dar să plângi cu fiul sau fiica este mai benefic 
decât să-ţi exprimi mânia. Pavel a scris în Romani 12:15: 
„Plângeţi cu cei ce plâng.” Lasă-ţi copilul să ştie că suferi 
împreună cu el, nu doar din cauza lui. Exprimă-ţi mânia nu faţă 
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de fiul tău, ci faţă de păcatul şi dezamăgirea implicate în 
homosexualitate. Aminteşte-ţi că, în cele mai multe cazuri, el a 
dus singur lupta, de mult mai mult timp decât ai ştiut tu despre 
ea! 

Pune întrebări deschise: „De cât timp te lupţi cu aceste 
sentimente?” sau „Ce putem face ca să te ajutăm?” Linişteşte-l 
cu cuvintele: „Hai să rezolvăm asta împreună.” Ispita de orice 
fel dă naştere unei suferinţe intense, iar suferinţa care însoţeşte 
sentimentele homosexuale poate fi debilitantă. Evrei 2:18 
spune: „Prin faptul că El (Cristos) Însuşi a fost ispitit în ceea ce 
a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi.” Isus a 
spus: „Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi” 
(Matei 5:4). 

În al doilea rând, arată încurajare, nu jenă! Jena frustrează 
procesul de vindecare. Preocuparea pentru „ce vor spune 
oamenii” îndepărtează gândurile de la problema respectivă. 
Dacă tu, ca părinte, găseşti dificil să discuţi problema cu el, 
roagă-te pentru abilitatea de a fi transparent. Richard Lovelace 
scrie în Homosexualitatea şi Biserica (p. 129): „Oamenii care nu se 
pot stăpâni să nu se simtă inconfortabil, temători sau plini de 
ură când au de-a face cu persoane implicate în păcatul sexual, 
fie heterosexual, fie homosexual, au nevoie de o lucrare 
eliberatoare a Duhului Sfânt, pentru a elibera propriile lor naturi 
sexuale, pentru a clădi în ei un sentiment de siguranţă, care le va 
permite să exprime dragostea creştină, în timp ce vor fi fermi 
împotriva impurităţii.” 

Jena frustrează procesul de vindecare, dar încurajarea 
promovează procesul de vindecare. Nicăieri nu este aceasta mai 
evident decât în felul în care Se ocupa Isus de oamenii zdrobiţi 
sexual. Isus a vorbit liber cu femeia de la fântână, cu femeia 
prinsă în adulter şi cu femeia păcătoasă care L-a uns (Ioan 4 şi 
8, Luca 7:37). A iniţiat discuţia cu femeia de la fântână. Cristos 
nu i-a scris o scrisoare lungă, aşa cum fac unii părinţi când aud 
prima oară că fiul (fiica) lor este homosexual(ă). El a întâlnit-o 
pe terenul ei şi a privit-o drept în ochi. Nici nu i-a trimis un 
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mesaj printr-o altă persoană. Isus i-a spus adevărul în dragoste, 
iar relatarea se încheie cu femeia care îşi lasă găleata de apă, 
alergând prin cetate fără să-i mai fie ruşine şi spunând: „Veniţi 
de vedeţi un om care mi-a spus tot ce am făcut; nu cumva este 
Acesta Cristosul?” (Ioan 4:29) 

Comunică dragostea fizic, nu doar verbal! Mai întâi, un 
cuvânt pentru taţi, despre fiii lor. Să nu-ţi fie silă de fiul tău; mai 
degrabă îmbrăţişează-l fizic. Cel mai rău lucru pe care îl poţi 
face este să-l ţii la o lungime de braţ. Este un lucru nefericit că 
bărbaţii sunt deseori ezitanţi în a-şi exprima dragostea unul faţă 
de celălalt. Apostolul Pavel nu şi-a ascuns afecţiunea pentru 
tovarăşii lui masculini. Pavel a scris: „Când am ajuns la Troa 
pentru Evanghelia lui Cristos, măcar că mi se deschisese acolo o 
uşă în Domnul, n-am avut linişte în duhul meu... de aceea, 
mi-am luat ziua bună de la fraţi şi am plecat în Macedonia” 
(2 Corinteni 2:12-13). Lui Pavel îi lipsea tovarăşul lui, Tit. 

Îmi place semnul de pe bara de protecţie a maşinii care 
spune: „Bărbaţii adevăraţi Îl iubesc pe Isus.” Un tată cu 
adevărat creştin îi poate da o îmbrăţişare puternică fiului său 
adult, fără reţinere. În cartea sa De ce nu sunt de acord părinţii, 
Ron Taffel reproduce întrebarea unui tată: „Este în ordine dacă 
îl îmbrăţişez şi îl sărut de noapte bună pe fiul meu de doi ani şi 
jumătate? Mi-e teamă că voi face să fie homosexual” (p. 59). 
Tocmai opusul poate fi adevărat; afecţiunea fizică dintre tată şi 
fiu este potrivită, fie că fiul este copil mic, fie că este adult. 

Cum am spus de multe ori, când Îl voi vedea pe Cristos faţă 
în faţă, nu o să-I întind mâna ca în afaceri şi nu o să-I spun: 
„Încântat de cunoştinţă.” O să-mi arunc mai degrabă braţele în 
jurul Lui şi o să mărturisesc aşa cum a făcut Apostolul Toma: 
„Domnul meu şi Dumnezeul meu!” (Ioan 20:28) 

Îndeosebi taţii trebuie să îşi exprime verbal dragostea şi 
admiraţia pentru fiii lor. Am auzit zeci de taţi spunând: „Nu este 
nevoie să-i spun că-l iubesc. Ştie asta.” Dacă Tatăl ceresc spune 
public, cu îndrăzneală şi personal, despre Fiul Său Isus, în 
timpul botezului Său: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care 
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Îmi găsesc plăcerea”, şi tu o poţi face. Şi aminteşte-ţi, Tatăl 
ceresc a rostit cuvintele respective când Fiul Său avea 30 de ani 
(Matei 3:17; vezi şi Matei 17:5). Un fiu nu este niciodată prea 
mare ca să i se spună: „Te iubesc!” 

Acum, un cuvânt pentru mame, cu privire la fiii lor. Adesea, 
fără să-şi dea seama, fiul homosexual s-a identificat mai degrabă 
cu mama lui, decât cu tatăl lui. O apropiere neobişnuită poate 
caracteriza relaţia mamă-fiu. Dacă este aşa, mama trebuie să-şi 
comunice dragostea într-un mod mai puţin demonstrativ; la 
urma urmei, ceea ce fiul homosexual are nevoie este să înveţe 
cum să se raporteze în mod potrivit la acelaşi sex. 

Cum ar trebui taţii să-şi comunice dragostea fiicelor lor care 
se luptă cu homosexualitatea? Dacă fiica a fost victima unui 
abuz sexual din partea unui bărbat, se poate da înapoi din faţa 
îmbrăţişării tatălui ei. Sensibilitatea este de cea mai mare 
importanţă; o arătare blândă a afecţiunii, care susţine 
feminitatea ei, este potrivită. Mamele ar trebui să prezinte 
fiicelor lor modelul feminităţii biblice; îmbrăţişarea şi atingerea 
comunică dragoste necondiţionată, care nu trebuie să fie 
confundată cu dragostea care trece cu vederea. 

Cultivă o „politică a uşii deschise”, în loc de o „mentalitate 
de caz închis”! Dacă un părinte îşi exprimă dezaprobarea, 
terminând cu: „Şi nu vreau să mai discutăm despre problema 
asta”, îi spune de fapt copilului: „Nu vreau să mai aud despre 
durerea şi confuzia ta.” 

Cumpără nişte cărţi bune despre acest subiect şi citeşte-le. 
Poţi fi ispitit să i le dai copilului tău, dar nu o face decât dacă 
primeşti permisiunea. Un fiu sau o fiică, după ce şi-a făcut 
cunoscută homosexualitatea, are resentimente dacă i se aruncă 
în faţă cărţi. Dacă copilul tău îţi cere să citeşti literatură care 
susţine homosexualitatea, fă-o. Nu te va răni. Ce mod mai bun 
de a-ţi ajuta fiul sau fiica, decât să cunoşti argumentele care 
scuză homosexualitatea şi să fii în stare să le răspunzi biblic, 
raţional şi cu compasiune? Faptul că citeşti acea literatură va 
comunica copilului tău că nu-ţi este teamă să te confrunţi direct 
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cu problemele. Şi el va fi mai receptiv la citirea literaturii pe care 
o recomanzi tu. 

Vorbeşte cu copilul tău, nu copilului tău. Barbara Johnson 
scrie: „Secretele sunt pentru boală ceea ce deschiderea este 
pentru vindecare.” Un dialog dă naştere la sinceritate, în timp ce 
un monolog duce la ranchiună. Relaţia cu copilul tău trebuie să 
fie ca o stradă cu două sensuri; trebuie să creezi o atmosferă în 
care ţi-ar putea spune orice, fără să clipeşti, afară de cazul în 
care plângi cu el. 

Recent am fost gazda unui program de televiziune despre 
homosexualitate. O zi mai târziu, un pastor care a văzut 
emisiunea a sunat ca să-mi pună câteva întrebări. „Găsiţi 
homosexuali în bisericile în care vorbiţi?” Am răspuns: „Găsesc 
homosexuali în toate bisericile.” Replica imediată şi sigură de 
sine a pastorului a fost: „Nu într-a mea!” Am pus o întrebare 
ipotetică: „Dacă ar fi homosexuali în biserica dumneavoastră, 
v-ar spune?” După o scurtă pauză, a spus. „Cred că nu.” Atunci 
am întrebat: „De ce nu s-ar simţi deschişi să vă spună?” 
Pastorul, care avea toate răspunsurile, nu a avut răspuns. 
Tăcerea lui evidentă spunea totul. Dacă o persoană cu atracţii 
nedorite faţă de cei de acelaşi sex ştie că răspunsul tău va fi 
dispreţuitor, nu-ţi va spune niciodată povestea sa. 

Menţine liniile de comunicare deschise. Am auzit de unii 
oameni care susţin îndepărtarea fiului sau a fiicei. Nu sunt de 
acord. Homosexualitatea este o problemă relaţională şi de aceea 
este mare nevoie de relaţii sănătoase cu acelaşi sex, nesexuale, 
atât cu familia cât şi cu prietenii. Dacă îţi ostracizezi copilul, cu 
siguranţă va găsi companie în altă parte. 

Concentrează-te asupra imaginii zdrobite a copilului tău, nu 
asupra activităţii lui sexuale! Atracţia lui faţă de persoanele de 
acelaşi sex, ca şi activitatea homosexuală, sunt secundare. Este 
principala problemă a unei femei care suferă de anorexie faptul 
că nu-i place mâncarea? Nu! Îi place mâncarea; problema ei 
principală este o imagine zdrobită sau distorsionată. Deşi slăbită 



 

 - 356 - 

prin autoînfometare, se uită în oglindă şi se vede 
supraponderală. Nu fă din oglinzi problema principală! 

Întăreşte imaginea zdrobită a fiului sau fiicei tale, amintindu-
ţi că masculinitatea şi feminitatea sunt mult mai des prinse din 
zbor decât învăţate. Refuză răspunsurile automate, care însoţesc 
de multe ori această „veste”. Adună războinici ai rugăciunii în 
jurul tău. Dă copilului tău ceea ce are nevoie cu disperare: 
adevăr nediluat, dragoste necondiţionată şi rugăciune neîncetată! 

[Tim Wilkins, How a Parent Should Respond to a Gay Child Is 
Not Always Apparent. Copyright © Cross Ministry, Inc, P.O. Box 
1122 Wake Forest NC 27588, USA, site: 
www.crossministry.org/newsite. Tradus şi publicat cu permisiune. 
Tim Wilkins este Director la Cross Ministry, o misiune care se 
ocupă cu echiparea Bisericii, pentru a-i evangheliza şi uceniciza 
pe homosexuali.]  
 

POATE FI SALVATĂ ACEASTĂ CĂSĂTORIE? 
ALAN MEDINGER 

 
Când eram copil, Jurnalul de casă al doamnelor avea un articol 

lunar: „Poate fi salvată această căsătorie?” (Faptul că citeam 
acea revistă spune ceva despre confuzia de gen pe care o aveam 
de timpuriu). Aşa cum îmi amintesc, articolele descriau o 
situaţie maritală îngrozitoare şi continuau apoi spunând cum s-a 
rezolvat – sau nu s-a rezolvat. 

La Regeneration ne găsim destul de frecvent în situaţia de a ne 
pune aceeaşi întrebare. Pentru că mulţi dintre bărbaţii atraşi de 
persoanele de acelaşi sex care vin la noi şi aproape toţi bărbaţii 
cu dependenţe heterosexuale sunt căsătoriţi, faptul că ne 
ocupăm de căsătorii şi că încercăm să ajutăm soţiile este o parte 
importantă a misiunii noastre. Ca slujitori creştini, întotdeauna 
încercăm să salvăm căsătoriile, dar adesea trebuie să ajutăm 
soţiile ai căror soţi sunt implicaţi în păcat sexual continuu, să 
evalueze corect situaţia şi să decidă raţional drumul pe care îl au 
de urmat. 
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Punctul decisiv, desigur, este că fiecare femeie ar trebui să 
facă ce o cheamă Dumnezeu să facă, în situaţia dată. Dar pentru 
soţia care se luptă cu dorinţa de a scăpa dintr-o situaţie 
îngrozitor de dureroasă şi care, în acelaşi timp, vrea să-şi 
păstreze căsătoria, este mai uşor de spus decât de făcut. 

Dumnezeu ne va vorbi în contextul situaţiei în care ne 
aflăm. Înţelegerea raţională a situaţiei ne ajută să-L auzim mai 
clar pe Dumnezeu. Scopul acestui articol este să ajute soţiile, 
îndeosebi pe cele aflate într-o mare tulburare emoţională, să 
vadă mai clar situaţia, pentru a-şi plănui astfel calea de urmat, cu 
ajutorul lui Dumnezeu. Dacă articolul i-ar ajuta pe unii soţi să 
înţeleagă mai bine prin ce trec soţiile lor şi care sunt nevoile lor, 
ar fi un câştig în plus. 

Cu siguranţă, articolul se adresează soţiei dependentului de 
sex, dar îi vorbeşte şi soţiei oricărui bărbat care se angajează 
repetat în păcatul sexual. Cred că dependenţa sexuală este reală. 
Ispita sexuală eliberează substanţe chimice în creier şi pare să le 
afecteze unora autocontrolul, acţionând precum primul pahar 
pentru alcoolic. Dar dependenţa nu este niciodată o justificare 
pentru păcat şi numai Dumnezeu este destul de înţelept pentru 
a judeca dacă o persoană este cu adevărat lipsită de putere sau 
doar autoindulgentă. Pentru scopurile acestui articol, distincţia 
nu este importantă. Totuşi, pentru a simplifica exprimarea, mă 
voi referi la „dependent”. 

Cel mai adesea, un articol ca acesta ar fi scris de o femeie, de 
o soţie. Ne-am gândit că ar fi folositor ca articolul să fie scris de 
un bărbat care în mod clar a fost un dependent de sex, dar de 
un bărbat care a avut la dispoziţie mai mult de douăzeci şi cinci 
de ani ca să ajungă la obiectivitate asupra subiectului. Pe lângă 
aceasta, mare parte din înţelegerea reflectată aici vine de la soţia 
mea, Willa şi de la anii ei în lucrarea cu soţiile. 

Iată 12 întrebări pe care şi le-ar putea pune o soţie, când îşi 
cântăreşte situaţia în rugăciune: 

1. Vrea să se schimbe? Este o întrebare mai dificilă decât 
pare la prima vedere, fiindcă cei mai mulţi dependenţi de sex îşi 
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urăsc şi în acelaşi timp îşi iubesc dependenţa. În cei zece ani în 
care am dus o viaţă de homosexual în timpul căsătoriei, uram 
ceea ce făceam, dar în acelaşi timp nu vedeam cum aş fi putut 
trăi fără acele lucruri. Semnele pozitive aici ar fi: (1) recunoaşte 
ce face, (2) crede că este greşit şi (3) face unele eforturi să se 
oprească. 

2. Te iubeşte? Soţiile sunt înclinate să spună: „Dacă m-ar 
iubi cu adevărat, nu ar face aceste lucruri.” De obicei, nu este 
adevărat. Consumul de pornografie, întâlnirile homosexuale cu 
necunoscuţi, folosirea frecventă a prostituatelor nu au nimic 
de-a face cu tine. Sunt doar manifestări ale deviaţiei sale. Caută 
semnele dragostei lui în alte moduri. Caută blândeţea, tandreţea, 
purtarea lui de grijă şi împlinirea celorlalte obligaţii ale lui, ca soţ 
al tău. 

3. Face sex cu alte persoane sau dependenţa lui se limitează la 
pornografie, masturbare şi altele asemenea? Isus a spus într-adevăr că a 
te uita la o femeie poftind-o este echivalentul adulterului, deci 
păcatul consumatorului de pornografie este la fel de profund ca 
cel al unui bărbat care face sex cu o altă persoană. Cu toate 
acestea, nu a alunecat atât de departe în înşelare şi decadenţă, 
dacă nu a început încă să-şi pună în aplicare fanteziile. Dacă le 
trăieşte cu alţii, pentru propria ta protecţie în faţa bolii, ar trebui 
să încetezi să faci sex cu el. Bineînţeles, este posibil ca aceasta să 
aducă mai multă presiune în căsătorie. 

4. Relaţiile lui sexuale cu alţii sunt doar sexuale, şi nu relaţionale? 
Cele mai multe dintre întâlnirile mele sexuale erau cu 
necunoscuţi, dar de câteva ori am fost cu un bărbat faţă de care 
am început să am sentimente. Deşi nu eram creştin pe vremea 
aceea şi înţelegeam foarte puţin din cele prin care treceam, 
Dumnezeu mi-a dat cumva harul incredibil de a şti că ar fi fost 
o trădare mult mai profundă şi mai mortală faţă de Willa şi am 
rupt relaţia. Dacă un soţ îşi dă inima, ca şi trupul, altei persoane, 
situaţia este mult mai rea. 

5. Face lucruri pentru a încerca să se schimbe? Merge la un 
consilier sau la un grup de suport? Citeşte cărţi despre 
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dependenţa sexuală? Poate că nu a făcut un mare progres, dar 
faptul că el continuă să facă eforturi vizibile să se schimbe arată 
unde este inima lui. 

6. Este sincer cu tine? Este un punct critic. Din nefericire, cei 
mai mulţi bărbaţi care înfăptuiesc în mod obişnuit un păcat 
sexual, nu sunt sinceri cu soţiile lor. Teama şi ruşinea blochează 
sinceritatea. Dacă în căsătorie există o luptă pentru putere, el se 
teme că ea va folosi cunoaşterea eşecurilor lui ca pe o bâtă cu 
care să-i dea în cap. Dar în ciuda acestui lucru, o soţie are 
dreptul de a-i cere soţului ei să fie sincer. Nu are nimic pe care 
să se bazeze, dacă el nu este sincer. Aceasta nu înseamnă că ea 
trebuie să fie persoana care să-l monitorizeze sau că trebuie să 
ştie toate detaliile păcatelor lui, dar trebuie să cunoască în mare 
unde se află el în lupta lui. Căsătoria nu se poate reclădi până ce 
el nu este sincer. 

7. Unde se află din punct de vedere spiritual? Dacă a întors 
spatele lui Dumnezeu şi Bisericii, din cauza vinei şi ruşinii, nu 
există prea multă speranţă pentru căsătorie. Dacă a renunţat 
singur la ajutorul harului, schimbarea reală este improbabilă, 
până ce nu există o reînnoire spirituală. 

8. Îşi împlineşte celelalte obligaţii ca soţ şi tată? Dacă o face, 
atunci mare parte din viaţa lui este stabilă, iar valorile lui sunt 
corecte, şi aceasta aduce speranţă. Mai mult, vei fi mai capabilă 
să trăieşti cu această problemă, în timp ce se lucrează la 
rezolvarea ei. Dacă viaţa lui în general a scăpat de sub control 
sau dacă el este atât de narcisist încât nu vede nevoile tale sau 
ale copiilor, trebuie să se întâmple mult mai multe, decât faptul 
ca el să câştige control asupra sexualităţii. De fapt, cei mai mulţi 
oameni trebuie să pună în echilibru elementele de bază ale vieţii 
lor – să se ţină de serviciu, să se poarte responsabil, să învingă 
alte dependenţe – înainte ca să fie pregătiţi să se ocupe de 
luptele sexuale. 

9. Relaţia sexuală maritală este satisfăcătoare? Mulţi bărbaţi 
dependenţi sexual au probleme cu adevărata intimitate. 
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Pornografia şi masturbarea pot desensibiliza un bărbat faţă de o 
relaţie sexuală adevărată, iubitoare. 

10. Ai tu însăţi probleme de care trebuie să te ocupi? Nimic din 
ceea ce faci nu poate fi o justificare pentru păcatul sexual al 
soţului tău, dar căsătoriile au rareori probleme doar din cauza 
unui singur partener. Totuşi, vedem că din cauză că problema 
sexuală a soţului pare enormă, multe soţii simt că dacă 
problema lui sexuală s-ar rezolva, totul ar fi bine. Rareori este 
aşa. Un motiv pentru care nu este aşa este că femeile care, fără 
să ştie, se căsătoresc cu bărbaţi homosexuali sau dependenţi 
sexual, sunt adesea atrase de ei din cauza slăbiciunii sau 
zdrobirii lor. O femeie care se teme de sexualitatea masculină 
puternică poate fi atrasă de „blândeţea” unui bărbat 
homosexual. O femeie care are dificultăţi în a relaţiona cu 
cineva altfel decât dacă îi poartă de grijă, codependentă, este 
atrasă de un bărbat cu probleme, precum un dependent de sex.  

11. Care sunt celelalte probleme ale căsătoriei? Această întrebare 
este similară cu # 10 de mai sus. Aproape sigur, problema lui 
sexuală nu este singura problemă din căsătorie. Care sunt 
celelalte? Ai nevoie de ajutor pentru rezolvarea lor? Este el 
dornic să meargă la un consilier? Când celelalte ziduri au căzut, 
când iertarea şi harul lucrează în căsătorie, când el ajunge 
într-adevăr să te iubească, vindecarea poate începe în el. 

12. Fiind luate toate în considerare, este separarea sau divorţul o 
opţiune mai bună decât a rămâne împreună şi a trăi cu problema? Nu 
este greşit ca în deciziile tale să iei în considerare latura practică. 
Te va arunca divorţul în sărăcie? Ce efect va avea asupra 
copiilor? Pentru că ai motive biblice pentru divorţ sau 
despărţire, nu înseamnă că trebuie să divorţezi sau să te desparţi 
– sau că Dumnezeu vrea să o faci. Poate că trebuie cu adevărat 
să rămâi, chiar dacă nu ţi-a rămas nimic, şi să te încrezi în 
Dumnezeu ca să rezolve El lucrurile pentru tine. 

Scopul acestor întrebări nu este să îţi dea o modalitate de 
a-ţi evalua căsătoria – şapte motive pozitive pentru a rămâne, 
şase pentru a ieşi din ea – ci de a-ţi permite să clarifici unele 
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dintre gândurile şi temerile care îţi trec prin minte când îţi 
analizezi situaţia. Ele te pot ajuta să notezi răspunsurile, ca să ai 
timp să te gândeşti la ele. Apoi, după ce te-ai gândit, având 
sfatul pastorului şi al altor oameni evlavioşi din viaţa ta, roagă-te 
din toată inima. Soţia mea sugerează să pleci undeva singură un 
weekend, ca să te rogi în linişte şi singurătate. Poate că astfel Îl 
vei auzi pe Dumnezeu spunându-ţi dacă poate fi salvată sau nu 
căsătoria ta. Este posibil ca răspunsul să fie altul decât cel la care 
te-ai fi aşteptat. 

Acum, un cuvânt pentru soţi. Uneori, după o cădere 
sexuală, o soţie îi cere soţului să îi promită că nu va mai face. 
Poate că ţi-ai promis-o ţie însuţi de atât de multe ori, dar ai 
eşuat, şi ştii că nu-i poţi promite. Dar uită-te la aceste întrebări 
şi vei vedea ce poţi face. Poţi încerca să o iubeşti din toată 
inima. Poţi fi sincer cu ea. Poţi împlini toate celelalte 
responsabilităţi ale tale ca soţ şi tată. Poţi petrece timp cu grupul 
de suport, cu cel care te monitorizează sau cu consilierul tău. Îl 
poţi căuta pe Dumnezeu din toată inima. Faptul că faci doar 
aceste lucruri va fi mai puţin decât doreşte soţia ta pentru 
căsătoria voastră, dar ele îi pot da speranţă, iar aceasta poate fi 
tot ceea ce ai să îi dai în momentul de faţă. 

[Alan Medinger, Can This Marriage Be Saved? Copyright © 
2001 Regeneration, Inc. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

RENUNŢAREA: CE ÎNSEAMNĂ CU ADEVĂRAT  

„SĂ DAI DRUMUL”? 

BOB DAVIES & LORI THORKELSON 
 
Ce este renunţarea? 
Trei definiţii de bază ale cuvântului „renunţare” din 

dicţionar sunt: 
a renunţa la un drept,  
a pune deoparte un plan, 
a da drumul unui lucru sau unei persoane. 
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Aceasta arată în termeni mai concreţi despre ce vorbim. 
Felul de renunţare cu care avem de-a face implică de obicei 
toate cele trei acţiuni! 

Cine este afectat de renunţare? 
Toţi suntem implicaţi într-un anumit fel în renunţare. Zilnic 

trebuie să facem alegeri. Trebuie să renunţam la lucrurile care ne 
separă de Dumnezeu. Putem înţelege aceasta când este vorba de 
lucruri, dar când este vorba de oameni, de multe ori există 
confuzie în ceea ce priveşte responsabilitatea noastră creştină. 
De aceea este renunţarea atât de dificilă, pentru că deseori 
implică pe cineva de care suntem cel mai apropiaţi, chiar ultima 
persoană căreia am vrea să-i dăm drumul. 

Ana cunoştea durerea renunţării. Era o femeie evlavioasă, 
care s-a rugat neîncetat pentru un fiu, jurând că îl va dedica în 
slujba Domnului. Dumnezeu i-a încuviinţat rugăciunea când l-a 
născut Samuel. Ana l-a adus la templu, spunând: „Pentru copilul 
acesta mă rugam şi Domnul a ascultat rugăciunea pe care I-o 
făceam. De aceea vreau să-l dau Domnului: toată viaţa lui să fie 
dat Domnului” (1 Samuel 1:27-28). Trebuie să fi fost o 
renunţare foarte dureroasă pentru o mamă care îşi petrecuse 
întreaga viaţă tânjind după un copil! Dar priorităţile Anei erau în 
ordine şi ea ştia cui îi aparţinea Samuel. Renunţarea nu este 
niciodată uşoară – oamenii care spun că este, probabil nu au 
experimentat-o niciodată! Este ceva plin de sens numai în 
contextul unor relaţii profund dedicate. 

Este renunţarea o formă de pedeapsă? 
Când Dumnezeu ne cere să dăm drumul cuiva apropiat 

nouă, durerea de a da drumul poate să pară ca o pedeapsă – dar 
nu este! Renunţarea nu este acţiunea lui Dumnezeu care 
îndepărtează din viaţa noastră pe cineva de care suntem ataşaţi 
în mod păcătos. Adevărata „renunţare” este o decizie matură, 
pe care o facem ca răspuns la cererea lui Dumnezeu. Avraam a 
văzut renunţarea la Isaac ca un act de închinare (Geneza 22:5). 
Când Dumnezeu cere aceasta de la noi, ne testează loialitatea, 
desăvârşind abilitatea noastră de a ne încrede în El, care este cel 
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mai de preţ pentru noi. Faptul că Dumnezeu ne cere să 
renunţăm la cineva este un semn încurajator că El ştie că am 
stabilit deja o relaţie de încredere cu El. Nu ne cere să renunţăm 
mai presus de nivelul capacităţii noastre. 

Cum diferă renunţarea de părăsire? 
Renunţarea este „predarea cuiva”; părăsirea este „renunţarea 

la cineva”. Când dăm drumul cuiva pe care îl iubim, încetăm să 
ne mai asumăm responsabilitatea pentru el, dar nu încetăm să 
ne îndeplinim responsabilităţile faţă de el. Într-o şedinţă de 
consiliere, am vorbit cu nişte părinţi al căror fiu creştin era activ 
în stilul de viaţă homosexual. Era mulţumit că este homosexual 
şi avea greutăţi în a-şi păstra serviciul, iar părinţii lui garantau 
frecvent pentru el din punct de vedere financiar. Când i-au dat 
drumul băiatului lor, ajutorul financiar a încetat, deşi au 
continuat să-i transmită în alte moduri dragostea pe care o 
aveau pentru el. 

Care sunt unele aspecte ale renunţării? 
Confruntarea cu limitările noastre 
În cele din urmă ajungem în punctul în care ne recunoaştem 

neajutorarea în legătură cu cel la care ţinem, realizând că am 
ajuns la limitele dragostei şi înţelepciunii omeneşti. Suntem gata 
să recunoaştem că avem nevoie să-L lăsăm pe Dumnezeu să 
preia conducerea.  

Recunoaşterea stăpânirii lui Dumnezeu 
Ca Ana, realizăm că persoana pe care o iubim Îi aparţine lui 

Dumnezeu – nu nouă. Deşi poate că ni s-a încredinţat o poziţie 
de grijă şi de responsabilitate faţă de ea, în cele din urmă, ea Îi 
aparţine lui Dumnezeu şi este responsabilitatea Lui. 

Renunţarea la aşteptările noastre 
Poate că am sperat că multe vor fi împlinite de persoana pe 

care o iubim: speranţe că fiii noştri sau fiicele noastre se vor 
căsători şi vor avea copii; planuri emoţionante pentru viitor, cu 
soţul sau soţia noastră, pe care le-am făcut când ne-am căsătorit. 
Şi, cu siguranţă, nu este greşit să avem asemenea speranţe! Dar 
este parte din renunţare să înţelegem că este posibil ca acele 
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lucruri să nu se întâmple. Renunţăm la aşteptările noastre, 
realizând că numai Dumnezeu va aduce împlinire în viaţa 
noastră, deşi poate nu în felul în care am plănuit. 

A da cuiva aceeaşi libertate pe care ne-o dă Dumnezeu nouă: 
responsabilitatea pentru alegerile noastre 

Să le îngădui celor dragi să înfrunte consecinţele propriilor 
lor acţiuni, chiar dacă simt durere şi tragedie în acest proces, 
este probabil cea mai grea parte a renunţării. Este important să 
înţelegem că aceasta nu arată o lipsă de dragoste din partea 
noastră. Ca şi copii ai Lui, Dumnezeu ne dă fiecăruia dintre noi 
aceeaşi libertate de alegere, iar relaţia Lui cu noi este una a 
dragostei perfecte. 

Renunţarea la eforturile de a controla circumstanţele 
Într-un mod foarte practic, trebuie să începem să ne 

încredem cu adevărat în lucrarea Duhului Sfânt. Despărţirea de 
homosexualitate cere o viziune şi o determinare care vin numai 
de la Dumnezeu. Numai El poate aduce convingerea de păcat şi 
o dorinţă pentru schimbare. Trebuie să începem să ne purtăm 
conform cu ceea ce ştim că este adevărat: că Dumnezeu poate 
rezolva situaţia cuiva mai bine decât orice plan cu care am veni 
noi. 

Când dăm drumul cuiva? 
Deşi poate avem prieteni care ne sfătuiesc „să dăm drumul 

cuiva”, Dumnezeu este singurul care ştie când suntem cu 
adevărat în stare să o facem. Deşi este posibil să „predăm” 
permanent pe cineva Domnului în rugăciunile noastre, va veni 
un timp anume când Dumnezeu ne va cere să-i dăm drumul şi 
aceasta, când vom avea ungerea şi puterea să o facem. Când 
Dumnezeu i-a poruncit lui Avraam să-l aducă jertfă pe Isaac, nu 
a fost când fiul lui era un nou născut, ci când era probabil 
adolescent. Cererea a venit când Avraam era pregătit, după ce 
văzuse credincioşia lui Dumnezeu dovedită în alte împrejurări. 

Care este scopul renunţării? 
De ce ne cere Dumnezeu să renunţăm la cineva pe care îl 

iubim? Din perspectiva noastră finită, ne întrebăm: „Ar putea fi 
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oare nesigur de dragostea noastră pentru El? De ce cere 
Dumnezeu o dovadă atât de drastică a dedicării noastre?” 
Răspunsurile la aceste întrebări vin numai când înaintăm în 
cunoaşterea caracterului lui Dumnezeu, înţelegând că tot ce ne 
cere este în folosul nostru. Scopul renunţării devine mai clar 
când privim la rezultatele din viaţa noastră: siguranţă crescută şi 
o libertate mai mare. 

Siguranţă 
Renunţarea testează temelia pe care se bazează viaţa noastră. 

Isus vorbeşte despre fixarea afecţiunilor noastre în lucrurile de 
sus, dar cei mai mulţi dintre noi vor recunoaşte că afecţiunile 
noastre sunt destul de legate de pământ. Ne pasă profund de 
copiii, familia, prietenii şi slujba noastră. Sunt preocupări 
legitime! Când Dumnezeu spune că vrea să-L iubim mai presus 
de toţi ceilalţi, nu sugerează că ar trebui să avem grijă să nu-i 
iubim prea mult. Dar vrea, mai presus de toate, să aibă 
dedicarea noastră supremă pentru El şi să avem siguranţa 
noastră fundamentală în El. Lumea în care trăim este instabilă. 
Oamenii pe care ne bazăm cel mai mult nu sunt stâlpi care nu 
se clatină. Siguranţa în Dumnezeu nu este o opţiune. Este o 
necesitate totală, pentru ca viaţa noastră să se bazeze pe ceva 
solid. Dacă sentimentele noastre de siguranţă s-au legat prea 
strâns de ceva care se clatină, renunţarea ne face doar să dăm 
drumul celor trecătoare şi plasează înţelegerea noastră în ceea ce 
este etern şi de neclătinat. 

Libertate 
Când suntem capabili să-l lăsăm în grija lui Dumnezeu pe 

cel de care suntem atât de preocupaţi, suntem eliberaţi de un tip 
de existenţă gen „carusel emoţional”, în care stările sufleteşti 
sunt dependente de acţiunile celui la care ţinem. Mama unui 
homosexual a ştiut că renunţarea a avut loc când nu se mai 
cufunda în depresie, de fiecare dată când fiul ei menţiona 
implicarea lui în stilul de viaţă homosexual. Aceasta nu 
înseamnă că suntem total neafectaţi de acţiunile celeilalte 
persoane, ci doar că nu suntem controlaţi de ele. Un alt 
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beneficiu al renunţării este că mintea şi inima noastră pot să se 
concentreze asupra altor lucruri şi să aibă grijă de alţi oameni. 
Când suntem atât de absorbiţi de o persoană, neglijăm alte 
relaţii şi responsabilităţi. Faptul de „a da drumul” ne permite să 
ne angajăm, cu bucurie şi entuziasm, în noi preocupări. Suntem 
eliberaţi de constrângerea încercării de a duce persoana „înapoi 
la Domnul” şi suntem eliberaţi de sentimentul de vină şi de 
responsabilitate pentru alegerile sale. Deşi poate că nu realizăm, 
este posibil ca asemenea presiuni din partea noastră să aibă de 
fapt efectul opus, să îndepărteze persoana şi mai mult de 
Dumnezeu, mai degrabă decât să o îndepărteze de păcatul său. 
Renunţarea ne eliberează, ca să iubim persoana într-un mod mai 
relaxat, neposesiv, dându-i libertatea de a-L alege pe Dumnezeu 
pentru sine, fără presiunea aşteptărilor noastre. 

[Bob Davies & Lori Thorkelson, Relinquishment: What Does It 
Really Mean To ‘Let Go’? Copyright © Bob Davies & 
Lori Thorkelson. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

TOT ÎI IUBESC PE HOMOSEXUALI 

TIM WILKINS 

 
Surprins că eu, un fost homosexual, am primit o invitaţie ca 

să vorbesc două săptămâni consecutive la o organizaţie 
homosexuală, la o universitate importantă, am acceptat fără să 
stau pe gânduri. Am sosit cu mult mai devreme la faţa locului, 
pentru a fi printre studenţi, pentru a le strânge mâna şi a-i 
cunoaşte. 

Deşi simţeam că locul meu nu era acolo, le-am povestit 
homosexualilor, care aveau vârste cuprinse între 25 şi 30 de ani, 
cum m-am simţit „diferit” încă de mic, cum, când am ajuns la 
pubertate, am fost atras de bărbaţi şi despre felul în care, după 
unsprezece ani de activitate homosexuală, I-am spus lui 
Dumnezeu: „S-a terminat! Homosexualitatea este o iluzie, un 
drum înfundat! Homosexualitatea promite multe, dar oferă 
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puţine!” Le-am spus că homosexualitatea este un păcat, că este 
imorală şi că Dumnezeu pedepseşte păcatul. 

Timp de nouăzeci de minute le-am făcut cunoscută 
povestea mea şi am răspuns la multe întrebări – dintre care 
unele au fost maliţioase, iar altele de-a dreptul jignitoare. 

Imediat ce s-a încheiat întâlnirea, câţiva homosexuali, 
bărbaţi şi femei, cei mai mulţi cu o expresie contrariată pe chip, 
s-au apropiat de mine. În conversaţii semiprivate, afirmaţia 
repetată a fost: „Nu ai spus ceea ce mă aşteptam să aud.” Am 
întrebat: „Ce te aşteptai să auzi?”  

Răspunsurile au fost previzibile. „Mă aşteptam să ne acuzi. 
Mă aşteptam să fii moralizator, zgomotos şi făţarnic.” „Mă 
aşteptam să citezi din Scriptură toată întâlnirea, să spui că ne 
deteşti.” Eu nu făcusem nimic din toate acestea. 

Mi-am exprimat politicos aprecierea pentru oportunitatea de 
a discuta cu ei, de a mă împrieteni cu ei şi de a le spune ce a 
făcut Cristos în viaţa mea. 

Am fost aşteptat, în săptămâna următoare, de o mulţime de 
două ori mai mare decât cea din săptămâna anterioară. De ce? 
Auziseră că „tipul care este un fost homosexual a fost 
respectuos, politicos şi prietenos”. 

Mi-am compromis convingerile, am scuzat 
homosexualitatea, am diluat Scriptura? Nu. 

După ce am fost intervievat în cadrul unei emisiuni de 
televiziune, în timp ce ieşeam din studio, am întâlnit un activist 
homosexual care realizează o emisiune de televiziune. 

I-am întins mâna, i-am spus că i-am urmărit emisiunea şi că 
am găsit-o „interesantă”. Ted m-a întrebat cum mă cheamă şi 
de ce am fost intervievat. I-am spus numele meu şi am zis: „Am 
fost homosexual.” 

Imediat Ted a început să vorbească repede, s-a aprins la faţă 
şi a început să se agite. Am stat liniştit în timp ce monologul lui 
continua – timp în care Îl întrebam pe Dumnezeu cum aş putea 
detensiona situaţia. Când a făcut o pauză, am intervenit cu 
aceste cinci cuvinte, fără să mă gândesc prea mult: „Ted – tu – 
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eşti – o...” Eram nesigur care va fi ultimul cuvânt, dar, în cele 
din urmă, a ieşit de pe buzele mele – „binecuvântare”. Generic 
vorbind, Ted este o binecuvântare în sensul că, deşi nu este un 
copil al lui Dumnezeu, este o creaţie a lui Dumnezeu. 

Ca un om care ar fi primit un pumn în stomac, Ted a rămas 
fără grai. După ce s-a adunat, chipul i s-a destins. Respirând 
adânc, Ted a zis: „Chiar apreciez felul în care ai condus discuţia 
noastră la un nivel superior.” 

Imediat am îndreptat conversaţia de la homosexualitate 
către familie, muncă, colegiu - subiecte generale. 

După puţin timp, gazda emisiunii TV care mă intervievase 
s-a apropiat de uşa studioului unde eu şi Ted stăteam de vorbă. 
Automat m-am pregătit să le fac cunoştinţă lui Ted şi gazdei 
TV. Întorcându-mă spre dreapta, mi-am pus mâna stângă pe 
umărul drept al lui Ted şi i-am spus gazdei: „Ted, el a fost gazda 
emisiunii” şi apoi i-am spus gazdei: „Ted are propria lui 
emisiune de televiziune.” 

Ted şi cu mine ne-am încheiat discuţia, în timp ce ieşeam 
din clădire. Ne-am dat mâna şi ne-am văzut fiecare de drumul 
său. 

O săptămână mai târziu s-a difuzat emisiunea live a lui Ted. 
Ghici ce? Acel activist homosexual a povestit publicului său, 
format în principal din activişti homosexuali, toată discuţia 
noastră, încheind cu cuvintele: „Nu ştiu dacă tipul chiar a fost 
homosexual sau nu, dar mi-a făcut o impresie deosebită.” 

Rick Warren spune: „Sunt două cauze principale pentru care 
oamenii nu-L cunosc pe Isus Cristos ca Domnul şi Mântuitorul 
lor. Una este aceea că nu au întâlnit niciodată un creştin. A doua 
este aceea că au întâlnit un creştin.” 

O arătare a dragostei creştine adevărate, evidente, eclipsează 
repede şi decisiv dragostea contrafăcută găsită în 
homosexualitate, deschizând o uşă pentru Evanghelie. 

Îi urăsc pe homosexuali? Categoric nu! Adevărul este că îi 
iubesc pe homosexuali mai mult acum, decât atunci când eram 
unul dintre ei! 
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[Tim Wilkins, I Still Love Homosexuals. Copyright © Cross 
Ministry, Inc. Tradus şi publicat cu permisiune.]  

 

VALORI CARE DĂINUIESC  

REMUS RUPTAŞU 
 
– Tati, tati! A venit tati! 
– Tati, te joci cu noi?  
– Dragii mei, abia am intrat pe uşă şi vreţi să mă joc cu voi?  
– Te rugăm! Numai puţin! 
Aşa se întâmplă de cele mai multe ori când ajung acasă. Cu 

ochi nevinovaţi şi mâinile împreunate, mă întâmpină zi de zi, să 
le ofer din timpul meu. Ei nu ştiu dacă am fost agitat, dacă am 
fost suprasolicitat, dacă mai am resurse, dacă am alt program, 
dacă sunt dispus, şi câte nu aş mai putea adăuga.  

Nu de puţine ori am retrăit clipe din copilărie când, la fel ca 
ei, îmi întâmpinam tatăl, împreună cu sora şi cei doi fraţi ai mei. 
Era aşa de frumos că se cobora la nivelul nostru şi făcea pe 
căluţul! Nu conta că de obicei era ameţit şi ne mai scăpa. Conta 
că îşi făcea timp şi turna în cupa noastră afectivă. Dar ce ştiam 
atunci... 

Nu am realizat cât de important a fost decât după ce am 
devenit părinte şi m-am transpus în locul tatei. Serviciul lui a 
fost cu mult mai greu decât al meu, dar nu îmi amintesc să ne fi 
refuzat vreodată. Nu era zi în care să nu găsim ceva dulce în 
geanta lui de serviciu. Cred că era încântat să ne aibă prin 
preajmă. Întotdeauna aveam sarcini de îndeplinit şi activităţi la 
care participa împreună cu noi. Gândiţi-vă că toate acestea s-au 
petrecut până să împlinesc vârsta de 12 ani, când boala şi viciile 
l-au răpus. Ce-a rămas în urmă? O văduvă cu patru copii între 
8 şi 14 ani, amintiri şi lecţii de viaţă.  

Copiii vor din timpul meu. Vor să fie mângâiaţi. Vor să 
vorbesc cu ei. Vor să primească daruri. Vor să le fac anumite 
servicii. Cupa dragostei trebuie să le fie mereu plină. Ei sunt 
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adevăratele valori, pe care trebuie să le administrez, împreună 
cu soţia, cu înţelepciune.  

Dar să vedem următorul scenariu:  
Ce se întâmplă când nici nu deschizi bine ochii şi te 

întâmpină o atmosferă de respingere? Ai vrea să fii luat în braţe, 
să fii mângâiat, să ţi se spună o vorbă bună. Ai vrea să primeşti 
un zâmbet cald. Ai vrea să auzi: „Bravo, ai reuşit!” Dar totul 
este steril şi fals.  

Tocmai se schimbă tura când te munceşti să-ţi desenezi 
familia. Găseşti în mintea ta chipul fratelui mai mic cu doi ani. 
E trist. Ajungi la chipul mamei şi te lupţi să-l aduci la viaţă. Nu 
mai ştii dacă râde sau plânge. E tot mai vag. Nu mai ştii dacă 
flăcăra-ţi din ochi arde de dor sau de frustrare.  

Ai protestat aşa de tare când oamenii aceia te-au luat şi te-ai 
gândit că dacă vei continua aşa, te vor duce înapoi. Dar zilele 
s-au scurs fără niciun rezultat.  

Ţi-ai zis că poate se vor lăsa convinşi dacă vei negocia. Şi 
le-ai promis că vei fi cel mai cuminte copil (ca şi cum din vina ta 
erai acolo), numai să te ducă înapoi. Ce folos! Toţi deveneau din 
ce în ce mai surzi la glasul tău.  

Aşa ai renunţat să protestezi, să negociezi, să promiţi, să mai 
vrei ceva şi a început să nu te mai intereseze ce se întâmplă în 
jurul tău. Mai mult, nu mai eşti capabil să discerni ce e bine şi ce 
e rău  

Aş putea continua acest scenariu sau aş putea să schimb 
cadrul, gândindu-mă la cei neglijaţi în propriile familii, unde 
părinţii îşi privesc pruncii ca pe nişte cupe de cristal de care nu 
ai voie să te atingi. Nu m-am gândit să fac aşa o comparaţie, dar 
se pare că este foarte nimerită.  

Realitatea este că fiecare persoană are un suflet fragil, iar 
fragilitatea nu este limitată de vârstă sau sex. Cristalul străluceşte 
la fel în fiecare casă, dar este condiţionat de hărnicia 
administratorului (părinţi, bunici etc.). Praful nu cruţă nimic...  

Am avut ocazia să ascult şi să văd foarte multe persoane a 
căror strălucire a fost acoperită de mult de praful păcatului. Unii 
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chiar au ajuns să creadă că felul lor de a fi este normal, 
alimentându-şi conştiinţa cu mizerii. Apoi am întâlnit o 
categorie de persoane care nu neagă realitatea cu care se 
confruntă. Dar de prea multe ori li s-a spus că nu sunt buni de 
nimic, încât le este frică să mai facă o încercare în a-şi depăşi 
limitările. Îşi doresc schimbarea, dar se simt incapabili să o facă.  

Am întâlnit şi o categorie de persoane care înfruntă 
realitatea, care caută modalităţi concrete de curăţire. Nu se dau 
înapoi când e vorba de ajutor din afară.  

Păcatul este un praf nociv care ia diferite forme. El nu cruţă 
nimic. Nu te întreabă dacă ai avut sau ai părinţi, prieteni, 
mentori, învăţători. Nu îţi dă a doua şansă. Scopul lui este să îţi 
fure strălucirea.  

Calitatea vieţii unui om este determinată de felul în care este 
primit şi tratat în primii ani din viaţă.  

Am început cu un exemplu din viaţa personală, reflectat în 
reacţia copiilor mei. Dacă tatăl meu nu mi-ar fi acordat atenţie 
atunci când i-am cerut-o, nu aş fi ştiut cum să procedez la 
rândul meu.  

Nu de puţine ori aud din gura băieţilor mei cuvinte de genul: 
„Când o să fiu şi eu tătic, o să mă joc la fel cu copiii mei.” Ce 
desprind de aici? Ideea că el doreşte să fie tată pentru viitoarea 
lui familie. Adică îşi formează identitatea de bărbat. Îl va imita 
pe tata în ceea ce face.  

Cât de mult doresc ca părinţii să înţeleagă nevoia copiilor 
lor! De când lucrez cu copii instituţionalizaţi, am descoperit 
tragedia unui suflet care a fost părăsit, neglijat sau abuzat. Am 
constatat cu tristeţe că frustrarea lor îşi are rădăcini în trecutul 
deloc plăcut pe care l-au trăit. Am văzut că pasivitatea, detaşarea 
sau răzbunarea sunt consecinţe ale lipsei afecţiunii.  

Ceea ce scriu acum se adresează în mod direct părinţilor, dar 
şi celor care sunt implicaţi în vreun fel în creşterea copiilor. 
Trataţi copiii ca pe cel mai de preţ cadou pe care l-aţi primit! 
Acordaţi-le toată atenţia voastră! Sunt singurele valori care 
dăinuiesc, mai mult decât orice posesiune materială. Iar când vă 
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intersectaţi cu suflete care şi-au pierdut valoarea de sine, 
faceţi-vă timp şi curăţaţi-le. Încă pot să strălucească!  

[Copyright © 2010 Remus Ruptaşu. Publicat cu permisiune. 
Remus Ruptaşu este diacon în Biserica Creştină după Evanghelie 
Betel şi lucrează ca instructor de educaţie la Protecţia Copilului 
Botoşani, Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi. Locuieşte 
în Dorohoi, este căsătorit şi tatăl a trei copii.] 



 

 - 373 - 

 

HOMOSEXUALITATEA 

DIN PERSPECTIVĂ BIBLICĂ 

 

155 DE MILIOANE DE HOMOSEXUALI AU NEVOIE  

SĂ LI SE VESTEASCĂ EVANGHELIA. TE CHEAMĂ 
DUMNEZEU? 

 

Bărbaţi şi femei se 

luptă cu homosexualitatea, 
în fiecare cultură şi în 
fiecare ţară din lume. 
Numărul estimativ al celor 
care se luptă cu 
homosexualitatea este 
arătat în figura alăturată.  

Din cauză că atât de 
mulţi creştini refuză să 
aibă de-a face cu ei, 
homosexualii reprezintă cel mai mare grup de populaţie din 
întreaga lume căruia nu i vesteşte Evanghelia în mod deliberat. 

Majoritatea se află în regiunile din Orientul Îndepărtat, 
începând din India şi până în China şi în regiunea Asia/Pacific. 

Sunt multe locuri, în afara Americii de Nord, unde nu există 
ajutor pentru cei care caută eliberarea de homosexualitate. 

[155 Million Homosexuals Need to Be Reached. Is God Calling 
You? Copyright © Exodus Global Alliance. Tradus şi publicat 
cu permisiune.] 

 

AI FOST VINDECAT CA SĂ VINDECI! 

COSMIN 

 
Ce înseamnă să fii homosexual? Mai ales în ziua de astăzi, 

când caracterul este aşa des asasinat? Când senzualitatea a atins 
cote maxime? 
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Orice om are nevoie de cunoaştere şi, mai ales, de relaţii 
bazate pe dragostea care se împlineşte dăruind, numită agape. 
Reţeta fericirii exact acest lucru înseamnă: relaţii perfecte, între 
persoane perfecte. Dar, fiindcă noi nu suntem perfecţi, fericire 
nu vom avea. Omul este făcut pentru relaţii, precum peştele 
pentru apă. Dar omul poate fi abuzat emoţional şi fizic. Emoţia 
lasă urme adânci în personalitatea lui, de aceea orice fel de abuz 
care are implicaţii sentimentale afectează reciproc pe cei 
implicaţi în actul sexual.  

Sunt unii homosexuali care nu doresc să se implice 
emoţional, vor doar sex, eros, senzualitate. Însă orice 
homosexual este însetat după agape, acea dragoste care dă tot ce 
are, care se împlineşte dăruind. Dar în ziua de astăzi găseşti mai 
mult dragostea fileo, care este între prieteni, jumătate tu, 
jumătate eu, care nu are implicaţii totale, profunde pentru cei 
doi îndrăgostiţi. 

Suntem martorii unui mare colaps universal privind relaţiile, 
colaps privind familia şi echilibrul natural al bărbatului, 
neîmplinit sexual. Foamea aceasta care îl macină mereu, aşa 
cum Eminescu spunea în poezia lui: „Ce e amorul? E un 
lung/Prilej pentru durere,/Căci mii de lacrimi nu-i ajung/Şi tot 
mai multe cere.” Erosul e o foame care poate calma doar 
temporar sufletul, privind cunoaşterea atât de însetată a omului 
după om. 

Cum ar trebui un om care Îl cunoaşte pe Dumnezeu să se 
poarte cu aceşti oameni răniţi? Fiecare are o problemă: de 
relaţionare, nu a avut tată ca model, a fost abuzat în tinereţe, iar 
acum aceasta îi aduce o anumită plăcere, a fost curios şi un altul 
l-a introdus în „tainele vieţii gay”, taine care l-au lăsat pe 
jumătate mort. 

Precum spunea un mare scriitor: „Cel care nu se stăpâneşte 
în orice domeniu, chiar şi în sex, nu are energie înmagazinată, 
rezervată pentru performanţe.” Sexul e ca un izvor, prin care 
curge ce e mai bun din tine, dar dacă suprasoliciţi sau foloseşti 
in mod păcătos acest lucru, te vei distruge. 
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Calităţile unui om care îi ajută pe aceşti tineri homosexuali 
care doresc relaţii – tineri atât de răniţi, fără un sistem de valori 
în propria viaţă – ar fi „armele” cu care Cristos a venit în lume, 
cu care a luptat, şi anume: adevărul, dragostea şi jertfa de sine. 
De ce ne este aşa de jenă şi ruşine de ei? De ce nu suntem 
obiectivi? Deoarece categorisim păcatul? Păcatul e păcat, 
indiferent dacă este făcut cu un bărbat sau cu o femeie. Omul 
învaţă păcatul, să îi placă unele aşa-zise plăceri, nu învaţă să-i 
placă ceea ce trebuie să facă. De aceea, omului lui Dumnezeu îi 
trebuie „ochelarii” lui Dumnezeu, prin care se uită şi priveşte pe 
toţi, ca pe nişte oi fără păstor. Apocalipsa 21:8: „Cât despre 
scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori...” Nu ştiu dacă este destul de 
clar: dacă îţi asumi natura Diavolului, tu decizi pe cine îl asculţi. 
Pe cine-l crezi, pe acela-l asculţi, pe cine-l asculţi, ca acela devii 
şi ca cine devii, cu acela vei locui. 

Obiceiurile rele nu se schimbă peste noapte. Orice păcat 
care te domină, orice viciu poate fi schimbat. Nu uita: de ce te 
dezbraci şi apoi cu ce te îmbraci, până când ţi-ai dat toate 
silinţele, e o muncă în care Duhul Sfânt te energizează şi îţi dă 
puterea necesară. 

Homosexualii au nevoie de un păstor care să îi ducă la ape 
de odihnă, să observe valoarea egoismului dus până la extreme. 
Mulţi psihologi şi consilieri consideră că majoritatea tinerilor 
homosexuali sunt extrem de narcisişti, că duc egoismul până la 
extreme. 

Câţi oameni care nu sunt homosexuali nu duc, într-un alt 
fel, egoismul până la extreme, sub altă formă!  

Fă-ţi un plan şi spune-I Domnului: „Doamne, cum pot în 
săptămâna care urmează să vindec un homosexual, un bărbat 
rănit din cauza unei relaţii eşuate? Doamne, adu-mi în cale un 
om care Te caută.” Oamenii sunt însetaţi după dragostea de tip 
agape. Dacă vei arăta mare interes, Dumnezeu Îşi va face 
datoria şi, la timpul potrivit, îi va elibera de sub imperiul 
narcisismului. 
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Un instinct inerent al omului este să caute plăcerile. Chiar 
Dumnezeu îmi spune să mă bucur de sex: „Bucură-te de 
nevasta tinereţii tale” (Proverbe 5:18) şi să fiu fericit. 

Desfătarea în Dumnezeu, dacă e descoperită de orice om, 
este un maximum absolut al oricărei dorinţe raţionale, iar ceva 
mai presus de aceasta nu poate exista. 

Legea fiinţei umane este să caute plăcerea. Dumnezeu ne-a 
făcut ca fiinţe care doresc plăcere, bucurie, desfătare şi fericire. 
„Fiule, dă-Mi inima ta şi să găsească ochii tăi plăcere în felul 
Meu de a fi.” „Domnul să-ţi fie desfătarea şi El îţi va da tot ce-ţi 
doreşte inima.” (Psalmul 37:4) Când ţi se dăruieşte El pe Sine, 
atunci ai toate desfătările. „Bucuraţi-vă în Domnul! Iarăşi zic: 
Bucuraţi-vă!” (Filipeni 4:4) „Pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în 
nimeni decât în Tine... Cât pentru mine, fericirea mea este să mă 
apropii de Dumnezeu.” (Psalmul 73:25, 28) 

Doamne, învaţă-ne plăcerea şi desfătarea pe care le găsim în 
Persoana Ta, învaţă-ne şi împlineşte-le în noi, ca să putem trăi 
plenar, satisfăcător, prin Tine. 

Nu numai bărbaţii homosexuali greşesc ţinta, ci şi cei 
heterosexuali care se uită după soţia altuia, care caută plăcerea şi 
desfătarea în altă parte decât la adevărata sursă. Toţi greşim 
ţinta, aşa spune Biblia.  

Omul nu e creat pentru sex, ci sexul pentru om. Împlinirea 
umană în viaţa fiecărui bărbat este femeia şi Doamne, mulţi 
tineri homosexuali am întâlnit care doreau o familie. E adevărat 
şi că multe fete din zilele noastre nu mai ştiu nici ele ce vor de la 
un băiat şi astfel, încearcă tânărul pasionat în altă parte 
împlinirea, din curiozitate.  

Noi trebuie să iubim astfel de oameni, prin jertfă de sine. 
Unii vor fi foarte reci sentimental, pentru că au trecut prin 
experienţe cu sute de băieţi şi chiar şi-au pierdut încrederea, iar 
acum se simt ca un pahar gol. De aceea omul poartă o mască, 
pentru autoprotecţie, ca să nu fie respins, deoarece respingerea 
naşte o puternică durere şi desocializare de alţii. 
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O, Doamne, ajută-ne să umplem aceste pahare goale. Omul 
lui Dumnezeu are şi el un pahar, dar e plin de dă peste el... spre 
alţii. Ce uşor unii din noi, evanghelicii, suntem egoişti. Doamne, 
iartă-ne! Fă-ne oameni care ajută la bandajarea rănilor, nu la 
sângerarea lor. 

Cum putem fi, Doamne, balsam pentru alţii, când noi nu 
vrem deloc să îi iubim? Ce înseamnă să îi iubim? Să le arătăm 
drumul vieţii presărat cu iubirea lui Dumnezeu, acea dragoste 
care satură, care împlineşte pe orice om. 

Dumnezeu îmi dă poruncă să iubesc pe Domnul Dumnezeu 
şi pe aproapele meu, deci stă în puterea mea să iubesc sau să 
urăsc pe cineva. Ai dat ce ai mai bun în tine, iubindu-ţi 
„Inventatorul” şi apoi aproapele? 

Roagă-te pentru aceşti oameni care nu văd decât cu ochii 
fizici, realităţile lumii spirituale. Văzutul devine duşmanul 
nevăzutului. Posteşte o zi pentru un homosexual, cum e 
Cristian sau Ionel, pentru ca Dumnezeu să-i descopere 
frumuseţea plăcerii în El.  

Doamne, ajută-ne să acceptăm aceşti oameni. Doamne, 
schimbă-mi atitudinea faţă de ei. Aşa cum Tu îi accepţi, cum ai 
acceptat femeia prinsă în preacurvie, ajută-ne şi pe noi să îi 
ajutăm şi să fim unelte prin care să rupi egoismul şi narcisismul 
secularizat în postmodernism. 

Dragostea nu caută folosul său, acoperă totul, suferă totul şi 
crede totul (1 Corinteni 13). Mă bucur nespus de mult că 
Dumnezeu iubeşte homosexualii, dar nu le acceptă ideile. Eu îi 
iubesc foarte mult, uite, de exemplu, azi a venit la mine unul 
care nu poate procrea, nu poate să se căsătorească şi să aibă 
urmaşi, predispoziţia lui este pentru viaţa homosexuală. 

„Caut... un om... care să stea în mijlocul spărturii”, spune 
Dumnezeu. (Ezechiel 22:30) „Caut un om care să simtă ca Mine 
şi care să empatizeze cu cei bolnavi, care au nevoie de Doctor.” 

Oare tu, cel care citeşti aceste rânduri, eşti conştient de 
faptul că trebuie să ajuţi pe orice om rănit pe care Dumnezeu 
ţi-l scoate în cale? 
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Biblia e o voce care vorbeşte aşa clar lumii de azi, inclusiv 
ţie şi mie. Nu dispreţui mucul care mai fumegă, nu te socoti 
singur înţelept, ci caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca 
un lucrător încercat, care nu are de ce să-i fie ruşine. 
(2 Timotei 2:15) 

Oare toţi homosexualii ajung în iad? O fi aşa dur 
Dumnezeu? Duritatea nu înseamnă răutate, ci dreptate. Nu uita: 
Dumnezeu este foarte aspru cu Sine, nu tolerează nimic rău la 
El, dar tolerează pe alţii. Noi suntem invers: toleranţi cu noi şi 
aspri cu ceilalţi. Fii tolerant, nu argumenta păcatul, fii flexibil, 
dar nu un om care acceptă păcatul în viaţa unui om. A fi 
tolerant înseamnă să iubeşti pe păcătos, dar să nu iubeşti păcatul 
lui. 

Caută şi în scrum, poţi găsi bijuterii şi acolo. Să nu zideşti ce 
Dumnezeu demolează şi să nu demolezi ce Dumnezeu zideşte. 
Zideşte în oameni dragoste agape. 

Dumnezeule, deschide-mi ochii, să Te pot vedea în mine şi 
împrejurul meu. Învaţă-mă să ascult! Vremurile sunt 
zgomotoase şi urechile mele au obosit din cauza miilor de 
sunete stridente care le asaltează fără răgaz. Vreau receptivitate 
spirituală, Doamne. Am fost orb la Prezenţa Ta. Deschide-mi 
ochii, ca să Te pot vedea în fiecare om de lângă Mine. 

Doamne, Tu nu ai venit să faci din oamenii religioşi oameni 
şi mai religioşi, ci din omul pierdut (pe un om fără dragoste 
agape, un homosexual), copilul Tău. Cei sănătoşi nu au nevoie 
de Doctor, ci bolnavii, cei care au sentimentele zdrobite, cei 
care caută în altă parte, în puţuri care nu ţin apă, adevărata apă 
vie. Ce uşor e să le spunem acestor oameni: „Du-te şi nu mai 
păcătui”, dar fără să îi acceptăm ca semănând cu noi.  

Care e diferenţa dintre tine şi un homosexual? Tu eşti un 
păcătos iertat de Fiul lui Dumnezeu, iar el, unul care nu este 
iertat, care nu cunoaşte pe Cristos. Şi chiar dacă cunoaşte, 
schimbarea este foarte grea. Uită-te la tine: nu te mai lupţi cu 
păcate pe care le consideri mici? Bârfa, indiferenţa, mândria 
religioasă. La fel şi ei se luptă, încurajează-i să lupte. Spunând 
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aceasta urăsc păcatul, dar iubesc pe păcătos. Cineva m-a iubit pe 
mine şi mi-a umplut paharul cu dragoste mare, iar eu sunt dator 
să umplu paharul altora cu dragostea Lui. Am de unde da. Tu ai 
de unde da? 

Cristos spune: „Ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia 
din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.” 
(Matei 25:40) Biblia este o voce. Aşteaptă ca ea să-ţi vorbească, 
e respiraţia lui Dumnezeu care umple lumea. Eul este vălul 
opac, care ne ascunde faţa lui Dumnezeu. 

Realitatea este că Dumnezeu nu tace şi nu a tăcut niciodată. 
Este în natura lui Dumnezeu să îţi vorbească. Acum îţi 
vorbeşte: „Iubeşte homosexualii acum. Du-le o vorbă bună, că 
Eu îi iubesc şi îi vreau în cerul Meu. Nu fi nepăsător, privind 
goliciunea vieţii lor.” Dacă paharul tău e plin de dă peste el, 
atunci vei da afară ceea ce e mai bun în tine şi etern: iubire 
pentru cei care nu ştiu decât eros, agape pentru cei care nu ştiu 
ce e ea, dar care tânjesc după ea, fiind bolnavi după ea. Dacă 
paharul tău e gol, vino şi umple-l de la sursa de viaţă. Eşti 
receptiv la vocea care te cheamă să ajuţi un homosexual cu 
dragostea agape? 

Amabil, blând, flămând şi însetat după dreptate, pasionat 
pentru milă, Cristos a venit pe pământ fiindcă a avut milă de cei 
căzuţi, să-i ridice, să le dea o şansă nouă. Ferice de cei care-s ca 
El şi nu lovesc pe cel lovit, pe cel căzut, ci se duc să-l ridice. E 
prea multă răutate între noi, ştim să judecăm, să dăm afară, dar 
câţi dintre noi ştiu să vindece, să ridice, să se îndure, cu preţul 
jertfei de sine? Când trăieşti mila şi blândeţea, atunci Îl ai pe 
Cristos.  

Meditaţii îndelungate asupra Scripturii ne vor purifica şi vor 
dirija privirea noastră; părtăşia în biserică ne va lărgi perspectiva 
şi ne va mări dragostea faţă de ceilalţi. Serviciul divin, lucrarea, 
activităţile cu homosexualii, toate sunt bune şi creştinii trebuie 
să se angajeze în ele. Dar la temelia tuturor acestor lucruri stă 
deprinderea lăuntrică de a privi la Dumnezeu. Ochi noi, dacă 
pot spune aşa, ni se vor dezvolta în suflet. Ajutându-ne să-L 
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vedem pe Dumnezeu în aproapele de lângă noi, în timp ce ochii 
noştri exteriori văd doar priveliştile acestei lumi efemere. 

Doamne, păcatul mi-a întunecat privirea, aşa încât Te văd 
nedesluşit. Te rog, spală-mă în sângele Tău scump şi curăţă-mă, 
să îi văd pe toţi prin ochii Tăi. 

Dumnezeu caută mereu inimi cărora să le vorbească şi inimi 
pe care să le vindece. Nu uita: Ai fost vindecat ca să vindeci! 

[Copyright © www.contracurentului.com. Mărturia lui Cosmin a 
fost publicată în cartea Contra Curentului şi poate fi citită online 
pe site-ul cu acelaşi nume. Între timp, Cosmin a părăsit acest 
pământ, pentru a locui veşnic cu Acela pe care L-a iubit.] 

 

CÂTEVA SECRETE DIN SPATELE LUCRĂRII 

TEOFIL GAVRIL  

 
Nu de puţine ori am fost apostrofat, atenţionat şi chiar 

mustrat, că aduc în discuţie cam des aspecte ce ţin de 
sexualitatea umană. Şi am hotărât să dau câteva explicaţii, nu 
pentru a mă justifica, pentru că eu ştiu bine la ce sunt chemat, ci 
pentru a ajuta pe unii să înţeleagă realitatea în care luptăm şi 
amploarea corupţiei sexuale, chiar în rândul neoprotestanţilor, 
ca să nu mai vorbim de restul, unde statisticile spun că e mult 
mai mare, şi nu doar statisticile, ci şi simpla observare a 
realităţii. 

Corupţia sexuală este cea mai utilizată armă de distrugere a 
familiei astăzi. O armă căreia încă nu îi putem citi calibrul, dar îi 
putem vedea unele efecte. Putem vedea pasiunea oamenilor 
pentru plăcere sexuală, putem sesiza crescând infidelitatea 
maritală, observăm tot mai multe cazuri de sex premarital şi 
cum acesta devine o virtute, putem vedea crescând numărul 
homosexualilor, drepturile şi puterea deţinută de ei, este 
evidentă promovarea libertăţilor sexuale, putem observa 
diminuarea impactului religiei – dar apare obligarea informării 
copiilor despre toate variantele de sex existente, în unele ţări, 
chiar şi sexul cu animale – putem vedea legalizarea căsătoriilor 
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homosexuale şi legalizarea adopţiilor de copii de către aceste 
cupluri, asistăm la promovarea de filme erotice, ca fiind filme de 
interes larg, putem vedea uşor cum încep să fie condamnate 
heterosexualitatea, familia tradiţională şi fidelitatea conjugală şi, 
sper să mă înşel, cred că ele vor apărea pe lista bolilor în viitor. 

Zilele trecute la Bucureşti a avut loc un incident menit să ne 
trezească la realitate, ca să nu mai trăim într-o lume paralelă. 
Realitatea în care trăim este tristă, încărcată de păcat şi 
perversiune. Şi nu acesta e necazul cel mai mare. Cea mai mare 
problemă este că devine ilegal să afirmi că păcatul e păcat, e 
ilegal să spui că homosexualitatea sau curvia sunt păcate. E 
ilegal să spui ceva de rău despre minorităţile sexuale de orice fel. 
În unele ţări e ilegal să acuzi un pedofil – unul care face sex cu 
copii – pentru că pedofilia nu mai este incriminată de lege şi nu 
se mai consideră o problemă să faci sex cu un copil. La noi încă 
au avut dreptul jandarmii să îl pună cu faţa pe gresie pe un 
nemernic din Sibiu pentru că a făcut sex cu fiica sa, care nu avea 
nici doi ani, dar în curând asemenea specimene vor fi 
considerate pionieri ai libertăţilor sexuale. 

Pe 18 februarie 2015 la Bucureşti, respectabilul domn 
Virgiliu Gheorghe a avut lansarea cărţii Faţa nevăzută a 
homosexualităţii, carte în care deconspiră ce se află în realitate în 
spatele bătăliei pentru legalizarea homosexualităţii. Nu este 
nicidecum homosexualitatea şi dragostea pentru cei cu 
asemenea înclinaţii. Master planul este distrugerea căsătoriei şi a 
familiei tradiţionale, iar până acum, planul acesta a funcţionat 
foarte bine.  

Lansarea cărţii, care este una ştiinţifică, de mare calibru, cu 
documentări serioase şi 34 de pagini de bibliografie, a fost plină 
de peripeţii. Mai întâi, Universitatea din Bucureşti a respins varianta 
lansării în aulă a unei asemenea cărţi. Organizatorii s-au orientat 
apoi spre Casa de Cultură a Studenţilor, care, la presiunea 
organizaţiilor de activişti homosexuali, a respins şi ea varianta 
lansării acolo. Organizatorii au găsit cu greu sala de conferinţe a 
unui hotel, în care s-au înghesuit peste 150 de oameni într-o sală 

http://novatv.ro/2015/02/sibian-retinut-pentru-ca-si-a-violat-fetita-de-doi-ani-a-facut-si-fotografii/
http://novatv.ro/2015/02/sibian-retinut-pentru-ca-si-a-violat-fetita-de-doi-ani-a-facut-si-fotografii/
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de 50 de locuri, mai bine de 150 de oameni neavând loc şi 
rămânând afară. La toate acestea s-a adăugat o mobilizare mare 
pe Facebook a activiştilor homosexuali, care au decis boicotarea 
lansării. 

E o frântură din realitatea vieţii în care trăim, e o fărâmă din 
ceea ce se află în spatele lucrării Contra Curentului în care sunt 
implicat. E o frântură din spatele lucrării de la cabinetul de 
consiliere, cu care mă confrunt zilnic. Iar unii întreabă de ce 
folosesc exemple din sfera sexualităţii în meditări sau emisiuni. 
Iată de ce, pentru că pericolul este imens. În viitorul apropiat va 
fi interzis să îi spui copilului tău că Dumnezeu a creat familia ca 
uniune sfântă între un bărbat şi o femeie şi că sexul în afara ei 
este păcat. Poţi fi închis pentru asta în anumite state şi acum. În 
viitor, va intra şi România în hora destrăbălării? Nu că nu a 
intrat deja, dar legal încă nu avem interdicţia de a afirma aceasta. 

Poate spuneţi: „Bine, bine, dar ce treabă avem noi, 
neoprotestanţii, cu homosexualitatea, curvia, poligamia etc.?” Şi 
sunt în măsură să vă răspund că fenomenul e mult mai 
răspândit decât vă imaginaţi. Avem în „evidenţă” oameni care 
ne solicită ajutorul. Şi nu sunt puţini şi au o luptă teribilă. Stau şi 
mă gândesc că numărul celor ce nu au curajul să spună este 
mult mai mare, iar noi ignorăm problema, trăim cu capul în 
norii credinţei, dar realitatea de jos, de la picioarele sfinţiilor 
noastre, e una tristă, care necesită ajutor şi implicare. Familia e 
atacată din toate părţile şi distrugerea ei nu este departe, dar 
probabil nici venirea Domnului Isus nu e departe. Sper să vină 
curând, strig să vină curând, căci îmi chinui sufletul din cauza 
suferinţei care ne înconjoară şi a orbirii în care zăcem noi, cei ce 
putem fi de ajutor măcar puţin. Mă doare şi mai tare că nu 
vedem ce impact are în viaţa copiilor noştri această realitate şi 
ştiu că la un moment dat ne vom muşca degetele din cauza 
durerii lor. 

Asta se află în spatele deselor mele menţionări ale păcatelor 
sexuale, asta stă în spatele secretului pe care îl păstrez la 

http://contracurentului.com/
http://www.consiliere.org/
http://www.consiliere.org/
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consiliere. Este una dintre realităţile care ne motivează, pe mine 
şi pe soţia mea, la munca de consiliere. 

În final, vă recomand să vizionaţi înregistrarea 
evenimentului de care vă spuneam, lansarea cărţii Faţa nevăzută a 
homosexualităţii a domnului Virgiliu Gheorghe. Vă rog să vă 
faceţi timp pentru a urmări acest material şi nu ar fi rău să vă 
procuraţi şi cartea. Cu siguranţă veţi privi altfel lucrurile şi veţi 
descoperi mai mult din realitate. Veţi înţelege că homosexualii 
sunt doar o parte din ceea ce vedem, dar ei sunt doar vârful 
gheţarului care ameninţă corabia căsătoriei. Cineva doar se 
foloseşte de sufletele chinuite ale unor oameni, ca să îşi realizeze 
planul malefic de distrugere a familiei. 

[Copyright © 2015 Teofil Gavril. Acest articol a apărut 
iniţial pe site-ul autorului – www.filedinjurnal.ro (Cu Dumnezeu în 
fiecare zi).] 

 

CE NE ÎNVAŢĂ ÎNTRUPAREA DESPRE AJUTORAREA 

HOMOSEXUALILOR 

TIM WILKINS 
 
Apostolul Ioan scria: „Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit 

printre noi” (Ioan 1:14). Aceste câteva cuvinte redau puterea, 
măreţia, dragostea şi harul Dumnezeului atotputernic. Marele 
Creator a coborât la nivelul experienţei omului, pentru a 
experimenta oboseala (Ioan 4:6), nevoia de somn (Matei 8:4), de 
hrană (Matei 4:2 şi 21:18) şi de apă (Ioan 19:28). Mai important, 
a coborât la nivelul nostru pentru a experimenta atracţia 
înşelătoare a ispitei, căreia totuşi i S-a împotrivit. „Şi prin faptul 
că El Însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în 
ajutorul celor ce sunt ispitiţi” (Evrei 2:18). Ce ne învaţă 
întruparea despre ajutarea homosexualilor pentru a ieşi din 
homosexualitate? „Întotdeauna Dumnezeu iniţiază căutarea şi 
salvarea.” Dumnezeu a părăsit splendoarea cerului pentru 
duhoarea unui staul de vite. A renunţat la tronul Lui pentru o 
troacă de mâncare rece. Creatorul omnipotent a devenit un 
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prunc neajutorat, care a trebuit să depindă total de o mamă 
biologică şi de un tată adoptiv. Ca şi creştini suntem chemaţi să 
fim parte a „căutării şi salvării”. Nu, nu aşteptăm ca 
homosexualii să-şi pună în ordine viaţa, înainte să venim în 
întâmpinarea nevoii lor; mai degrabă iniţiem salvarea. Isus a 
ilustrat frumos aceasta în pilda fiului risipitor. După ce fiul 
risipitor îşi risipise moştenirea pe materialism (inclusiv 
imoralitate), se întoarce la tatăl său. Singura dată când 
Dumnezeu este descris ca grăbit în Sfânta Scriptură este aici, în 
Luca 15:20. Tatăl, care Îl reprezintă pe Dumnezeu, aleargă la 
fiu! „Dar Tatăl a alergat la fiu, când l-a văzut pe fiu 
întorcându-se acasă. Homosexualul trebuie să se pocăiască, să-şi 
pună viaţa în ordine, să se acopere cu cenuşă, să spună un 
milion de „ave Maria” etc., înainte ca să-l ajutăm.” Aceasta 
poate fi o interpretare literală a textului, dar am face bine să ne 
amintim că după păcatul lui Adam şi Eva în grădina Edenului şi 
în timp ce ei se ascundeau de Dumnezeu, Dumnezeu a iniţiat o 
căutare a lor. Geneza 3:9 spune: „Dar Domnul Dumnezeu a 
chemat pe om şi i-a zis: Unde eşti?” În excelenta carte Recoltă 
nedorită citim: „Creştinii evanghelici îi vor salva pe cei care pier 
(pe homosexuali), numai când vor fi siguri că vesta lor de 
salvare se va întoarce la ei curată şi în bună stare.” Dar aşa cum 
spune cântecul: „El S-a uitat dincolo de greşeala mea şi mi-a 
văzut nevoia.” Dumnezeu nu trece cu vederea greşeala noastră; 
mai degrabă priveşte dincolo de ea, realizând că avem nevoie de 
o relaţie vitală cu El. El ştie, de asemenea, că „despărţiţi de El 
nu putem face nimic” (Ioan 15:5). Când Duhul Sfânt începe să 
locuiască în viaţa unui homosexual sau în viaţa oricărui alt 
păcătos iertat, îi dă putere să trăiască în acord cu Cuvântul Său. 
În acest anotimp, când sărbătorim naşterea lui Cristos, haideţi 
să ne croim, de asemenea, drum prin confuzia lumii şi să luăm 
hotărârea să iniţiem misiuni de „căutare şi salvare”, care să ne 
ducă „unde puţini creştini s-au dus înainte” – la homosexuali, 
cu un mesaj de vindecare. 



 

 - 385 - 

[Tim Wilkins, What the Incarnation Teaches Us About Helping 
the Homosexual. Copyright © Cross Ministry, Inc. Tradus şi 
publicat cu permisiune.]  

 

CE SPUNE BIBLIA DESPRE HOMOSEXUALITATE? 

 
SODOMÍT, -Ă, sodomiţi, -te, s. m. şi f. Persoană care 

practică sodomia; (rar) sodomist. – Din fr. sodomite. Sursa: 
DEX ’09 (2009) 

SODOMÍE, sodomii, s. f. (înv. şi pop.) Relaţii sexuale 
anormale. – Din ngr. sodomia. Sursa: DEX ’09 (2009) 

SODOMÍE s.f. Coit anal; (p. ext.) orice anomalie sexuală. 
[Gen. -iei. / < fr. sodomie]. Sursa: DN (1986) 

SODOMÍE s. f. relaţii sexuale anormale (între parteneri de 
acelaşi sex, între oameni şi animale). (< fr. sodomie, gr. 
sodomia) Sursa: MDN (2000) 

SODOMÍE f. (ngr. sodomia, după numele Sodomeĭ, 
„nimicite de D-zeu din pricina viţiilor ei”). Triv. Dragoste cu 
animalele. Sursa: Scriban (1939) 

MALAH vine din grecescul malakos şi latinescul mollis, care 
înseamnă „moale” sau „moale la atingere”. Cuvântul a devenit o 
metaforă pentru a descrie o persoană de sex masculin care îşi 
supune trupul unor obscenităţi nenaturale, efeminat (cu aspect 
sau caracter feminin, delicat, molatic, moleşit, a face să devină 
sau a deveni asemănător psihologic sau fizic cu o femeie) 
(DEX, 1998, termenul malah). 

CE SPUNE BIBLIA DESPRE HOMOSEXUALITATE, SODOMIE 

ŞI MALAHIE 

Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui 
Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a 
binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, 
umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, 
peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe 
pământ.” Geneza 1:27-28 
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Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur; am 
să-i fac un ajutor potrivit pentru el.” Atunci Domnul Dumnezeu a trimis 
un somn adânc peste om şi omul a adormit; Domnul Dumnezeu a luat 
una din coastele lui şi a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase 
din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus-o la om. Şi omul a 
zis: „Iată în sfârşit aceea care este os din oasele mele şi carne din carnea 
mea! Ea se va numi «femeie», pentru că a fost luată din om.” De aceea va 
lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa şi se vor 
face un singur trup. Geneza 2:18, 21-24 

Dar de la începutul lumii „Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească şi 
parte femeiască. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va 
lipi de nevasta sa. Şi cei doi vor fi un singur trup. Aşa că nu mai sunt doi, 
ci sunt un singur trup.” Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu 
despartă. Marcu 10:6-9 

Oamenii din Sodoma erau răi şi afară din cale de păcătoşi 
împotriva Domnului. Geneza 13:13 

Şi Domnul a zis: „Strigătul împotriva Sodomei şi Gomorei s-a 
mărit şi păcatul lor într-adevăr este nespus de greu. 
Geneza 18:20 

Bărbaţii aceia s-au depărtat şi au plecat spre Sodoma. Dar 
Avraam stătea tot înaintea Domnului. Geneza 18:22 

Şi Domnul a zis: „Dacă voi găsi în Sodoma cincizeci de 
oameni buni în mijlocul cetăţii, voi ierta tot locul acela din 
pricina lor.” Geneza 18:26 

Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara; şi Lot şedea la poarta 
Sodomei. Când i-a văzut Lot, s-a sculat, le-a ieşit înainte şi s-a 
plecat până la pământ. Apoi a zis: „Domnii mei, intraţi, vă rog, 
în casa robului vostru, ca să rămâneţi peste noapte în ea şi 
spălaţi-vă picioarele; mâine vă veţi scula de dimineaţă şi vă veţi 
vedea de drum.” „Nu”, au răspuns ei, „ci vom petrece noaptea 
în uliţă.” Dar Lot a stăruit de ei până au venit şi au intrat în casa 
lui. Le-a pregătit o cină, a pus să coacă azime şi au mâncat. 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. Au chemat pe Lot şi i-au zis: „Unde sunt 
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oamenii care au intrat la tine în noaptea aceasta? Scoate-i afară 
la noi, ca să ne împreunăm cu ei.” Lot a ieşit afară la ei, la uşă, a 
încuiat uşa după el şi a zis: „Fraţilor, vă rog, nu faceţi o 
asemenea răutate! Iată că am două fete care nu ştiu de bărbat; 
am să vi le aduc afară şi le veţi face ce vă va plăcea. Numai nu 
faceţi nimic acestor oameni, fiindcă au venit sub umbra 
acoperişului casei mele.” Ei au strigat: „Pleacă!” Şi au zis: 
„Omul acesta a venit să locuiască aici ca un străin şi acum vrea 
să facă pe judecătorul. Ei bine, o să-ţi facem mai rău decât lor.” 
Şi, împingând pe Lot cu sila, s-au apropiat să spargă uşa. Dar 
bărbaţii aceia au întins mâna, au tras pe Lot înăuntru la ei în 
casă şi au încuiat uşa. Iar pe oamenii care erau la uşa casei i-au 
lovit cu orbire, de la cel mai mic până la cel mai mare, aşa că 
degeaba se trudeau să găsească uşa. Bărbaţii aceia au zis lui Lot: 
„Pe cine mai ai aici? Gineri, fii şi fiice şi tot ce ai în cetate: 
scoate-i din locul acesta. Căci avem să nimicim locul acesta, 
pentru că a ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva 
locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis Domnul, ca să-l nimicim.” 
Geneza 19:1-13 

Atunci Domnul a făcut să plouă peste Sodoma şi peste 
Gomora pucioasă şi foc de la Domnul din cer. A nimicit cu 
desăvârşire cetăţile acelea, toată câmpia şi pe toţi locuitorii 
cetăţilor şi tot ce creştea pe pământ. Geneza 19:24-25 

Avraam s-a sculat a doua zi dis-de-dimineaţă şi s-a dus la 
locul unde stătuse înaintea Domnului. 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 19:27-28 

Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o 
urâciune. Levitic 18:22 

Dacă un om se culcă cu un om cum se culcă cineva cu o femeie, 
amândoi au făcut un lucru scârbos; să fie pedepsiţi cu moartea, sângele lor 
să cadă asupra lor. Levitic 20:13 

Să nu fie nicio curvă din fetele lui Israel şi să nu fie niciun 
sodomit din fiii lui Israel. Deuteronom 23:17 
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Vârsta de oameni care va veni, copiii voştri care se vor naşte 
după voi şi străinul care va veni dintr-o ţară depărtată – la 
vederea urgiilor şi bolilor cu care va lovi Domnul ţara aceasta, la 
vederea pucioasei, sării şi arderii întregului ţinut, unde nu va fi 
nici sămânţă, nici rod, nicio iarbă care să crească, întocmai ca la 
surparea Sodomei, Gomorei, Admei şi Ţeboimului, pe care le-a 
nimicit Domnul, în mânia şi urgia Lui. Deuteronom 29:22-23 

Ci viţa lor este din sadul Sodomei şi din ţinutul Gomorei; 
strugurii lor sunt struguri otrăviţi, bobiţele lor sunt amare; vinul 
lor este venin de şerpi, este otravă cumplită de aspidă. 
Deuteronom 32:32-33 

Au fost chiar şi sodomiţi în ţară. Au făcut de toate urâciunile 
neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui 
Israel. 1 Regi 14:24 

A scos din ţară pe sodomiţi şi a îndepărtat toţi idolii pe care-i 
făcuseră părinţii lui. 1 Regi 15:12 

El a scos din ţară pe sodomiţii care mai rămăseseră de pe 
vremea tatălui său, Asa. 1 Regi 22:46 

A dărâmat casele sodomiţilor care erau în Casa Domnului şi 
unde femeile împleteau corturi pentru Astarteea. 2 Regi 23:7 

De nu ne-ar fi lăsat Domnul oştirilor o mică rămăşiţă, am fi 
ajuns ca Sodoma şi ne-am fi asemănat cu Gomora. Ascultaţi 
cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei! Ia aminte la Legea 
Dumnezeului nostru, popor al Gomorei! Isaia 1:9-10 

Înfăţişarea feţei lor mărturiseşte împotriva lor şi, ca sodomiţii, 
îşi dau pe faţă nelegiuirea, fără s-o ascundă. Vai de sufletul lor, căci îşi 
pregătesc rele! Isaia 3:9 

Şi astfel Babilonul, podoaba împăraţilor, falnica mândrie a 
haldeilor, va fi ca Sodoma şi Gomora, pe care le-a nimicit 
Dumnezeu. Isaia 13:19 

Dar în prorocii Ierusalimului am văzut lucruri grozave. Sunt 
preacurvari, trăiesc în minciună, întăresc mâinile celor răi, aşa că 
niciunul nu se mai întoarce de la răutatea lui, toţi sunt înaintea 
Mea ca Sodoma şi locuitorii Ierusalimului, ca Gomora. 
Ieremia 23:14 



 

 - 389 - 

Ca şi Sodoma şi Gomora şi cetăţile vecine, care au fost 
nimicite, zice Domnul, nici el nu va mai fi locuit şi nimeni nu se 
va mai aşeza acolo... Ieremia 49:18 

Ca şi Sodoma şi Gomora şi cetăţile vecine, pe care le-a 
nimicit Dumnezeu, zice Domnul, aşa nu va mai fi locuit nici el 
şi nimeni nu se va mai aşeza acolo. Ieremia 50:40 

Căci vina fiicei poporului meu este mai mare decât păcatul 
Sodomei, care a fost nimicită într-o clipă, fără să fi pus cineva 
mâna pe ea. Plângerile lui Ieremia 4:6 

Sora ta cea mai mare, care locuieşte la miazănoapte de tine, 
este Samaria, ea şi fiicele ei; şi sora ta cea mai mică este Sodoma 
şi fiicele ei şi locuieşte la miazăzi de tine. Ezechiel 16:46 

Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că sora ta Sodoma şi 
fiicele ei n-au făcut ce aţi făcut voi, tu şi fiicele tale. 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. Ezechiel 16:48-49 

V-am nimicit ca pe Sodoma şi Gomora, pe care le-a nimicit 
Dumnezeu; şi aţi fost ca un tăciune scos din foc. Cu toate 
acestea, tot nu v-aţi întors la Mine, zice Domnul... Amos 4:11 

De aceea, pe viaţa Mea, zice Domnul oştirilor, Dumnezeul 
lui Israel, că Moabul va fi ca Sodoma şi copiii lui Amon, ca 
Gomora: un loc acoperit cu mărăcini, o groapă de sare, un 
pustiu veşnic; rămăşiţa poporului Meu îi va jefui, rămăşiţa 
neamului Meu îi va stăpâni. Ţefania 2:9 

Adevărat vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru 
ţinutul Sodomei şi Gomorei, decât pentru cetatea aceea. 
Matei 10:15 

Şi tu, Capernaume, vei fi înălţat oare până la cer? Vei fi 
coborât până la Locuinţa morţilor; căci, dacă ar fi fost făcute în 
Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în 
picioare până în ziua de astăzi. De aceea, vă spun că, în ziua 
judecăţii, va fi mai uşor pentru ţinutul Sodomei decât pentru tine. 
Matei 11:23-24 
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Şi, dacă în vreun loc nu vă vor primi şi nu vă vor asculta, să 
plecaţi de acolo şi să scuturaţi îndată praful de sub picioarele 
voastre, ca mărturie pentru ei. Adevărat vă spun că, în ziua 
judecăţii, va fi mai uşor pentru pământul Sodomei şi Gomorei 
decât pentru cetatea aceea. Marcu 6:11 

Eu vă spun că în ziua judecăţii va fi mai uşor pentru Sodoma 
decât pentru cetatea aceea. Luca 10:12 

Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla aidoma: 
oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau; dar, 
în ziua când a ieşit Lot din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din 
cer şi i-a pierdut pe toţi. Luca 17:28-29 

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. 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, 26-28 

Şi, cum zisese Isaia mai înainte: „Dacă nu ne-ar fi lăsat 
Domnul Savaot o sămânţă, am fi ajuns ca Sodoma şi ne-am fi 
asemănat cu Gomora.” Romani 9:29 

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu 
vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, 
nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei 
lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor 
moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi 
fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele 
Domnului Isus Cristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru. 
1 Corinteni 6:9-11 

Noi ştim că Legea este bună dacă cineva o întrebuinţează 
bine, căci ştim că Legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci 
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pentru cei fărădelege şi nesupuşi, pentru cei nelegiuiţi şi 
păcătoşi, pentru cei fără evlavie, necuraţi, pentru ucigătorii de 
tată şi ucigătorii de mamă, pentru ucigătorii de oameni, pentru 
curvari, pentru sodomiţi, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei 
mincinoşi, pentru cei ce jură strâmb şi pentru orice este 
împotriva învăţăturii sănătoase. 1 Timotei 1:8-10 

... dacă a osândit El la pieire şi a prefăcut în cenuşă cetăţile 
Sodoma şi Gomora, ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în 
nelegiuire... 2 Petru 2:6 

Tot aşa, Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, care se 
dăduseră ca şi ele la curvie şi au poftit după trupul altuia, ne stau 
înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veşnic. Iuda 1:7 

[Copyright © www.contracurentului.com]  
 

CHEMAREA LUI DUMNEZEU LA MISIUNE 

PETER LANE 
 
Ştiu ce este conflictul de identitate. M-am născut într-o 

familie de descendenţă indiano-irlandeză şi am trăit într-o zonă 
pentru emigranţi, cu o dezvoltare socio-economică scăzută. 
Eram nelegitim, tatăl meu indian a părăsit-o pe mama mea când 
eram mic şi s-a întors în India. Deci nu aveam fraţi sau surori. Şi 
nicio figură masculină a tatălui, ci numai o relaţie de facto (ca în 
cazul multor prieteni de-ai mei din copilărie). Şi am 
experimentat abuzul sexual. Aşa că nevoia de acceptare, de 
afirmare, figura tatălui şi problemele de identitate, pe care mulţi 
dintre consiliaţii noştri le prezintă, erau pentru mine un 
domeniu întru totul familiar. Totuşi, eram sigur de sexualitatea 
mea, iar mama nu era prea autoritară sau dominatoare. 

Dar în ciuda tuturor acestora, eram deplin conştient de 
Dumnezeu, fapt care m-a făcut să mă implic în biserică între 
11 şi 15 ani. Pe vremea aceea mă gândeam serios la preoţie. Dar 
m-am hotărât să nu urmez acea cale. De fapt, am părăsit 
deziluzionat biserica. Din nefericire, în tot acel timp, nu am 
auzit niciodată Evanghelia. 
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Am studiat educaţia fizică la Colegiul Profesorilor. După ce o 
relaţie de optsprezece luni cu o fată a luat sfârşit, în colegiu, am 
început o căutare spirituală care a condus la naşterea mea din 
nou. 

Reflectând la trecut, au existat numeroşi homosexuali care 
au apărut în viaţa mea la şcoală, la colegiu şi când eram 
căsătorit. Dar la şcoală eram total concentrat asupra vieţii mele. 
Eram complet heterosexual. Homosexualii nu prea mă 
deranjau. De fapt îi ignoram. Nu aveam probleme cu băutura 
sau drogurile. Problema mea majoră era mânia şi amărăciunea 
faţă de mediul meu. 

După ce am absolvit colegiul, nu am putut obţine o slujbă. 
Aşa că m-am dus în India, să-l văd pe tatăl meu şi să caut o 
slujbă. Întâlnirea cu tatăl meu şi cu familia lui a fost 
îngrozitoare. Am primit o slujbă în şcoala unei misiuni. Dar 
eram mai interesat în a depune mărturie pentru hippie şi 
oamenii care călcau pe urmele religiei orientale, deci mi-am 
petrecut concediul făcând aceasta. La şcoala misiunii, am 
întâlnit-o pe Dot. Ne-am căsătorit doi ani mai târziu. După ce 
ne-am căsătorit, am petrecut optsprezece luni depunând 
mărturie pentru hippie. Apoi ne-am întors în Regatul Unit, unde 
am condus un cămin pentru bărbaţi care erau foşti condamnaţi 
sau fără locuinţă. Un an mai târziu am mers în Australia şi am 
lucrat cu Teen Challenge, conducând Programul de Reabilitare a 
Consumatorilor de Droguri. Am descoperit că unii dintre tipii care 
au venit în program se luptau cu homosexualitatea. Am început 
să citesc despre homosexualitate şi am devenit vorbitorul 
principal despre homosexualitate la o întâlnire. Atunci am simţit 
că Domnul mă conducea să lucrez în acest domeniu. 

Am început o misiune numită Liberty Ministry. În acea 
perioadă mi s-a dat o carte intitulată Al treilea sex? Era o carte 
scrisă de Frank Worthen, cu mărturiile unor oameni care 
părăsiseră homosexualitatea. I-am scris lui Frank Worthen. Mai 
târziu, l-am întâlnit la o conferinţă Exodus Europe. În cele din 
urmă, am călătorit pentru a vizita misiunea lui din SUA, numită 
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pe atunci Love In Action. L-am întâlnit, de asemenea, pe 
Bob Davies, pe atunci Director la Exodus North America. M-am 
întors ca să petrec mai mult timp pentru a ajuta dezvoltarea 
unor misiuni pentru foştii homosexuali în Australia şi 
Noua Zeelandă. Frank şi Bob mi-au oferit o îndrumare 
folositoare, în timp ne implicam tot mai mult în misiunea 
pentru foştii homosexuali. 

O altă persoană care ne-a fost de mare ajutor a fost 
Sy Rogers. Existau un număr de misiuni pentru homosexuali în 
Australia. Ne-am adunat şi am hotărât să formăm o coaliţie 
numită Misiunea Restoration. Sy Rogers a vorbit la prima noastră 
conferinţă. În anul următor, ne-am schimbat numele în Exodus 
South Pacific şi ne-am alăturat mişcării internaţionale a misiunilor 
Exodus. Mai târziu Exodus South Pacific a devenit Exodus Asia 
Pacific. 

Toată viaţa am trăit şi am lucrat cu oameni marginalizaţi. 
Deci implicarea în depunerea mărturiei în baruri homosexuale şi 
în peisajul străzii îmi sunt familiare. 

Soţia mea, Dot vine dintr-o familie cinstită, foarte 
conservatoare şi este total implicată în Exodus. Din 1999 am 
făcut călătorii misionare Exodus în Asia şi Pacific.  

[Peter Lane, God’s Call into Ministry. Copyright © Peter Lane. 
Tradus şi publicat cu permisiune. Peter Lane locuieşte în 
Australia. Pentru ajutorul care nu mai este disponibil la Exodus 
International, contactează Exodus Global Alliance.] 

 

CE TREBUIE SĂ FACĂ BISERICA VIZAVI DE 

HOMOSEXUALITATE? 

PASTOR GHIŢĂ SCHINTEIE 
 
Ce trebuie să facă Biserica vizavi de provocările prin care 

trece societatea umană? Este o întrebare foarte importantă!  
După 1989, am fost invadaţi de multe informaţii şi curente 

religioase pentru care Biserica nu a fost pregătită. Lucruri 
ascunse ca homosexualitatea, HIV, SIDA şi altele, au devenit 
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acum publice, iar cei ce îmbrăţişează comportamentul 
homosexual vor să fie recunoscuţi legal, să aibă libertate de 
exprimare ca şi ceilalţi. Provocările se înmulţesc, iar Biserica 
pare încă nepregătită să se confrunte cu ele. Ce se poate face?  

În primul rând trebuie apropiere de Biblie, de Cuvântul lui 
Dumnezeu. Aici găsim răspunsuri şi rădăcina tuturor acestor 
lucruri. Apostolul Pavel le scrie celor din Roma că tot ce se 
întâmplă rău în lume este din cauză că omul L-a abandonat pe 
Dumnezeu şi nu mai este sensibil faţă de El. Dumnezeu ne-a 
creat după chipul şi înfăţişarea Sa, cu dorinţa de a fi fericiţi pe 
pământ. Dar datorită răutăţii omului şi a faptului că omul a 
întors spatele Creatorului, ne confruntăm cu atâtea în fiecare zi!  

Biblia ne cheamă spre cunoaşterea de Dumnezeu, de voia 
Sa, şi ne arată că tot ce face omul în afara voii lui Dumnezeu 
(cele menţionate mai sus şi nu numai) este păcat. Ea arată că 
omul este păcătos, dar poate fi iertat de Dumnezeu. Când omul 
se apropie de Biblie, trebuie să se recunoască păcătos. Oamenii 
au soluţii la homosexualitate, orice altceva decât a spune că 
aceasta şi multe altele sunt păcate! 

Omul însă nu se recunoaşte păcătos, pentru el totul este 
permis, iar relaţia cu Dumnezeu este cel mult ceva opţional. 
Dacă omul acceptă că trăieşte în păcat, sunt şanse de rezolvare a 
problemei, dacă nu, este definitiv pierdut. Dar tot Biblia spune 
că Dumnezeu nu doreşte moartea păcătosului, ci ca păcătosul să 
vină la El, să fie iertat şi să trăiască. Şi mărturie sunt chiar cei de 
pe paginile cărţii Contra Curentului, care s-au apropiat de Biblie, 
şi-au recunoscut păcatul şi au fost iertaţi de Dumnezeu!  

În al doilea rând, este nevoie de consiliere. Biserica trebuie să 
aibă oameni pregătiţi care să îi consilieze pe cei ce se confruntă 
cu atracţii homosexuale. Omul căzut nu se poate ridica singur, 
dar dacă este ajutat, şansele de recuperare sunt mari.  

În acest domeniu al consilierii celor cu atracţii nedorite faţă 
de persoanele de acelaşi sex este nevoie de o relaţie puternică cu 
Dumnezeu în Cuvânt şi rugăciune, de cunoştinţe în domeniu şi 
de multă răbdare. Relaţia cu Dumnezeu şi cu Biblia sunt mai 
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uşor de rezolvat, cunoştinţele în domeniu – de preferinţă 
abordarea creştină – se găsesc şi ele, problema este răbdarea. 
Răbdarea înseamnă să începi cu a te face aproapele celui ce are 
nevoie de ajutor, să îl înţelegi, să îi arăţi compasiune, dar şi să îl 
conduci încet, dar sigur către Dumnezeu, singurul care, de fapt, 
îl poate ajuta pe cel ce are nevoie de ajutor. 

Aici trebuie să recunoaştem că reacţia imediată este cea de 
respingere a celui căzut, de detaşare faţă de el, pe când un 
creştin ar trebui să facă exact invers. Când păcătosul îl caută pe 
Dumnezeu, Dumnezeu nu îl respinge, El nu fuge de păcătos, ci 
Se lasă găsit de el. Tot aşa şi cei din biserică trebuie să fie 
abordabili de cei în nevoie, dar şi să fie gata de a-i aborda, în 
speranţa că Dumnezeu le va da înţelepciune şi vor fi mântuiţi. 
Procesul este însă lung, greu şi trebuie plătit preţul pentru 
mântuirea lor. 

Pavel, în Filipi, când este abordat de roaba cu duh de 
ghicire, în final, se implică şi rezolvă problema, chiar dacă preţul 
plătit înseamnă închisoarea şi respingerea de către cetăţenii 
oraşului. Dar, când plăteşti preţul, Dumnezeu îţi dă 
binecuvântare şi vezi mântuirea celor păcătoşi, aşa cum s-a 
întâmplat şi cu Pavel. În închisoare, Dumnezeu îl foloseşte în 
aşa fel pe Pavel încât temnicerul şi casa lui sunt mântuiţi! 

Şi, nu în ultimul rând, după ce înţelege mântuirea şi este 
ajutat să o primească, fostul homosexual trebuie integrat în biserică. El 
va fi de mare folos între cei care sunt cum era el. Le cunoaşte 
starea, trăirile, iar mărturia lui le este folositoare. Mărturia lui va 
fi primită altfel de către cei ce au nevoie de ea, deoarece „a fost 
de-al lor”. Biserica poate să facă echipe mixte, alcătuite din 
consilieri şi din cei eliberaţi de homosexualitate, şi să le dea de 
lucru acolo unde se solicită ajutor. 

În acelaşi timp, cei ce părăsesc homosexualitatea trebuie 
trataţi în Biserică cu toată dragostea, trebuie ajutaţi să crească şi 
trebuie provocaţi să se implice în slujirea din biserică. Dacă 
Dumnezeu i-a mântuit şi născut din nou, Biserica trebuie să 
recunoască acest lucru şi să îi trateze ca atare. Şi aici vor fi voci 
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în biserică, voci care vor fi contra şi care nu se vor simţi 
confortabil în prezenţa şi în apropierea lor. Dar Dumnezeu este 
Acela care ne-a mântuit pe toţi, ne-a născut din nou, iar alţii 
ne-au încurajat să rămânem în biserică, s-au apropiat de noi, 
ne-au acceptat şi ne-au oferit posibilitatea să creştem din punct 
de vedere spiritual. De aceea, să nu uităm că trebuie să facem şi 
noi la fel şi aşa să ne ajute Dumnezeu! 

Biserica este cea prin care lucrează Dumnezeu în lume şi de 
aceea Biserica trebuie să se implice în provocările care îi stau în 
faţă, inclusiv în misiunea pentru foştii homosexuali, cu o 
atitudine corectă, ştiind că Dumnezeu îi poate ajuta pe cei ce 
trec prin diferite probleme şi îi poate mântui. Biserica trebuie să 
îi confrunte pe homosexuali cu adevărul lui Dumnezeu, să îi 
consilieze şi apoi să îi integreze! Iar toate acestea sunt posibile 
cu ajutorul lui Dumnezeu.  

[Copyright © 2010 Ghiţă Schinteie. Publicat cu permisiune. 
Ghiţă Schinteie este pastor la Bisericile Creştine Baptiste Bucovăţ şi 
Ianova, care fac parte din Comunitatea Baptistă Timişoara. 
Locuieşte în Timişoara, este căsătorit şi tatăl unui copil. Poate fi 
contactat telefonic la numărul 0723.205273 sau prin e-mail la 
adresa gapschinteie@yahoo.com.] 

 

CUM POATE AJUTA BISERICA TA 

 
Sprijinirea creştinilor cu atracţie nedorită faţă de 
persoanele de acelaşi sex 
Unora dintre creştinii care se luptă cu atracţie nedorită faţă 

de persoanele de acelaşi sex, drumul pe care îl au de parcurs li se 
poate părea dificil, pentru că nu se simt în largul lor să 
vorbească despre problema pe care o au, cu nimeni din 
comunitatea lor creştină. 

O biserică vindecătoare poate oferi un loc sigur pentru ca 
aceşti bărbaţi şi femei să crească în relaţia lor cu Cristos şi cu 
alţii. Articolul de faţă oferă informaţii utile cu privire la oferirea 
de suport celor din comunitatea ta creştină care: 
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 se luptă cu atracţie nedorită faţă de persoanele de acelaşi 
sex; 

 au un membru de familie care se luptă cu atracţie nedorită 
faţă de persoanele de acelaşi sex sau alege să trăiască cu o 
identitate homosexuală. 

Atracţia faţă de persoanele de acelaşi sex nu este rară 
Fiecare biserică, chiar şi a ta, are oameni care se luptă cu 

atracţii nedorite faţă de persoanele de acelaşi sex. Unii dintre 
aceşti bărbaţi şi femei sunt cuprinşi de nervozitate şi anxietate 
când este vorba să spună despre lupta pe care o duc, de teama 
de a nu fi văzuţi ca murdari şi păcătoşi. Se tem de înstrăinarea 
oricui le-ar descoperi secretul. 

Când îi judecăm pe cei care se luptă cu dorinţe homosexuale 
nedorite, uităm că trăim într-o lume zdrobită din punct de 
vedere sexual şi relaţional. Decât să judecăm, este mai degrabă 
nevoie să ne amintim de zdrobirea noastră şi de harul şi 
compasiunea pe care ni le-a dat Isus, ca să putem oferi altora 
acelaşi dar. 

Nu te simţi jenat! 
Nu există niciun motiv pentru a evita să discuţi despre 

homosexualitate. Societatea vorbeşte frecvent despre sex, 
sexualitate şi homosexualitate. Este nevoie să fim mai bine 
informaţi şi educaţi, ca să-i putem încuraja pe alţii să vorbească 
despre luptele pe care le duc. Jena, ruşinea şi ridiculizarea din 
partea comunităţii noastre mai degrabă îi vor izola şi inhiba pe 
cei care încearcă să vorbească, decât îi vor face să se simtă liberi, 
într-o comunitate creştină unde simt dragoste, acceptare şi un 
sentiment profund de apartenenţă. 

Încurajează! 
Ajută-i pe cei care se luptă cu atracţie nedorită faţă de 

persoanele de acelaşi sex să-şi spună povestea. Oferă-le 
dragostea şi acceptarea care vor crea un mediu încurajator 
pentru ei, în care să-ţi spună despre luptele lor şi să-ţi explice 
cum îi poţi asista. Arată-le încurajare şi susţinere când vorbesc 
cu tine. Poate că nu ai toate răspunsurile sau poate că nici măcar 
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nu înţelegi complexitatea luptei lor, dar chiar şi numai faptul că 
îi asculţi şi chiar te rogi cu ei spune mult. Poate îţi vor spune 
chiar despre unele din dependenţele şi modurile în care se 
exprimă lupta lor. În acest punct, abordarea ta lipsită de o 
atitudine de judecată va fi vitală. Poate că nu au mai spus 
nimănui despre aceasta înainte. Aminteşte-ţi de chemarea: „Să 
ne îndemnăm unii pe alţii” (Evrei 10:23-25). 

Respectă-ţi promisiunea! 
Când oamenii îţi spun despre luptele lor şi tu le spui că vei 

face ceva ca să-i asişti în primirea suportului şi ajutorului, 
respectă-ţi promisiunea. Respectă-ţi cuvântul. La fel, fă tot ce 
poţi ca să nu-i ignori sau să nu-i respingi în săptămânile sau 
lunile ce vor urma discuţiei lor cu tine. Ţi-au spus nu pentru că 
erau atraşi de tine, ci pentru că simţeau că pot avea încredere în 
tine. Rolul tău ca tovarăş de credinţă în Cristos va fi esenţial în 
vindecarea şi ucenicizarea lor. 

Comunică prin atingere! 
Comunicarea prin atingere potrivită este esenţială. Toţi 

cunoaştem valoarea primirii unei strângeri de mână, a unei 
mâini pe umărul nostru în rugăciune şi a unei îmbrăţişări. Nu 
faci lucrurile mai uşoare pentru persoana respectivă, evitând 
atingerea potrivită. Bărbaţii, îndeosebi, nu trebuie să se teamă de 
acest tip de contact, ca şi cum ar fi un act sexual. Unii dintre cei 
care au fost molestaţi sexual pot prefera o atingere foarte 
limitată la început. Respectă aceasta, dar fii, de asemenea, gata 
să arăţi afecţiune, dacă este cerută. 

Pune-ţi deoparte temerile! 
Bărbaţii cu atracţie nedorită faţă de persoanele de acelaşi sex 

nu sunt atraşi de fiecare bărbat pe care îl văd, la fel cum femeile 
care se luptă cu aceeaşi problemă nu sunt atrase de toate 
femeile. Răspunde la încercările lor de a se împrieteni, în acelaşi 
fel în care ai proceda cu oricine altcineva. Nu interpreta această 
exprimare a prieteniei ca pe un avans sexual. 
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Să ai aşteptări realiste! 
Aminteşte-ţi că toţi suntem o lucrare în desfăşurare. Nu 

vom fi niciodată perfecţi de partea aceasta a cerului. Nu te 
aştepta ca ei să fie eliberaţi rapid de dorinţele nedorite faţă de 
persoanele de acelaşi sex. Unii dintre aceşti bărbaţi şi femei 
poate că suferă din cauza abuzului, a unor probleme care au 
de-a face cu trecutul familial, a stimei de sine scăzute, a 
etichetelor interioare şi exterioare (precum: eşti un homo, o 
lesbiană, o fetiţă sau: sunt gay şi Dumnezeu sigur mă urăşte). 
Când oamenii se adresează acestor probleme la consiliere sau 
într-un mediu în care primesc suport, vindecarea şi împlinirea 
pot să apară. 

Cum arată schimbarea 
Scopul schimbării nu este reorientarea la heterosexualitate. Ea poate 

să fie un produs secundar pentru unii, dar nu pentru toată lumea. Scopul 
şi angajamentul nostru este ca oamenii să dezvolte o relaţie mai profundă şi 
pasionată cu Isus Cristos şi să devină activi în slujirea bisericii lor locale. 
Astfel, unii dintre cei care se luptă cu atracţie nedorită faţă de 
cei de acelaşi sex pot să se căsătorească şi să aibă o familie. Pe 
de altă parte, alţii pot să trăiască o viaţă de celibat cast. Ambele 
situaţii sunt la fel de sfinte şi trebuie să fie preţuite. 

Încurajează-i să fie activi în slujire! 
Permite-i persoanei să slujească în comunitatea bisericii tale 

[după ce s-a întors la Dumnezeu, este născută din nou şi a 
renunţat la păcatele homosexuale, n. trad.]. Toţi suntem dăruiţi 
în mod unic de Dumnezeu cu talente şi abilităţi care pot 
contribui la viaţa bisericii. În alegerea lor ca lideri, aplică aceleaşi 
principii cum ai face cu oricine altcineva. Slujirea, în orice 
domeniu, va ajuta persoana să aibă sentimentul de apartenenţă 
după care tânjim cu toţii. Încurajează-i în acest sens. Va fi 
sănătos şi de folos pentru ei, ca şi pentru alţii.  

Încurajează-i să crească în relaţia cu Cristos! 
Ca şi în cazul nostru, al tuturor, ucenicia este un proces care 

implică devoţiunea noastră personală faţă de Cuvântul lui 
Dumnezeu, părtăşie şi rugăciune. Încurajează-i pe aceşti bărbaţi 
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şi femei să se alăture grupurilor de rugăciune şi de studiu biblic, 
unde pot să crească în cunoaşterea lui Dumnezeu, ca şi în relaţia 
lor cu Trupul lui Cristos. 

[How Your Church can Help. Copyright © Exodus Global 
Alliance. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

CUPLURI HOMOSEXUALE ÎN BISERICĂ 

DAVID FEDDES 
 
Să luptaţi pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru 

totdeauna. (Iuda 3) 
În iunie 2002, sinodul Diocezei Anglicane din 

New Westminster şi-a autorizat episcopul să ţină o slujbă 
pentru binecuvântarea parteneriatelor între persoane de acelaşi 
sex. Acest organ de conducere al Bisericii canadiene a vrut un 
ritual pe care să îl folosească în fiecare dintre congregaţiile sale, 
dându-le posibilitatea cuplurilor homosexuale să-şi pecetluiască 
relaţia cu autoritatea şi binecuvântarea Bisericii. Majoritatea 
delegaţilor au sprijinit mişcarea, dar unii i s-au opus puternic. 
După votul pentru binecuvântarea căsătoriilor între persoanele 
de acelaşi sex, unii au ieşit de la întâlnire şi s-au declarat în afara 
părtăşiei cu episcopul şi cu sinodul. 

Unul dintre cei care au plecat a fost teologul şi autorul 
Dr. James I. Parker. El a explicat mai târziu, într-un articol 
dintr-o revistă: „De ce am plecat de lângă ceilalţi? Pentru că 
această decizie... falsifică Evanghelia lui Cristos, părăseşte 
autoritatea Scripturii, pune în primejdie mântuirea fiinţelor 
omeneşti şi trădează Biserica în rolul ei desemnat de 
Dumnezeu, de bastion şi apărătoare a adevărului divin 
(Christianity Today, ianuarie 2003). 

Lucrurile au devenit şi mai dificile pentru anglicanii care au 
fost de aceeaşi părere cu Parker. Când s-au declarat în afara 
părtăşiei cu episcopul şi organul lor de guvernare, au spus că 
rămân loiali Bisericii Anglicane mai largi. Dar apoi 
Dr. Rowan Williams a fost desemnat arhiepiscop de 
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Canterbury, cap al tuturor bisericilor anglicane şi episcopale din 
lume. Williams spune: „Nu sunt convins că un homosexual 
trebuie să fie celibatar”, iar el personal a ordinat un preot care 
avea un partener homosexual. Desemnarea lui Rowan i-a 
încântat pe unii, dar i-a deranjat pe mulţi anglicani din toată 
lumea. De exemplu, mulţi africani au ajuns să-L cunoască pe 
Cristos prin preoţii anglicani, iar mulţi creştini şi lideri africani 
susţin învăţătura biblică istorică şi se opun curentelor 
pro-homosexualitate. 

Anglicanii nu sunt singurii afectaţi de problema cuplurilor 
homosexuale în biserică. În unele denominaţiuni, precum 
Biserica Unită a lui Cristos din Statele Unite şi Biserica Unită a 
Canadei, parteneriatele între persoanele de acelaşi sex au primit 
binecuvântări oficiale, iar homosexualii şi lesbienele care sunt 
activi din punct de vedere sexual, pot fi ordinaţi ca preoţi. 
Biserica Unită a Canadei a adoptat o declaraţie care spune: 
„Orientările sexuale omeneşti (lesbiană, homosexuală, bisexuală, 
transsexuală, heterosexuală) sunt un dar de la Dumnezeu, parte 
a diversităţii minunate a creaţiei.” 

Sprijinirea homosexualităţii este atât de puternică în unele 
grupuri ale Bisericii, încât serviciile divine de Crăciun şi de Paşte 
sunt evenimente de o zi, în timp ce parada homosexualilor 
durează o lună întreagă. O congregaţie universalistă unitariană 
din zona Bostonului nu numai că sărbătoreşte parada 
homosexualilor, dar face şi din Crăciun o manifestaţie pentru 
homosexualitate, lăudându-se că slujba ei din Ajunul 
Crăciunului prezintă Corul Bărbaţilor Homosexuali din Boston. 

Făcând lobby pentru schimbare 
În timp ce un număr de grupări religioase binecuvântează 

parteneriatele homosexuale, ce se poate spune despre 
denominaţiunile în care standardele oficiale interzic unirea 
homosexuală, ca fiind contrară voii lui Dumnezeu? Ei bine, 
chiar şi în multe dintre acele denominaţiuni, există puternice 
grupări pro-homosexualitate. Acele grupări se opun poziţiilor 
oficiale ale bisericilor şi continuă să facă lobby pentru 
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schimbare. Ele vor aprobarea Bisericii pentru sexul 
homosexual, pentru căsătoria homosexuală şi pentru 
homosexuali şi lesbiene ca pastori şi lideri. Biserica Metodistă 
Unită, de exemplu, interzice oficial pastorilor să binecuvânteze 
parteneriatele homosexuale şi lesbiene, dar mulţi episcopi, 
pastori şi membri metodişti luptă pentru schimbare. 

Biserica Prezbiteriană (SUA) este într-o situaţie similară: 
denominaţiunea a votat strâns împotriva sprijinirii 
parteneriatelor homosexuale, dar există o mişcare 
pro-homosexualitate destul de mare, insistând pentru 
schimbare. O grupare numită Prezbiterieni mai fericiţi a publicat o 
declaraţie, sfidând poziţia Bisericii şi solicitând o schimbare 
imediată, spunând: „Dreptatea nu poate aştepta... Politica 
Bisericii cu privire la sexualitate dezbină familii şi face din 
prieteni duşmani. Efectul ei este că îi face... pe cei care spun 
adevărul, nedemni de a participa pe deplin. Etica este 
răstălmăcită... Credem că a venit timpul să ne ridicăm pentru cei 
cărora li se refuză participarea deplină în biserica noastră: 
lesbiene, homosexuali, bisexuali şi transsexuali prezbiterieni, pe 
care Dumnezeu i-a chemat să slujească... nu avem altă alegere. 
Facem aceasta fiindcă este corect.” 

Unele denominaţiuni baptiste liberale sau luterane au, de 
asemenea, lobby-uri pro-homosexualitate destul de puternice. 
Mişcări similare există chiar în denominaţiuni care nu este 
probabil să-şi schimbe poziţia oficială. Romano-catolicii au un 
grup pro-homosexualitate, numit Demnitate. Homosexualii şi 
lesbienele din bisericile răsăritene şi ortodoxe au format Axios, 
pentru a le promova cauza. 

Propria mea denominaţiune, Biserica Reformată Creştină din 
America de Nord, consideră oficial că comportamentul 
homosexual este păcătos şi că cei care se angajează în el trebuie 
să se pocăiască şi să se abţină de la contactul homosexual, 
parteneriatele lor nu pot fi binecuvântate oficial, iar ei nu pot să 
fie aleşi ca lideri ai Bisericii. Dar recent, o congregaţie creştină 
reformată din Toronto a decis că orice poziţie de conducere din 
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congregaţia lor va fi deschisă membrilor homosexuali care au 
relaţii stabile. Liderii acelei congregaţii au simţit că trebuiau să 
aprobe liderii homosexuali, indiferent ce spunea 
denominaţiunea. Ei au declarat: „Experienţele pe care le-am 
acumulat ne-au condus în punctul în care a trebuit să alegem: 
Suntem gata sau nu să ne identificăm ca o congregaţie 
atotcuprinzătoare?... Totul era, într-un anumit fel, în joc.” 

Când alte biserici creştine reformate din zona Toronto s-au 
întâlnit ca organizaţie regională, au publicat o acuzaţie aproape 
unanimă. I-au recomandat bisericii din Toronto să se pocăiască, 
să anuleze decizia şi să se rededice trăirii după standardele 
biblice. Dacă congregaţia merge înainte cu ordinarea 
homosexualilor, ar putea fi exclusă din denominaţiune. 

O intersecţie de drumuri 
Cum ar trebui să se raporteze bisericile la cuplurile 

homosexuale şi lesbiene? Biserica trebuie să iubească persoanele 
de orice orientare sexuală şi să le cheme la mântuirea în Isus şi 
la o trăire sfântă. Dar ce implică aceasta? Faptul de a-i iubi pe 
homosexuali implică avertizarea lor că devierea sexuală îi duce 
în iad, dacă nu se pocăiesc şi nu-şi schimbă obiceiurile, sau 
înseamnă să afirmăm că orice orientare sexuală este un dar 
minunat de la Dumnezeu? Dacă oamenii vor relaţii 
homosexuale şi, de asemenea, să fie membri în biserică, ar 
trebui biserica să-i excludă din comunitate până se pocăiesc şi se 
angajează să părăsească un mod de viaţă homosexual sau ar 
trebui să-i recunoască drept membri care au o poziţie bună? Ar 
trebui bisericile să binecuvânteze activ parteneriatele 
homosexuale? Ar trebui bisericile să ordineze homosexuali ca 
lideri şi ca exemple de urmat pentru ceilalţi? Multe biserici se 
luptă cu aceste probleme şi apar neînţelegeri mari. 

Unii conducători ai Bisericii vor să păstreze pacea şi 
unitatea, minimalizând problema sau căutând terenul comun. 
Dar este greu să pretinzi că această problemă nu contează şi nu 
pare să existe mult teren comun. Când biserica din Toronto a 
vrut să ordineze homosexuali, a spus: „totul era... în joc”, dacă 
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homosexualii practicanţi nu puteau sluji ca lideri ai Bisericii. 
Prezbiterieni mai fericiţi spune că dreptatea cere ordinarea 
homosexualilor ca lideri; oponenţii ordinării homosexualilor 
sunt numiţi mincinoşi care răstălmăcesc etica. Din perspectiva 
opusă, J. J. Packer a afirmat că mulţi creştini (inclusiv eu) cred 
că bisericile care binecuvântează homosexualitatea tratează 
Evanghelia ca falsă, părăsesc Biblia, pun în pericol sufletele 
oamenilor şi trădează chemarea Bisericii de a lua poziţie pentru 
adevărul lui Dumnezeu. 

Problema cuplurilor homosexuale în biserică indică o 
intersecţie de drumuri, o separare de drumuri. Cei care gândesc 
că orice orientare sexuală şi orice comportament sexual este un 
dar minunat de la Dumnezeu, au o religie diferită de cei care 
văd devierea sexuală ca o urâciune pentru Dumnezeu. 

Unii dintre cei care merg la biserică şi sunt 
pro-homosexualitate încearcă să menţină elemente ale credinţei 
istorice, biblice, dar alţii nu se neliniştesc din această cauză. În 
timp ce redefinesc etica sexuală, Îl reinventează pe Dumnezeu 
ca să li Se potrivească lor. Walter Wink, un profesor de seminar, 
sprijină parteneriatele homosexuale, deşi admite că apostolul 
Pavel şi alţi scriitori biblici se opun lor. Wink spune că 
homosexualii care nu se pocăiesc nu vor merge în iad – 
Dumnezeu mântuieşte pe toată lumea. Wink admite că 
Evanghelia după Matei Îl citează deseori pe Isus vorbind despre 
iad, dar Wink spune că Isus nu a spus de fapt asemenea lucruri 
– Matei doar le-a inventat pentru că avea multă mânie 
nerezolvată. Wink spune că Biblia ne învaţă să iubim pe toată 
lumea, dar nu are o etică normativă. În opinia lui, Dumnezeu 
acceptă orice şi pe oricine. În domeniul învăţăturii biblice, el 
distruge Cuvântul lui Dumnezeu şi inventează o nouă religie, 
despre care crede că este mai bună. 

Sau luaţi în considerare ceea ce o biserică episcopală pro-
homosexualitate din New Jersey spune pe site-ul ei: „Crezul din 
Nicea (care mărturiseşte credinţa în Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt) 
nu vorbeşte despre relaţia pe care cei mai mulţi oameni de aici o 
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au cu creştinismul... Imagistica feminină este folosită în 
rugăciuni şi imnuri, pentru a vorbi despre Dumnezeu ca 
Mamă... Noi folosim intenţionat forma tradiţională a rugăciunii 
Domnului: «Mama noastră, Tatăl nostru care eşti în ceruri»”. 

Pentru a-L cunoaşte pe Dumnezeu trebuie să acceptăm 
revelaţia Bibliei despre Dumnezeu. Pentru a şti cum vrea 
Dumnezeu să tratăm sexualitatea şi pe cine vrea Dumnezeu ca 
lideri în biserică, trebuie să urmăm călăuzirea Bibliei. Uneori 
aceasta va aduce confruntare cu oamenii care vor să schimbe 
învăţătura biblică. Ar fi mai plăcut să vorbim despre bucurie şi 
binecuvântările faptului de a aparţine lui Isus, dar uneori trebuie 
să vorbim despre ceea ce ameninţă credinţa. Cartea lui Iuda 
spune:  

„Preaiubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu 
despre mântuirea noastră de obşte, m-am văzut silit să vă scriu 
ca să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa care a fost dată 
sfinţilor o dată pentru totdeauna. Căci s-au strecurat printre voi 
unii oameni, scrişi de mult pentru osânda aceasta, oameni 
neevlavioşi, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului 
nostru şi tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân şi Domn 
Isus Cristos” (Iuda 3-4). 

Iuda avertizează că asemenea oameni vor avea parte de un 
sfârşit groaznic, ca şi unele cetăţi antice care s-au delectat în 
multe păcate – inclusiv în comportamentul homosexual – şi pe 
care Domnul le-a distrus prin foc. „Sodoma şi Gomora şi 
cetăţile dimprejurul lor, care se dăduseră ca şi ele la curvie şi au 
poftit după trupul altuia”, spune Biblia, „ne stau înainte ca o 
pildă, suferind pedeapsa unui foc veşnic” (Iuda 7). Pe scurt, 
Biblia avertizează că dacă practicăm sau apărăm perversiunea 
sexuală, în timp ce vorbim frumos despre harul şi dragostea lui 
Dumnezeu, Îl tăgăduim pe Isus şi ne punem în primejdia iadului 
veşnic. Nu-mi place să spun aceasta. Aş prefera să vorbesc 
despre alte lucruri, dar problema este atât de serioasă, încât nu 
există altă posibilitate de alegere, decât să luptăm „pentru 
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credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna” 
(Iuda 3). 

În timp ce luptăm pentru credinţă, trebuie să continuăm să 
le întindem mâna cu dragoste celor care resping sau deformează 
credinţa. Dar când încercăm să comunicăm dragostea şi 
adevărul lui Dumnezeu, trebuie să admitem faptul că există o 
mişcare destul de mare, bine organizată, bine fundamentată, 
pentru a pune Biserica pe un drum diferit, un drum 
autodistrugător – şi trebuie să luptăm toţi împotriva ei. 

Biserica trebuie să transmită cu curaj un mesaj bine articulat, 
cel puţin pe trei nivele: nu actelor homosexuale, nu căsătoriei 
homosexuale şi ritualurilor care binecuvântează unirea între 
persoanele de acelaşi sex şi nu conducerii Bisericii de către cei 
care practică sau promovează conduita homosexuală! 

NU sexului homosexual! 
La nivelul de bază, trebuie să spunem nu activităţii 

homosexuale şi să luptăm pentru adevărul că Dumnezeu 
interzice comportamentul homosexual. În Levitic 18:22, 
Dumnezeu spune: „Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă 
cineva cu o femeie. Este o urâciune.” Romani 1:26-27 vorbeşte 
despre „patimi scârboase”, în care femeile „au schimbat 
întrebuinţarea firească a lor într-una care este împotriva firii”, 
iar bărbaţii „s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au 
săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri 
scârboase.” 1 Corinteni 6:9 spune: „Nu ştiţi că cei nedrepţi nu 
vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu?” şi menţionează 
„homosexualii” alături de alte feluri de păcătoşi care, dacă îşi 
menţin răutatea, nu vor trăi în Împărăţia lui Dumnezeu. 

Este, de asemenea, important de observat că Biblia spune că 
mulţi asemenea oameni au fost iertaţi şi schimbaţi în Numele lui 
Isus, de Duhul lui Dumnezeu – şi aceasta este vestea bună a 
Bibliei pentru toţi păcătoşii. Chiar şi cei care se luptă cu dorinţe 
puternice şi uneori eşuează, pot fi siguri de îndurarea şi de 
iertarea lui Dumnezeu, dacă ei continuă să se pocăiască şi să se 
întoarcă la Cristos. Dar cei care îşi apără păcatul şi neagă nevoia 
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lor de iertare, nu au loc în Împărăţia lui Dumnezeu sau în 
Biserica Lui. 

Biserica trebuie să fie blândă cu cei care sunt începători în 
credinţă şi care de-abia învaţă calea creştină. Trebuie să fie 
îndurătoare şi să-i sprijine pe cei care se luptă şi se împiedică. 
Dar Biserica trebuie să-i dea afară pe cei care preamăresc 
păcatul, refuză să se pocăiască şi îi ispitesc pe alţii să păcătuiască 
împreună cu ei. Sună dur? În multe biserici nu se aude despre 
disciplină – ele sunt disperate să atragă oamenii şi ar fi de 
neînchipuit să dea efectiv afară pe cineva. În definitiv, dacă 
cineva zice că crede în Isus şi vrea să se alăture părtăşiei Bisericii 
şi să ia cina Domnului, cum poate spune cineva nu? Ei bine, 
Dumnezeu spune nu. Biblia spune că Dumnezeu va avea grijă 
să judece oamenii din afara Bisericii, dar Biserica trebuie să le 
ceară socoteală membrilor ei şi să-i disciplineze pe păcătoşii care 
nu se pocăiesc. În 1 Corinteni 5:11-13, apostolul Pavel spune: 
„Să n-aveţi niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că îşi zice 
«frate» totuşi este curvar sau lacom de bani sau închinător la idoli 
sau defăimător sau beţiv sau hrăpăreţ... În adevăr, ce am eu să-i 
judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecaţi pe cei 
dinăuntru? Cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. Daţi 
afară dar din mijlocul vostru pe răul acela.” 

Nu oricine pretinde că este creştin ar trebui să fie acceptat 
ca atare. Dacă oamenii nu cred Evanghelia şi nu se supun 
învăţăturii biblice, nu trebuie să fie acceptaţi ca parte a Bisericii. 
În schimb, Biserica trebuie să îi disciplineze. 

Dumnezeu nu vrea ca Biserica să fie nechibzuită sau aspră. 
Ea trebuie să depună toate eforturile pentru a corecta cu 
blândeţe, răbdare şi dragoste. Chiar când cineva trebuie să fie 
exclus, scopul este restaurarea. Dacă se pocăieşte mai târziu, ar 
trebui să fie primit înapoi cu dragoste şi bucurie. Nu are 
importanţă care sunt păcatele lor, odată ce oamenii se pocăiesc 
de ele şi le părăsesc, Dumnezeu îi primeşte cu bucurie şi aşa 
trebuie să facă şi Biserica. (Vezi 2 Corinteni 2:5-8.) 
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Nicio binecuvântare pentru căsătoria homosexuală! 
Activitatea homosexuală este un păcat serios, dar multe 

păcate sunt la fel de grave. Nu vreau să-i scot în evidenţă pe 
homosexuali şi lesbiene ca fiind oarecum mai de neiertat decât 
cei care păcătuiesc în alte feluri. Dar trăim într-o vreme când 
homosexualitatea diferă de alte păcate, cel puţin într-un mod 
important: cei care o practică vor aprobarea şi binecuvântarea 
publică. Nimeni nu are parade sau luni speciale în onoarea altor 
păcate, precum lăcomia, înjuratul, beţia, minciuna, crima sau 
adulterul. De obicei, când oamenii păcătuiesc, nu fac reclamă 
acestui lucru, dar comportamentul homosexual a devenit ceva 
cu care oamenii se laudă deschis, în timp ce cer şi beneficii de la 
corporaţii, statut legal de la guverne şi binecuvântare rituală de 
la biserici. 

Orice ar face corporaţiile şi guvernele, Biserica lui Cristos nu 
trebuie să binecuvânteze ceea ce Biblia interzice. Este o eroare 
uriaşă să îngădui răbdării şi dragostei să devină aprobare. 
Dumnezeu este deseori răbdător cu noi păcătoşii, dar 
Dumnezeu nu aprobă niciodată păcatul nostru şi nu rosteşte o 
binecuvântare peste el. Biserica trebuie să-i iubească pe 
homosexuali, să caute să-i salveze din păcat şi să-i restaureze la 
părtăşia cu Dumnezeu, dar nu să lase ca dragostea pentru 
păcătoşi să se transforme în aprobarea păcatului. 

Se poate ca bisericile şi liderii care binecuvântează 
parteneriatele homosexuale să fi început cu motive bune. Le-a 
păsat de homosexuali şi lesbiene, iar când au ajuns să aprecieze 
personalitatea şi talentele lor, au fost tentaţi să creadă că relaţiile 
între persoane de acelaşi sex nu sunt de fapt greşite. De aici au 
început să pună semnul egalităţii între relaţiile între persoane de 
acelaşi sex şi căsătorie şi, din moment ce Biserica 
binecuvântează căsătoriile, de ce să nu aibă ceremonii de 
căsătorie şi pentru cuplurile homosexuale? Undeva, pe drum, 
adevărul biblic a fost înlocuit cu sentimentul, iar căsătoria 
homosexuală a ajuns să fie văzută ca un drept dat de 
Dumnezeu. 
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Este un lucru teribil când conducătorii onorează ceea ce 
Dumnezeu interzice şi binecuvântează ceea ce Dumnezeu a 
blestemat. Dumnezeu mai degrabă ar închide o biserică, decât 
ca păcatul să fie binecuvântat în Numele Lui cel sfânt. (Vezi 
Apocalipsa 2-3.) În Maleahi 2:8 Dumnezeu este atât de supărat, 
încât tună şi fulgeră împotriva conducătorilor lui Israel: „Voi 
v-aţi abătut din cale, aţi făcut din Lege un prilej de cădere 
pentru mulţi.” Un pastor sau un preot care binecuvântează un 
parteneriat între persoane de acelaşi sex, nu îl face mai plăcut lui 
Dumnezeu; acel conducător doar Îl ofensează pe Dumnezeu cu 
atât mai mult. 

NU conducerii pro-homosexualitate a Bisericii! 
Dacă este greşit să iei parte la acte homosexuale, cum poate 

o biserică să ordineze homosexuali practicanţi, ca mentori şi 
modele pentru poporul lui Dumnezeu? Standardele biblice nu 
îngăduie homosexualilor neîntorşi la Dumnezeu nici măcar să 
fie membri în biserică, iar standardul pentru conducere este mai 
ridicat decât pentru membri (Iacov 3:1). Conducătorii Bisericii 
trebuie să vestească adevărul care este demn de crezut şi să 
trăiască o viaţă demnă de a fi urmată. Un stil de viaţă 
homosexual nu merită să fi urmat, deci cei care trăiesc în acest 
fel nu sunt calificaţi pentru conducere. 

De asemenea, nu sunt calificaţi cei care sunt heterosexuali, 
dar care învaţă că relaţiile homosexuale sunt în regulă. Dacă un 
pastor sau un alt conducător învaţă că homosexualitatea este 
plăcută lui Dumnezeu, atunci este un învăţător fals. (Vezi 
2 Petru 2:1-3.) Învăţătura falsă despre sexualitate nu îi pune în 
pericol numai pe adulţii care păcătuiesc deja şi care vor fi 
încurajaţi să nu se întoarcă la Dumnezeu. Îi pune în pericol şi pe 
copiii impresionabili şi pe tineri, îndreptându-i către o cale care 
îi face să comită păcate îngrozitoare împotriva lui Dumnezeu. 
Isus a spus că dacă cineva îi face pe micuţi să păcătuiască, ar fi 
mai bine să se înece în mare (Matei 18:6). 

Denominaţiunile şi congregaţiile care sunt credincioase lui 
Dumnezeu şi Bibliei, trebuie să fie atente să lupte „pentru 
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credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna” 
(Iuda 3). Nu trebuie să fie corupte de cei care „schimbă în 
desfrânare harul Dumnezeului nostru şi tăgăduiesc pe singurul 
nostru Stăpân şi Domn, Isus Cristos” (Iuda 4). În slujirea celor 
care înfruntă ispita homosexuală, Biserica trebuie să fie blândă, 
dar clară. Cartea lui Iuda spune, de asemenea: „De alţii iarăşi 
fie-vă milă cu frică”, „smulgându-i din foc” (Iuda 22-23). După 
aceste instrucţiuni, Iuda încheie cu o notă de încredere şi 
bucurie în Domnul: „Iar a Aceluia, care poate să vă păzească de 
orice cădere şi să vă facă să vă înfăţişaţi fără prihană şi plini de 
bucurie înaintea slavei Sale, singurului Dumnezeu, 
Mântuitorului nostru, prin Isus Cristos, Domnul nostru, să fie 
slavă, măreţie, putere şi stăpânire, mai înainte de toţi vecii, acum 
şi în veci. Amin.” 

[David Feddes, Gay Couples in Church. Copyright © 2002 The 
Back to God Hour. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

DACĂ VREI SĂ FII PESCAR DE OAMENI 

COSMIN 

 
Ceea ce face farmecul unui om este frumuseţea sau 

bunătatea lui? Noi am ales bunătatea, alţii frumuseţea... 
Ajută aceşti oameni speciali, homosexualii, care au ales 

greşit, să descopere ce ţi-a descoperit Dumnezeu, frumuseţea 
Lui extraordinară. 

Caută şi în scrum sau în colbul de pe drum, poţi găsi 
bijuterii şi acolo... 

Dacă eşti sau vrei să fii pescar de oameni, caută şi în mâl, 
acolo unde peştii sunt privaţi de Apa Vieţii. 

Fii sensibil să pescuieşti peştii care tac, care poate nu au 
curajul să mai spere că vor fi ajutaţi, care se zbat singuri în mâl 
şi nebăgaţi în seamă de cineva. Fii unul dintre cei care îşi asumă 
rolul de a scoate un peşte din mâl! Mâlul miroase urât şi mulţi 
din biserici îl ocolesc, deoarece cred că mâlul se va lipi de suflet 
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şi nu de haine?! Isus S-a băgat în mâl! El nu a simţit ruşine sau 
dezgust, ci i-a privit cu ochii dragostei izvorâte din Tatăl. 

Nu uita, ei se află printre noi... dar omul nu ia seama. 
Cristos a murit şi pentru ei! Tu ce atitudine ai?  
[Copyright © www.contracurentului.com] 
 

EXISTĂ IERTARE ŞI PENTRU TINE... 

ANA PAŞCALĂU 
 
De cele mai multe ori, când ne gândim la împăcare, asociem 

această situaţie cu o stare de tensiune, de discrepanţă, de vină, 
de culpabilitate în relaţie cu celălalt. Mă întreb însă, de câte ori 
ne gândim la legătura cu propria persoană şi cu conexiunea 
acesteia cu Dumnezeu.  

Isus i-a învăţat pe ucenici să se roage: „Tatăl nostru care eşti 
în ceruri, sfinţească-se Numele Tău... şi ne iartă nouă greşelile 
noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri...” (Matei 6:9, 12). 
Domnul Isus poziţionează relaţiile noastre, mai întâi pe verticală 
cu Tatăl, cu Dumnezeu, apoi pe orizontală, pornind de la 
propria persoană şi validând mai apoi experienţa cu ceilalţi. 

Cum se împacă aceste aspecte cu cei ce se confruntă cu 
homosexualitatea? Care sunt relaţiile lor, care este calitatea 
acestora cu sinele, cu ceilalţi, cu Dumnezeu? 

Homosexualitatea este privită ca un comportament 
disfuncţional, un comportament ce nu este validat de lume în 
general, dar care prinde din ce în ce mai mult contur în 
societatea modernă. Se vorbeşte frecvent de legalizarea acestor 
relaţii. Care este însă perspectiva lui Dumnezeu despre 
homosexualitate?! 

Deseori suntem tentaţi să îi judecăm aspru pe cei ce se luptă 
cu problema homosexualităţii. Pentru unii cetăţeni însă, această 
situaţie socială nu este de interes. Pe Dumnezeu însă, Îl 
interesează fiecare fiinţă umană. El este preocupat de starea de 
bine a fiecăruia dintre noi. 
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Persoanele care dezvoltă relaţii de tip homosexual sunt 
indivizi care experimentează puternic o criză identitară. 
Comportamentul sexual le provoacă plăcere, dar această plăcere 
este ceva doar de moment, este asemeni unui drog care, treptat, 
înlănţuie fiinţa lor. 

Atunci când am lucrat prima dată cu o astfel de persoană, 
m-am întrebat oare cum aş putea să îi fiu eu de folos, în aşa fel 
încât să conştientizeze problema şi, treptat, să-şi dorească să se 
vindece. Am ales să Îi cer ajutorul lui Dumnezeu în procesul 
terapeutic cu aceste persoane. Încă o dată mi s-a confirmat 
faptul că Dumnezeu este Creatorul nostru, al tuturor, care ne 
poate acoperi în dragostea Sa, în orice situaţie ne-am afla. Nimic 
nu Îl bucură mai mult pe Dumnezeu decât vindecarea unui om 
de trecutul său murdar şi tulbure. 

Persoanele homosexuale sunt persoane care au o nevoie 
puternică de ataşament, de afecţiune, de iubire şi validare din 
partea celuilalt. Cea mai mare nevoie a lor rămâne însă dorinţa 
de a fi înţeleşi, înainte de a fi judecaţi. Când am ascultat prima 
dată poveştile unor astfel de oameni, am constatat că ei nu şi-au 
dorit acest tip de comportament sexual, acesta a fost o 
consecinţă a suferinţelor experimentate în perioade de vârstă 
anterioare (abuz, neglijare, apariţia unui copil în familie care nu 
are genul dorit de părinţi, lipsa iubirii şi valorii personale). 

M-aş bucura ca fiecare din lucrătorii lui Dumnezeu, dar şi 
cei ce dezvoltă un astfel de comportament să înţeleagă că există 
soluţii: participarea la un grup terapeutic, colaborarea cu un 
specialist, redefinirea grupului de prieteni şi, desigur, credinţa şi 
convingerea că pot depăşi această experienţă de viaţă.  

Şi David, cuprins în mreaja deznădejdii şi dezgustului faţă de 
alegerile proaste pe care le-a făcut, înalţă o rugăciune către 
Dumnezeul Cel atotputernic: „Ai milă de mine, Dumnezeule, în 
bunătatea Ta! După îndurarea Ta cea mare, şterge fărădelegile 
mele!... Curăţă-mă cu isop şi voi fi mai alb decât zăpada... 
Zideşte în mine o inimă curată...” (Psalmul 51:1, 7, 10) 
Rugăciunea lui validează supremaţia divină şi caracterul 
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desăvârşit al lui Dumnezeu. Prin jertfa de la Calvar, Isus Cristos 
a răscumpărat fiecare om şi încă mai oferă iertare. 

Vă invit să vă gândiţi la împăcarea dintre voi şi Dumnezeu 
sau, mai bine spus, la relaţia pe care o aveţi cu Dumnezeu. Noi 
greşim în multe feluri, uneori cu vorba, prin comportament 
neadecvat, alteori doar în gând, gândul transformându-se într-o 
acţiune îndreptată către celălalt. 

Celălalt devine oglinda în care ne proiectăm caracterul. 
Caracterul nostru trebuie să fie o expresie vie a caracterului 
divin. Nimic bun nu se poate face prin puterea noastră. 
Conştientizând cu adevărat starea de păcat, de vină, o regretăm, 
o mărturisim lui Dumnezeu, părăsim păcatul, iar Domnul, în 
bunătatea Sa, ne acordă graţierea, iertarea. 

Iertarea este o formă de eliberare personală, ea este 
echivalentă cu experimentarea iubirii, din punctul meu de 
vedere. Cel ce experimentează iertarea lui Dumnezeu dă drumul 
trecutului. Iertarea îi permite fiinţei umane să se înalţe spre cer, 
adică să meargă mai departe de capătul pistei. Iertarea deschide 
noi orizonturi, inaccesibile celui ce rămâne la sol. Când ierţi, 
inima ta este suficient de largă pentru a-l primi şi pe celălalt 
înăuntrul ei. 

În Apocalipsa 3:20 ne este amintit un lucru: „Iată, Eu stau la 
uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi 
intra la el, voi cina cu el şi el cu Mine.” Ce înseamnă aceasta? În 
călătoria personală şi interioară Domnul Isus nu vă lasă singuri. 
Este una dintre cele mai dificile călătorii, să te împaci cu tine, ca 
să poţi să te împaci şi cu ceilalţi. Nu se poate vorbi despre 
iertarea celorlalţi, dacă nu experimentaţi iertarea personală 
oferită de Dumnezeu. 

Odată ce aţi fost descătuşaţi de lanţurile disperării şi 
deznădejdii atunci când vine vorba de această problemă a 
homosexualităţii cu care v-a împresurat Satan, puteţi avea o 
relaţie frumoasă cu propria persoană, prin acceptarea a ceea ce 
sunteţi – o creaţie minunată a lui Dumnezeu. Această acceptare 
va conduce la relaţii armonioase cu ceilalţi.  
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Astfel dar, dragi pribegi prin această lume: „Nu vă mai 
gândiţi la ce a fost mai înainte şi nu vă mai uitaţi la cele vechi! 
Iată, voi face ceva nou şi-i gata să se întâmple... Pentru că ai preţ 
în ochii Mei, pentru că eşti preţuit şi te iubesc...” Isaia 43:18-19, 
4 – daţi-vă voie să credeţi că lucrurile pot fi diferite şi veţi fi 
biruitori... 

[Copyright © 2014 Ana Paşcalău. Publicat cu permisiune. 
Ana Paşcalău este psiholog şi psihoterapeut şi locuieşte în 
Timişoara. Poate fi contactată la adresa de e-mail 
a_pascalau@yahoo.co.uk.] 

 

HOMOSEXUALI ÎN BISERICĂ 

GHEO 

 
Majoritatea celor care vor citi aceste rânduri vor fi întru 

totul de acord cu faptul că a fi homosexual şi a fi creştin sunt 
două realităţi complet opuse, doi termeni şi două situaţii care se 
exclud reciproc. Voi folosi doar o singura dată termenul 
„homosexual creştin”, iar când spun acest lucru, nu mă refer la 
două situaţii diferite, ci la una singură, adică la viaţa de creştin 
pe care o trăieşte cineva care are înclinaţie sexuală faţă de 
persoanele de acelaşi sex. Cineva cu o astfel de înclinaţie, 
dobândită într-un fel sau altul, care a practicat sau nu relaţii de 
acest gen, aude Cuvântul lui Dumnezeu într-o anumită 
împrejurare, capătă credinţa spre mântuire, recunoaşte şi admite 
că Cristos este singura cale de mântuire şi începe să meargă pe 
calea Lui.  

Ce se întâmplă cu un astfel de om este o situaţie care se 
întâmplă tuturor. „Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui 
Dumnezeu”, nu este nimeni altceva decât păcătos 
(Romani 3:23). Cu alte cuvinte, nu contează înaintea lui 
Dumnezeu cine eşti, de unde vii, ce ai făcut, ci doar încotro te 
îndrepţi după ce L-ai cunoscut pe El. Cine ştie ce ai făcut tu 
înainte de a-L întâlni pe Cristos? Cine ştie ce lucruri, de care 
acum îţi este ruşine măcar să gândeşti că le-ai făcut? Nu ştie 
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nimeni, decât Dumnezeu! Poate anumite lucruri le cunosc şi 
alţii, dar în adâncul inimii tale ştii că sunt lucruri pe care le-ai 
comis şi pe care le ştie numai Dumnezeu, care te-a iertat când 
le-ai mărturisit. Nu-i aşa că acest lucru îţi dă un sentiment de 
satisfacţie? Nu-i aşa că „pacea care întrece orice pricepere” ţi-a 
inundat inima? (Filipeni 4:7) Bineînţeles că aici nu vorbesc 
despre pseudo-credincioşii care zic: „Eu nu am furat”, „Eu nu 
am dat în cap la nimeni”, „Eu n-am spart casa nimănui.” Aceia 
nu sunt credincioşi, ci moralişti.  

Ei bine, nu mai contează ce ai făcut înainte de pocăinţă, 
atâta vreme cât, atunci când I-ai cerut iertare lui Dumnezeu, El 
te-a iertat, după cum ţi-a promis. Şi o face încă, ori de câte ori 
păcătuieşti şi îţi ceri iertare (1 Ioan 1:9). Dar trebuie să ştii şi să 
conştientizezi că acest lucru se întâmplă cu oricine face la fel. 
Dumnezeu nu te-a tratat pe tine altfel decât i-a tratat sau îi va 
trata pe alţii. Şi te-ai trezit deodată în Biserica lui Cristos, a 
sfinţilor consideraţi aşa, pentru că au fost, la fel ca tine, spălaţi 
în sângele lui Cristos. Da, ai fost născut din nou şi te bucuri 
acum de privilegiul de a fi cu Dumnezeu, în casa Lui. La gestul 
tău de întoarcere la Domnul au asistat chiar îngerii din cer 
(Luca 15:7). Zâmbeşti, te bucuri, cânţi, poate chiar predici în 
biserică... până când afli că în adunarea pe care o frecventezi, 
există un frate sau o soră care se luptă cu înclinaţia sexuală faţă 
de persoane de acelaşi sex. Şi, deodată, în locul bucuriei şi 
satisfacţiei, pe faţa ta apar pete mari, vinete şi broboane reci de 
sudoare îţi brăzdează fruntea. O scârbă necontrolată, venită 
dintr-un loc în care credeai că totul este mort – adică din firea ta 
pământească – răstoarnă pe dos toată „teologia” ta subţire. Ce 
s-a întâmplat? Posibil să se fi schimbat Dumnezeu? Ia să 
vedem: „Căci Eu sunt Domnul; Eu nu mă schimb” 
(Maleahi 3:6).  

Nu cumva credeai că Biserica este deja în slava cerului şi că 
fraţilor le mai lipseau doar aripile, pentru a fi ca îngerii? 
Atitudinea ta este nu numai de condamnat, ci şi de compătimit. 
Sunt cel puţin două ipoteze: ori eşti „copil în credinţă” 
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(1 Corinteni 3:1-2), ori eşti „fariseu”. Şi într-un caz şi într-altul, 
Satan se foloseşte de tine ca să dezbine Biserica; să o arate nu 
sfântă, curată şi fără prihană, cum şi este în adevăr, ci slabă, 
lipsită de autoritate, murdară, pătată.  

Dacă eşti copil în credinţă, această stare poate fi schimbată 
prin maturizare spirituală. Fii smerit; recunoaşte că lumea nu s-a 
oprit în dreptul tău, că oricât de multe lucruri ştii şi ai învăţat, 
mai este loc pentru mai bine şi mai mult. Şi, mai presus de toate, 
să ai mereu în minte şi inimă faptul că Dumnezeu nu este ca 
tine (Psalmul 50:21). Deci, nu-L trage pe El după ideile şi 
concepţiile tale.  

Dacă eşti „fariseu” în credinţă, pentru tine şi pentru toţi ca 
tine, oricâţi sunt, Isus, ca şi celor din vremea Lui, le zice: „N-am 
venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi” 
(Matei 9:13). Deci, dacă ai văzut un „păcătos” în Biserică, este 
ceva normal. Aceasta este Biserica! „Spitalul lui Dumnezeu”, 
cum o numea cineva. Şi în spital se internează oamenii bolnavi, 
nu cei sănătoşi. La spital sunt doar cei bolnavi, afară de situaţia 
când eşti acolo în vizită. Aşa că decizi: ori eşti bolnav (păcătos) 
şi ai nevoie de vindecarea lui Dumnezeu, fără să pândeşti prin 
saloane după bolile altora, ori eşti „în vizită”, şi atunci eşti mai 
rău decât cei bolnavi, care sunt internaţi. Internaţi acolo unde 
Cristos este Medicul Suprem şi unde fiecare boală (păcat), oricât 
de gravă, îşi găseşte leacul sau măcar alinarea, până când cu toţii 
vom fi transferaţi în Împărăţia Lui, unde boala, păcatul, moartea 
nu îşi mai au locul.  

Două exemple ale unor oameni ai lui Dumnezeu, sper că te 
vor ajuta să gândeşti altfel despre cei care se confruntă cu acest 
gen de păcat, ca să înţelegi că un om mântuit şi primit de 
Dumnezeu în Biserica Lui, nu este numit şi văzut în funcţie de 
păcatele pe care le-a comis, cu atât mai puţin în funcţie de o 
anumită înclinaţie.  

David, împăratul lui Israel, a comis o crimă, fiind complice 
la uciderea unuia dintre soldaţii săi. De fapt, complice e puţin 
spus, a lipsit doar faptul că nu el personal l-a omorât, dar în rest, 
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tot ce s-a întâmplat a fost intenţia şi planul lui direct 
(2 Samuel 11). Ulterior, David s-a pocăit, şi-a recunoscut 
nelegiuirea şi a fost iertat. Păcatul lui a determinat consecinţe 
negative asupra sa, dar niciodată Dumnezeu sau altcineva nu l-a 
numit şi nu l-a etichetat drept „criminal”. Din contră, el a fost 
întotdeauna „omul după inima lui Dumnezeu” 
(Faptele Apostolilor 13:22). 

Pavel, apostolul, alias Saul, care a fost complice la uciderea 
lui Ştefan (Faptele Apostolilor 8:1) Îl întâlneşte pe Cristos pe 
drumul Damascului, iar viaţa lui devine una dedicată Celui pe 
care Îl prigonea. În toată istoria creştinismului, Pavel este numit 
şi ştiut nu drept un criminal, cel care participa la omorârea 
creştinilor, ci ca apostolul lui Cristos, apostolul Neamurilor.  

Sunt suficiente exemplele? În mod normal, ar trebui să fie. 
Şi acum, te întreb pe tine: în biserică te strigă sau te etichetează 
cineva „mincinosul” (o singură minciunică este suficientă, 
pentru a fi considerat vinovat, Exod 20:16) sau „criminalul” (o 
singură dată a fost suficient să gândeşti rău despre fratele tău, 
Matei 5:21-22) sau „curvarul” (o singură dată a fost suficient să 
te uiţi la o femeie mai mult decât era permis, Matei 5:28)? 
Categoric, nu! Toată lumea îţi spune „frate”.  

Ei bine, „Ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la 
fel” (Matei 7:12). Şi dacă vreodată, în adunare, mai găseşti 
motive să judeci pe cineva (înclinaţia homosexuală fiind unul 
dintre acestea), adică să judeci pe fratele tău pentru care a murit 
Cristos, mai adaugă în mintea ta, faţă de cele de mai sus, şi 
următoarea idee. 

Adunarea unde te afli tu este Biserica lui Dumnezeu, Trupul 
lui Cristos, deci este a Lui, El este Stăpânul, iar El primeşte şi 
acceptă pe cine vrea. Cine eşti tu ca să I te împotriveşti? „Cine 
eşti tu, care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, 
este treaba stăpânului său; totuşi va sta în picioare, căci Domnul 
are putere să-l întărească pentru ca să stea.” (1 Corinteni 12:27, 
Romani 14:4)  
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În Biserica lui Cristos nu sunt mincinoşi, criminali, adulteri 
sau homosexuali. Mă refer în ce priveşte eticheta. Nici măcar 
femeie sau bărbat, rob ori slobod, iudeu sau grec şi oricare alte 
diferenţe de acest gen. Suntem cu toţii „copii ai lui Dumnezeu” 
(Galateni 3:26-29), fraţi în credinţă, care tragem la acelaşi jug şi 
nădăjduim că, împreună, vom apuca să moştenim pe deplin 
Împărăţia lui Dumnezeu la care am fost chemaţi. „Toţi greşim 
în multe feluri” (Iacov 3:2), dar am fost adunaţi laolaltă să ne 
sprijinim, să ne ajutăm, să ridicăm pe cel căzut şi să plângem 
împreună cu el. Dacă în Biserică nu se întâmplă acest lucru, 
unde în altă parte se va realiza? 

[Copyright © www.contracurentului.com. Prima mărturie a lui 
Gheo a fost publicată în cartea Contra Curentului şi poate fi citită 
online pe site-ul cu acelaşi nume. O altă mărturie a lui este 
disponibilă în al doilea volum al lucrării de faţă.] 

 

HOMOSEXUALII ŞI BISERICA: VOM OFERI SPERANŢĂ? 

BOB DAVIES 
 
John Paulk nu va uita niciodată parada homosexualilor din 

1986, din Columbus, Ohio. Un bine-cunoscut imitator al 
femeilor, se afla în spatele unui Mustang roşu decapotabil, 
purtând un costum alb de in şi o perucă blondă. 

„Candi, te iubim”, a strigat un bărbat. „Eşti cea mai grozavă 
drag queen din Columbus.” John a zâmbit şi a făcut cu mâna. 

Deodată, John a auzit lozinci scandate şi strigăte în faţă şi a 
observat o mică mulţime de oameni care îşi fluturau Bibliile 
deasupra capetelor. Unii purtau pancarte cu mesaje precum 
„Dumnezeu îi urăşte pe poponari” şi „Întoarce-te la Dumnezeu 
sau arzi.” 

„De ce nu ne lăsaţi în pace? Nu vă facem niciun rău”, s-a 
gândit John, în timp ce o ciudată senzaţie de rău i-a cuprins 
stomacul. Apoi un alt gând i-a venit în minte: „Cine ar vrea să 
urmeze un Dumnezeu ca Cel pe care Îl prezintă ei?” 
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Şase luni mai târziu, un pastor care se purtase ca un adevărat 
prieten cu John la tipografia unde lucra, s-a autoinvitat în 
apartamentul lui John. Deşi John suspecta că pastorul venea ca 
să vorbească despre Dumnezeu, a fost de acord. 

În noaptea aceea s-au rugat împreună, în timp ce John şi-a 
încredinţat viaţa lui Cristos. Curând a renunţat la stilul de viaţă 
homosexual, deoarece a devenit profund implicat în biserică. 
Astăzi, John şi soţia lui, Anne (o fostă lesbiană) trăiesc în 
Portland, Oregon, unde el se pregăteşte pentru o carieră în 
consilierea creştină. 

Deşi John se mai luptă încă ocazional cu ispite şi amintiri ale 
stilului de viaţă pe care l-a părăsit, cu ajutorul lui Dumnezeu şi 
al comunităţii sale creştine, merge pe drumul către plinătate. Mii 
de alţi bărbaţi şi femei – toţi implicaţi anterior în 
homosexualitate – au experimentat schimbări similare în vieţile 
lor. Şi aproape toţi spun că un grup de creştini, care le-a arătat 
dragoste şi preocupare adevărată, a făcut ca lucrurile să fie 
diferite. 

Jumătate de Evanghelie 
„Biserica anilor 1990 trebuie să decidă dacă vrea să 

împlinească nevoile relevante ale societăţii de astăzi”, a spus 
Sy Rogers, în timpul unui seminar la Biserica Baptistă Park Avenue 
din Titusville, Florida, despre lucrarea cu homosexualii. „Dacă 
biserica voastră este echipată pentru a sluji nevoilor societăţii 
voastre, veţi fi relevanţi; dacă nu, nu veţi fi relevanţi.” 

În Matei 28:19, Isus le spune ucenicilor Săi: „Duceţi-vă şi 
faceţi ucenici din toate neamurile.” Cuvântul „neamurile” 
înseamnă „grupuri etnice”. Astăzi, populaţia homosexuală se 
află printre ultimele grupuri de oameni la care nu s-a ajuns cu 
Evanghelia. Iar acest grup de oameni îi include chiar şi pe unii 
care se află în bisericile noastre. 

Poveştile celor care se luptă cu homosexualitatea sunt 
rareori la fel de senzaţionale ca cea a lui John Paulk. Deseori, cei 
care se luptă cu homosexualitatea stau liniştiţi în şirul de bănci 
duminica dimineaţa, neimplicaţi în subcultura homosexuală sau 
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într-o relaţie homosexuală. Suferă singuri, în timp ce 
experimentează haosul interior al dorinţelor în conflict. 

„Aproape 100% dintre cei care intră în biroul meu au mers 
în trecut la biserică, dar nu au găsit ajutor în biserica locală 
pentru atracţia lor faţă de persoanele de acelaşi sex”, spune 
Rick Hughes, Director la Misiunea Eleutheros din Winter Park, 
Florida. 

Hughes încearcă să schimbe situaţia. Când vorbeşte la 
conferinţe despre acest subiect, este adesea întâmpinat cu 
indiferenţă şi intoleranţă. Odată, a vrut să ţină un scurt seminar 
despre homosexualitate pentru o congregaţie locală, dar 
pastorul a refuzat. 

„Nu avem această problemă aici”, a spus pastorul. Din 
nefericire, nu ştia că trei membri din biserica lui, precum şi 
cineva din personalul său, urmau consiliere la Eleutheros pentru 
tendinţele lor homosexuale. 

Bisericile care nu înţeleg nevoia de a se adresa 
homosexualităţii sunt deseori confuze în privinţa modului în 
care ar trebui să trateze o problemă, care a devenit atât de 
sensibilă emoţional şi politic. Homosexualitatea dezbină multe 
confesiuni de-a lungul ţării. Chiar şi unii creştini conservatori se 
clatină în convingerile lor, când descoperă homosexualitatea la 
membrii familiei şi la prietenii de la biserică. 

„Homosexualitatea este problema anilor 1990 care produce 
dezbinare”, spune autorul şi vorbitorul Joe Dallas, care conduce 
Serviciile de Consiliere Genesis din Orange, California. Şi, crede el, 
multe congregaţii le prezintă doar o „Evanghelie parţială” 
bărbaţilor şi femeilor care sunt implicaţi în relaţii homosexuale. 

„Comportamentul homosexual este pronunţat neblibic, dar 
nimeni nu oferă o soluţie”, spune Dallas. „Nu putem predica 
împotriva unui anumit păcat, fără să oferim o alternativă.” 
Dallas compară această situaţie cu mişcarea pro-viaţă, ai cărei 
lideri au descoperit eficienţa oferirii ajutorului practic – precum 
consilierea în situaţia de criză şi adăpostirea femeilor gravide – 
pe lângă a spune: „Nu-ţi omorî copilul nenăscut!” 
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Unii creştini s-au îndreptat spre politică, pentru a opri 
mişcarea internaţională tot mai puternică pentru drepturile 
homosexualilor. Mary Heathman a simţit tensiunea în tot 
Colorado, din cauza Amendamentului 2, un amendament 
constituţional de stat, conceput pentru a preveni deciziile 
pentru drepturile homosexualilor. Ca Director la Where Grace 
Abounds, o misiune de recuperare pentru homosexuali din 
Denver, Heathman a auzit remarci supărate atât din partea 
membrilor Bisericii, cât şi a liderilor pro-homosexualitate, în 
timp ce se certau din cauza amendamentului, care a trecut la 
voturi, dar a fost trimis mai târziu înapoi în tribunale. 

„Oamenii Bisericii intră în politică pentru diverse motive”, 
spune Heathman. „Unii sunt foarte iubitori şi nu pierd din 
vedere individul, dar alţii luptă mai degrabă cu modul de gândire 
al lumii, în loc să-şi amintească de conflictul spiritual implicat.” 

Heathman spune că una din cele mai mari probleme cu o 
anumită legislaţie care are ca scop combaterea drepturilor 
pentru homosexuali, este că izolează un anumit păcat. „Dacă 
vrem să păstrăm echilibrul, trebuie să vorbim despre păcatul 
sexual în general, nu doar despre homosexualitate.” 

Joe Dallas îşi aminteşte cum arăta lupta de cealaltă parte a 
gardului. Cu zece ani în urmă, Dallas era activist pentru 
drepturile homosexualilor şi pastor de tineret la Biserica 
Comunităţii Metropolitane, pro-homosexualitate, din sudul 
Californiei. „Bisericile homosexuale sunt pline de bărbaţi şi 
femei care ştiu bine care este adevărul”, spune Dallas. „Dar simt 
că nu au nicăieri altundeva unde să meargă. Şi nimeni nu le-a 
arătat în mod convingător că există o cale de ieşire din acest 
păcat.” 

Puţini creştini evanghelici, adaugă Dallas, sunt dornici „să se 
oprească şi să asculte o clipă durerea unui homosexual”. 
Mişcarea Bisericii pro-homosexualitate, care oferă dragoste şi 
acceptare atât persoanei, cât şi comportamentului său, 
reprezintă o alternativă atrăgătoare pentru unii membri ai 
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comunităţii homosexuale, care percep Biserica evanghelică ca 
prea doritoare de a critica şi „homofobă”. 

Dallas spune că prea puţine biserici conservatoare recunosc 
preţul mare plătit de mulţi homosexuali care devin credincioşi 
evanghelici. Dintr-odată, aceşti bărbaţi şi femei se confruntă cu 
realitatea renunţării la prieteni apropiaţi, la parteneri pe termen 
lung, la o comunitate care îi susţine şi poate chiar la o slujbă sau 
la o carieră, pentru a-L urma pe Cristos. Şi prea adesea nu 
primesc simpatie de la prietenii din biserică, a căror părere este 
că ar trebui „doar să se pocăiască şi să termine cu asta”. 

Jeff Konrad îşi aminteşte încă neliniştea părăsirii 
partenerului său homosexual, cu aproape zece ani în urmă. „Mă 
durea fizic din cauza neliniştii emoţionale. Dar câţiva bărbaţi 
creştini heterosexuali s-au făcut disponibili la orice oră din zi 
sau din noapte. Astăzi sunt în viaţă pentru că acei oameni m-au 
iubit.” 

După ce Îl primeşte pe Cristos, un homosexual are nevoie 
disperată de sprijinul Bisericii pentru a rămâne liber de păcat. 
Experienţa convertirii nu îndepărtează imediat dorinţele 
homosexuale. La fel ca orice creştin care se luptă cu ispita şi 
care suportă consecinţele unui trecut tulbure, acceptarea lui 
Cristos este doar primul pas în călătoria spre împlinire. 

Mulţi dintre cei care au ieşit de ani de zile din stilul de viaţă 
homosexual încă se luptă cu ispita, deşi de obicei mai puţin 
frecvent. Mulţi se căsătoresc şi se identifică mai mult cu 
heterosexualii, dar aceasta nu garantează eliberarea completă de 
dorinţe homosexuale ocazionale. 

Majoritatea, care rămân necăsătoriţi, se luptă şi mai mult, 
pentru că rămân celibatari. De aceea, încurajarea şi 
responsabilitatea continuă din partea Bisericii sunt atât de 
importante, pentru a-i ajuta să rămână pe drumul spre împlinire. 

Depăşind bariera sunetului 
Bisericile pot oferi o atmosferă de susţinere, dacă sunt 

dornice să spargă tăcerea care înconjoară acest subiect în multe 
adunări evanghelice. Când Ken Korver, pastor asociat la Biserica 
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Reformată Emmanuel din Paramount, California, a înţeles că mai 
mulţi bărbaţi din grupul de celibatari se confruntau cu 
homosexualitatea, a abordat problema direct de la amvon. 
Korver a ţinut o predică despre 1 Corinteni 6:9-11, unde 
apostolul Pavel identifică comportamentul homosexual ca 
păcat, dar un păcat care poate fi iertat. „Această biserică este un 
loc în care oamenii răniţi sunt bine-veniţi”, a spus Korver 
congregaţiei sale. „Dar nu trebuie să rămânem răniţi; trebuie să 
intrăm în planul lui Dumnezeu.” Apoi a cerut ca oricine se luptă 
cu ispite homosexuale să meargă să discute cu cineva din 
personalul pastoral. 

„Le-am făcut cunoscut oamenilor că le vom fi alături în 
procesul vindecării”, îşi aminteşte Korver. Curând, un grup de 
bărbaţi care erau foşti homosexuali se întâlneau săptămânal. 

Apoi Korver a dus procesul de vindecare un pas mai 
departe: a pus la cale un program de mentorare în biserică, care 
consta din sesiuni de instruire de trei, patru ore, pentru bărbaţii 
heterosexuali care vroiau să înţeleagă mai bine 
homosexualitatea. Numele a cincizeci de „absolvenţi” ai acelor 
sesiuni le-au fost făcute cunoscute foştilor homosexuali, care 
puteau să ceară un partener faţă de care să dea socoteală şi care 
să se poarte ca un adevărat prieten cu ei.  

„Formarea acestui gen de relaţii de mentorat este esenţială 
pentru ca un «fost homosexual» să depăşească modul său de 
gândire”, explică Korver. „Când bărbaţii care înving 
homosexualitatea sunt acceptaţi de alţi bărbaţi din biserică, în 
mare parte apare vindecarea.” 

Alte congregaţii, din toată ţara, au avut un succes similar în 
ajutorarea bărbaţilor homosexuali şi femeilor homosexuale. În 
ultimele două decenii, Biserica Open Door din San Rafael, 
California, şi-a câştigat reputaţia de „biserică unde homosexualii 
găsesc vindecare”. 

Acea adunare de o sută de adulţi, situată la douăzeci de mile 
nord de San Francisco, este centrul spiritual al Love In Action, 
una din cele mai vechi misiuni pentru foştii homosexuali 
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(înfiinţată în 1973). LIA are un program de ucenicie de doi ani, 
care atrage participanţi din toată lumea. Mulţi devin membri 
permanenţi ai Open Door, după ce părăsesc bisericile unde nu au 
primit sprijin pentru rezolvarea problemele legate de identitatea 
sexuală. 

Un proaspăt absolvent al programului, avocat şi fost 
vicepreşedinte de bancă în Virginia, a stat în faţa congregaţiei ca 
să-şi exprime mulţumirile pentru sprijinul pe care l-a primit. 
„Aceasta este o biserică unde nu trebuie să şopteşti cuvântul 
«homosexual»”, a spus el. „Ştiu că viaţa mea nu va mai fi 
niciodată aceeaşi, datorită dragostei pe care am simţit-o aici.” 

La începutul fiecărui program, membrii sunt prezentaţi 
congregaţiei, la o slujbă specială de seară. După aceea, membrii 
bisericii sunt încurajaţi să vină în faţă şi să-şi asume obligaţia de 
a se ruga pentru unul sau mai mulţi foşti homosexuali. Liderii 
programului recunosc că mulţi membri ai bisericii vor să-şi 
ofere sprijinul, dar nu ştiu cum. De aceea sunt distribuite 
cartonaşe pentru rugăciune, care dau sugestii specifice: trimite-i 
celui care este membru în program o felicitare de ziua de 
naştere, invită-l la tine acasă la cină, telefonează-i periodic 
pentru a-l încuraja, include-l într-o ieşire la iarbă verde cu 
familia, cere-i să aducă ceva pentru o masă de sărbătoare la tine 
acasă. 

La Biserica Discovery din Orlando, Florida, membrii bisericii, 
responsabilii şi consilierii bisericii sunt instruiţi ca să-i ajute pe 
foştii homosexuali, rugându-se pentru ei şi cerându-le 
responsabilitate strictă. „În general îi punem [pe cei care se 
luptă cu homosexualitatea] într-un grup de slujire cu persoane 
de acelaşi sex, cu doi sau trei oamenii instruiţi”, spune 
responsabilul Barry Johnston. „Liderii oferă încurajare, ajutor 
practic şi prietenie. Aceasta sprijină şi identificarea lor sexuală, 
într-un mod lipsit de ameninţare.” 

„De asemenea, cerem responsabilitate strictă. Într-un mediu 
protejat, îi întrebăm despre gândurile lor, despre materialele pe 
care le citesc, despre filmele pe care le văd.” Liderii îi întreabă, 
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de asemenea: „Eşti liber să te îndrepţi în direcţia pe care 
Dumnezeu a creat-o pentru tine?” Apoi îi includ în activitatea 
principală a bisericii, îndrumându-i cu discreţie şi înţelepciune 
într-un loc în care pot sluji. 

În afara misiunilor formale, bisericile pot deseori sluji 
foştilor homosexuali, schimbându-şi atitudinea şi devenind 
conştiente de punctele sensibile ale celor care se luptă cu 
homosexualitatea. „M-am aflat în preajma unor oameni din 
adunare care au făcut glume despre cei care sunt homosexuali”, 
spune Brad Grammer, care conduce Face-to-Face, o misiune 
pentru homosexuali la Biserica First Evangelical Free din partea de 
nord a oraşului Chicago. „Chiar m-a durut, pentru că ei nu ştiau 
că mă luptasem cu homosexualitatea.” 

Grammer spune că un alt mod în care bisericile pot ajuta 
este să ofere relaţii de ucenicie. El crede că dacă o biserică 
funcţionează aşa cum ar trebui, oferind relaţii sincere, 
încurajatoare, celor care se luptă cu homosexualitatea sau cu 
orice alt păcat, ar fi mai puţină nevoie de grupuri formale. 
Oamenii au nevoie şi de mai multe informaţii despre 
homosexualitate, care să-i ajute să-i înţeleagă pe cei care se luptă 
cu această problemă, spune Grammer. 

Recoltă nedorită 
Mona Riley, soţia pastorului senior de la Open Door, spune că 

există potenţialul pentru o mare recoltă spirituală în 
comunitatea homosexuală, dar „este o recoltă nedorită. Nu 
vrem să o culegem. Creştinii nu sunt siguri că vor să-şi petreacă 
eternitatea cu aceşti oameni.” Trezirea trebuie să aibă loc mai 
întâi în biserică, spune ea, „înainte de a avea loc în comunitatea 
homosexuală”. 

Riley vede „o împietrire a inimii în Biserica americană” faţă 
de cei care au fost implicaţi în comportamentul homosexual. 
„Trebuie să învăţăm compasiunea”, spune ea. „Judecăm acest 
păcat particular ca fiind mai rău decât oricare altul, dar nu văd 
aceasta în Scripturi.” 
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Liderii misiunilor pentru foştii homosexuali din ţară 
recunosc barierele ascunse care împiedică bisericile să-i 
îmbrăţişeze pe cei care se luptă cu homosexualitatea. Cea mai 
importantă se referă la SIDA, spune Chuck Therrien, 
Directorul Misiunii ReCreation din Manchester, New Hampshire. 
Membrii bisericii se tem să nu contacteze boala prin contact 
întâmplător, precum atingerea unui individ infectat sau folosirea 
în comun a toaletei. În ciuda asigurărilor liniştitoare din partea 
experţilor în sănătate, temerile persistă. 

Therrien spune că membrii bisericii se tem şi că foştii 
homosexuali le vor molesta copiii sau vor ademeni tinerii în 
stilul de viaţă homosexual. „Dar de ce ar implica pe cineva într-
un stil de viaţă pe care îl dispreţuiesc şi pe care încearcă să îl 
învingă cu disperare?” reflectă el. Therrien arată, de asemenea, 
că cei mai mulţi adulţi homosexuali sunt atraşi sexual de alţi 
adulţi, nu de copii. Şi deşi un asemenea abuz este improbabil, 
bisericile ar trebui să fie deja pregătite pentru a preveni orice fel 
de abuz sexual al copilului, homosexual sau heterosexual. Astfel 
de precauţii ar trebui să micşoreze temerile membrilor bisericii 
şi să-i facă liberi de a sluji oricui intră pe uşa bisericii. 

Liderii bisericilor care şi-au asumat riscul de a se aventura în 
acest gen de misiune şi-au văzut bisericile influenţate pozitiv. 
„Oamenii noştri sunt mândri că suntem o biserică devotată 
Bibliei, dar care trăieşte Biblia în moduri progresiste”, spune 
Ken Korver. „Nu compromitem adevărul, dar congregaţia este 
încântată că experimentăm harul.” 

Există, de asemenea, mult suport la Biserica Open Door pentru 
programul Love In Action. „Oamenii noştri sunt încântaţi să se 
afle în linia întâi în ceea ce priveşte această problemă”, spune 
pastorul senior Michael Riley. 

Personalul acestor biserici şi cei specializaţi în ajutarea 
homosexualilor insistă că nu fac nimic diferit sau neobişnuit 
faţă de ucenicia obişnuită, oferită de orice biserică evanghelică. 
„Tot ce trebuie să ştii este cum să iubeşti şi să rosteşti 
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adevărul”, spune Joe Dallas, „şi ai toate instrumentele necesare 
pentru a-i ajuta pe aceşti oameni.” 

John Paulk, fostul imitator al femeilor, este de acord. După 
ce a devenit creştin, John s-a mutat în California ca să facă parte 
din LIA. A frecventat Biserica Open Door şi a găsit sprijin 
necondiţionat, îndeosebi din partea bărbaţilor din biserică. 
„Bărbaţii heterosexuali s-au purtat ca nişte adevăraţi prieteni cu 
mine, s-au rugat pentru mine şi m-au invitat în casele lor pentru 
părtăşie. M-au tratat cu respect şi cu afecţiune sinceră. Este 
într-adevăr atât de simplu. M-au iubit pe deplin.” 

[Bob Davies, Homosexuals and the Church: Will We Offer Hope? 
Copyright © 1994 Bob Davies. Tradus şi folosit cu permisiune.] 

 

LEGĂTURA DINTRE PREVALENŢĂ ŞI MORALITATE 

 
Ar trebuie să fie influenţate convingerile noastre morale de 

frecvenţa cu care apare homosexualitatea? 
De la publicarea intens mediatizatelor studii ale lui Kinsey 

din anii 1940 şi 1950, estimarea răspândirii homosexualităţii a 
jucat un rol central în dezbaterile despre homosexualitate. Mulţi 
au afirmat că „10% din populaţia adultă sunt homosexuali”, 
inclusiv literatura ştiinţifică, literatura de specialitate şi chiar 
documentele Bisericii. 

Descoperirile cu privire la răspândirea homosexualităţii sunt 
aduse în mod tipic în dezbaterea morală, pentru unul din 
următoarele două scopuri: 

1. Pentru a promova direct o poziţie pro-homosexualitate; 
2. Pentru a crea o caricatură sau o prezentare greşită a 

poziţiei creştine tradiţionale şi pentru a folosi apoi ştiinţa pentru 
a respinge caricatura, întărind prin aceasta poziţia pro-
homosexualitate. 

Statistica de 10% a devenit populară la sfârşitul anilor 1970, 
când mişcarea pro-homosexualitate a căutat să legalizeze 
homosexualitatea şi să obţină drepturi egale cu ale altor 
minorităţi. Dar în anii 1990, statistica de 10% a început să fie 
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pusă la îndoială pe cale largă şi în mod public. Alte studii, care 
au fost bine primite pentru metodele şi acurateţea lor, au 
raportat procentaje mult mai mici, în mod tipic de 1-4%. 
Aceasta i-a făcut pe oameni să evalueze metodele şi acurateţea 
lui Kinsey. Ei au găsit că: 

 nu a folosit un eşantion de oameni care să reprezinte 
corect întreaga populaţie.  

Au fost: 

 prea mulţi absolvenţi de colegiu; 

 prea mulţi protestanţi, prea puţini catolici; 

 prea mulţi condamnaţi pentru delicte sexuale – 26% 
dintre cei din eşantion au fost condamnaţi pentru delicte 
sexuale; 

 prea mulţi condamnaţi – 25% dintre cei din eşantion se 
aflau în închisoare; 

 prea mulţi voluntari din comunitatea homosexuală. 

 definiţiile lui pentru homosexualitate şi heterosexualitate 
erau incorecte – orice heterosexual care simţise o singură dată 
chiar şi cea mai vagă atracţie pentru o persoană de acelaşi sex 
era clasificat ca homosexual.  

Alte instituţii, care au o reputaţie solidă, au făcut studii 
majore, naţionale. Iată ce au raportat. 

 Un studiu pe 5514 studenţi canadieni la colegiu şi 
universitate, cu vârsta sub 25 de ani, a găsit că 1% erau 
homosexuali şi 1% erau bisexuali. Studiu de King ş.a. (1988). 
Canada, Youth and AIDS Study. Kingston, ON: Queen’s 
University. 

 Un studiu pe 8337 de bărbaţi britanici a găsit că 6,1% 
dintre ei avuseseră „o experienţă homosexuală” şi că 3,6% au 
avut „unul sau mai mulţi parteneri homosexuali”. Studiu de 
Johnson, A. M. ş.a. (1992). Sexual lifestyles and HIV risk. Nature, 
360(3), 3 decembrie 1992, 410-412. 

 Un studiu francez pe 20055 de persoane a găsit că 4,1% 
dintre bărbaţi şi 2,6% dintre femei au avut cel puţin o dată un 
contact sexual cu o persoană de acelaşi sex, în timpul vieţii lor. 
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Studiu de ANRS: Agence Nationale de Recherches sur le Sida 
investigators (1992). AIDS and sexual behavior in France. Nature, 
360(3), 3 decembrie 1992, 407-409. 

 Un studiu danez aleatoriu a găsit că 2,7% dintre cei 1373 
de bărbaţi care au răspuns la chestionarul lor au avut o 
experienţă homosexuală (un contact homosexual). Studiu de 
Melbye, M. & Biggar, R. J. (1992). Interactions between persons at 
risk for AIDS and the general population in Denmark. American 
Journal of Epidemiology, 135(6), 593-602. 

 Studiul Naţional de Sănătate SUA ia interviuri familiilor din 
populaţia civilă neinstituţionalizată. Rezultatele a trei dintre 
studii, făcute în 1990-1991 şi bazate pe mai mult de 9000 de 
răspunsuri de fiecare dată, a găsit că 2-3% dintre oameni au 
răspuns cu „da” la un set de întrebări care includeau: „Eşti un 
bărbat care a făcut sex cu un alt bărbat, cândva după 1977, chiar 
şi o singură dată.” Studiu de Dawson, D. & Hardy, A. M. 
(1990-1992). National Centre for Health Statistics, Centres for Disease 
Control, Advance Data, 204, 1990-1992. 

 La un studiu aleatoriu pe 6300 de norvegieni, 3,5% dintre 
bărbaţi şi 3% dintre femei au raportat că avuseseră o experienţă 
homosexuală, cândva în viaţa lor. Studiu de Sundet, J. M. ş.a. 
Prevalence of risk-prone sexual behaviour in the general population of 
Norway. În Global Impact of AIDS, editat de Alan F. Fleming ş.a. 
(New York: Alan R. Liss, 1988), 53-60. 

Tabelul următor prezintă rezultatele unor studii 
suplimentare. 

Din aceste studii putem conchide cu precizie că răspândirea 
homosexualităţii la bărbaţii din America de Nord nu este de 
10%. Există dovezi clare care sugerează că mai puţin de 3% şi 
poate mai puţin de 2% dintre bărbaţi sunt activi din punct de 
vedere homosexual într-un an dat. Rata bărbaţilor care duc o 
viaţă homosexuală, în mod susţinut şi exclusiv, este cu siguranţă 
mai mică de 3%.. 

 



 

 

 

Studiu 
Sex exclusiv cu 

acelaşi sex 

Sex inclusiv cu 
acelaşi sex în 

ultimele 12 luni 

Sex inclusiv cu 
acelaşi sex 

Sex inclusiv cu 
acelaşi sex, din 

adolescenţă 

Sex 
inclusiv 

cu acelaşi 
sex, de la 
pubertate 

Billy ş.a. (1993) 
Numai bărbaţi 

1,1% în ultimii 10 
ani 

 
2,3% în ultimii 10 

ani 
  

Fay ş.a. (1989) 
Numai bărbaţi 

 1,6-2,0%  

6,7% de la vârsta de 
19 ani (3,3% 

ocazional sau destul 
de des) 

20,3% 

Lauman ş.a. (1994) 
Bărbaţi 

 2,7% 
4,1% în ultimii 5 

ani 
4,9% de la vârsta de 

18 ani 
9,1% 

Lauman ş.a. (1994) 
Femei 

 1,3% 
2,2% în ultimii 5 

ani 
4,1% de la vârsta de 

18 ani 
4,3% 

Rogers & Turner 
(1991) 
Numai bărbaţi 

 

Studiul 1: 1,9% 
Studiul 2: 1,2% 
Studiul 3: 2,4% 
Studiul 4: 2,0% 

 

Toţi de la 18 ani 
Studiul 1: 4,8% 
Studiul 2: 4,9% 
Studiul 3: N/A 
Studiul 4: 6,7% 

 

Sell ş.a. (1995) 
Bărbaţi 

În ultimii 5 ani 
SUA – 0,82% 
UK – 1,15% 
Fr – 0,72% 

 

În ultimii 5 ani 
SUA – 5,42% 
UK – 3,51% 
Fr – 9,94% 

  



 

 

Studiu 
Sex exclusiv cu 

acelaşi sex 

Sex inclusiv cu 
acelaşi sex în 

ultimele 12 luni 

Sex inclusiv cu 
acelaşi sex 

Sex inclusiv cu 
acelaşi sex, din 

adolescenţă 

Sex 
inclusiv 

cu acelaşi 
sex, de la 
pubertate 

Sell ş.a. (1995) 
Femei 

În ultimii 5 ani 
SUA – 0,27% 
UK – 0,54% 
Fr – 0,14% 

 

În ultimii 5 ani 
SUA – 2,96% 
UK – 1,54% 
Fr – 3,02% 

  

Spira ş.a. (1993) 
Numai bărbaţi 

 1,1%   4,1% 

Spira ş.a. (1990) 
Numai bărbaţi 

0,8% în ultimii 5 
ani 

1,4% în ultimii 5 ani    

Wellings ş.a. (1994) 
Bărbaţi (UK) 

 1,1%   6,1% 

Wellings ş.a. (1994) 
Femei (UK) 

 0,4%   3,4% 
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Homosexualitatea feminină nu a fost studiată la fel de mult 
şi continuă să fie estimată la aproximativ jumătate sau mai puţin 
din rata masculină. 

Deci când cele două sunt combinate, statistica 
homosexualităţii indică mai puţin de 3% din populaţia 
nord-americană. 

Legătura dintre prevalenţă şi moralitate 
Dacă homosexualitatea este rară sau obişnuită, este un fapt care 
nu ar trebui să joace un rol major în felul în care creştinismul 
priveşte moralitatea creştină. În nicio altă activitate, 
preponderenţa (cât de des se întâmplă ceva) nu este legată de 
moralitate. Creştinii consideră comportamente precum lăcomia, 
mândria, pofta, ca fiind imorale, chiar dacă apar mai frecvent ca 
homosexualitatea. Mult mai mulţi oameni s-au luptat de-a 
lungul istoriei cu aceste vicii, decât cu homosexualitatea. Faptul 
că ele se întâmplă frecvent, nu afectează faptul că Biserica le 
identifică drept greşite sau imorale. Alte comportamente sunt 
destul de rare. Canibalismul şi necrofilia (atracţia sexuală faţă de 
trupuri moarte) sunt rare şi considerate greşite sau imorale. Deci 
preponderenţa unui comportament nu are legătură directă cu 
faptul că este păcat sau că provoacă îngrijorare din punct de 
vedere moral. 

Pentru a aplica această înţelegere homosexualităţii – 
preponderenţa nu dă răspuns la întrebarea dificilă, complicată 
din punct de vedere moral, cu privire la homosexualitate. Mai 
mult, nu există motive pentru a privi homosexualitatea ca 
neutră sau ca un bine moral, din cauza reprezentării sale greşite 
că ar fi mai obişnuită decât este. 

Din nefericire, estimările exagerate despre cât de des apare 
homosexualitatea sunt folosite explicit ca bază pentru schimbări 
semnificative în învăţăturile Bisericii. Corectarea estimărilor 
exagerate poate că nu afectează dezbaterea morală, dar este 
important să înţelegem cum ştiinţa este folosită greşit şi să 
clarificăm cunoştinţele noastre despre cât de obişnuită este 
homosexualitatea. 
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[Connecting Prevalence to Morality. Copyright © Exodus Global 
Alliance. Tradus şi publicat cu permisiune.]  

 

MISIUNEA PENTRU HOMOSEXUALI 

 
Precum spunea Petru Mihenţ cu ocazia seminarului 

„Homosexualitatea: păcat sau «boală» genetică?”, 
„Homosexualitatea este o problemă care apare şi în bisericile 
noastre evanghelice şi cei mai mulţi poate nu vor să o 
recunoască, iar dacă o recunosc, o tratează într-un fel care nu 
neapărat este biblic. Trebuie să informăm oamenii din bisericile 
noastre de pe o poziţie biblică, în adevăratul sens al cuvântului. 
Este o problemă veche de când lumea, homosexualitatea era 
prezentă şi în timpurile vechi testamentale. Vrem să 
sensibilizăm oamenii cu privire la aceasta. Este ceva nou pentru 
evanghelicii din România, care, oarecum, consideră că nu au 
neapărat o problemă. Sau, cel puţin, când venim la biserică ne 
comportăm de aşa natură încât să creadă toată lumea că nu 
există o problemă, dar, de fapt, problema există. Noi am 
încercat să spargem mitul că nu avem probleme şi să privim 
realitatea în faţă.” 

Spre deosebire de creştinii ortodocşi şi catolici din ţara 
noastră, care nu neagă existenţa homosexualilor în rândurile lor, 
spre deosebire chiar şi de evanghelicii din străinătate, noi, 
evanghelicii din România, negăm existenţa homosexualilor 
printre noi. Ne considerăm mai buni decât ceilalţi creştini şi ne 
vine greu să credem că am putea fi atinşi de un păcat atât de 
groaznic. Privim situaţia ca pe ceva străin nouă, gândind că 
homosexualii se află undeva în afara zidurilor bisericilor 
noastre, în lumea celor necredincioşi, care nu au nicio dorinţă şi 
niciun respect faţă de Dumnezeu, sau în alte confesiuni creştine, 
care nu deţin adevărul precum îl deţinem noi şi faţă de care ne 
credem superiori. Iar când aflăm, cu stupoare, despre cazuri 
concrete în bisericile noastre, ne grăbim, plini de siguranţă, să 
facem afirmaţia că respectivii nu sunt mântuiţi şi nu sunt 
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evanghelici adevăraţi, ci creştini cu numele. Oare de ce nu 
spunem la fel despre aceia dintre noi care sunt dependenţi de 
pornografie şi masturbare, întreţin fantezii sexuale, sunt mândri, 
mânioşi, bârfitori, lacomi sau neascultători de părinţi? Dacă 
i-am exclude pe aceştia, rândurile noastre s-ar rări considerabil. 
De ce suntem părtinitori când este vorba de homosexuali? Şi de 
ce un cuplu de heterosexuali care trăiesc împreună fără să fie 
căsătoriţi, dacă aleg să viziteze una dintre bisericile noastre, sunt 
bine primiţi, dar un cuplu de homosexuali, dacă ar face aceeaşi 
alegere, ar fi respinşi? Ne îndoim noi, oare, de puterea 
transformatoare a lui Dumnezeu în vieţile oamenilor sau 
credem că ea depinde de genul de păcat în care trăiesc ei? 

Noi, evanghelicii, am făcut şi facem atâtea evanghelizări şi 
avem misiuni pentru variate categorii de persoane: pentru copiii 
străzii, femei abuzate, femei care au avortat, bătrâni părăsiţi, 
dependenţi de droguri şi de alcool, oameni săraci, deţinuţi, 
cupluri în criză. Dar pentru homosexuali ce facem? Prin refuzul 
nostru de a ne implica într-o asemenea lucrare, confirmăm că, 
în ţara noastră, ca şi pe plan mondial, homosexualii sunt cel mai 
mare grup de populaţie căruia nu i se vesteşte Evanghelia în 
mod deliberat. Oare sunt conştienţi pastorii noştri că mesajul 
respingerii, pe care îl transmitem, este, probabil, unul dintre 
motivele pentru care sunt ei siguri că nu au homosexuali în 
biserică, pe când realitatea este că astfel de oameni ar putea fi 
acolo, dar nu ar avea încredere în ei pentru a se destăinui şi a le 
cere ajutorul?  

Realizăm noi că unele fete din bisericile noastre se 
căsătoresc cu homosexuali sau bisexuali, tot din bisericile 
noastre, care le înşeală apoi cu bărbaţi?  

Noi, cei de la Contra Curentului, am ales să spunem „da” 
misiunii pentru homosexuali. În cei şase ani de când lucrăm în 
mediul homosexual, am aflat despre existenţa a mai mult de 
600 de bărbaţi din mediul evanghelic cu atracţii homosexuale, 
unii dintre ei trăind în stilul de viaţă homosexual. Suntem 
conştienţi că ei reprezintă doar o mică parte din numărul 



 

 - 435 - 

bărbaţilor care se confruntă cu homosexualitatea în bisericile 
noastre. Ceea ce ne face să afirmăm aceasta sunt datele de mai 
jos. 

Conform ultimului recensământ, 248608 bărbaţi s-au 
declarat neoprotestanţi. În lipsa unui studiu specific în 
România, alegând unul dintre cele mai mici procente raportate 
de studii, de 1% pentru homosexuali şi 1% pentru bisexuali, 
există posibilitatea să ajungem la un număr estimativ de 2486 de 
homosexuali şi 2486 de bisexuali în bisericile neoprotestante! 
Desigur, realitatea nu poate fi probată decât de un studiu 
obiectiv, dar care încă nu s-a realizat în România. Credem că 
fiecare cult din România, evanghelic sau tradiţional, ar trebui să 
fie interesat de structura şi compoziţia sa reală, obiectivă. Este 
motivul pentru care propunem tuturor cultelor să îşi confrunte 
membrii cu un sondaj anonim din care să rezulte, fără 
ambiguităţi, preferinţele sexuale şi comportamentul sexual al 
enoriaşilor. „Veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face 
liberi”, a spus Domnul Isus (Ioan 8:32). Şi, îndrăznim noi să 
afirmăm, ne va face şi mai lucizi şi eficienţi, în calitate de 
creştini autentici. 

În lucrarea cu homosexualii, mare este secerişul, dar puţini 
sunt lucrătorii, de aceea Îl rugăm pe Domnul secerişului să 
scoată lucrători la secerişul Lui. Este mare nevoie de consilieri, 
pastori şi lucrători ai Bisericii care să se implice. De oameni care 
să vorbească deschis în biserici despre problema 
homosexualităţii, astfel încât cei care se luptă cu ea să prindă 
curaj şi să ceară ajutor. Este nevoie de consilieri şi 
psihoterapeuţi creştini pentru homosexualii dornici de 
schimbare, de voluntari care să ofere suport emoţional. De 
creştini care să nu aştepte ca homosexualii să calce pragul 
bisericii lor, ci să fie dornici să-i întâlnească în locurile publice 
frecventate de ei, pentru a le transmite mesajul Veştii Bune, că 
Dumnezeu îi poate schimba şi restaura şi pe ei. Este nevoie de 
creştini care să viziteze regulat secţiile HIV/SIDA din spitale, ca 
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să aducă în acele locuri ale întunericului şi morţii, un mesaj al 
speranţei. Te cheamă Dumnezeu? 

[Copyright © www.contracurentului.com. Pentru răspândirea 
homosexualităţii şi bisexualităţii la bărbaţi, a se vedea studiile 
menţionate în cele două tomuri ale lucrării de faţă, ca şi pe 
site-ul Contra Curentului. Datele despre structura confesională 
sunt luate din Recensământul populaţiei şi al locuinţelor din 
octombrie 2011, disponibil pe www.recensamantromania.ro.]  

 

POŢI SĂ TE SCHIMBI! 

PAUL CÎMPEANU 

 
Până prin anii 1990, homosexualitatea era un subiect tabu, 

atât pentru societatea românească, cât şi pentru comunităţile 
creştine. Cu toate că anii au trecut, mentalitatea românilor nu 
s-a schimbat prea mult şi, în continuare, cu mici excepţii, atât 
societatea, cât şi Biserica, refuză să discute deschis subiectul, 
contribuind prin această atitudine greşită la agravarea 
problemei, nu la rezolvarea ei. În ţara noastră, mulţi se 
confruntă cu atracţii homosexuale, ceea ce, vrând, nevrând, 
afectează şi societatea în care trăim, pentru că ei sunt printre 
noi, ca membri de familie, prieteni, vecini, colegi de muncă sau 
membri în comunitatea noastră.  

Deci să nu aruncăm cu piatra! Ei au nevoie, în primul rând, 
de înţelegere, şi apoi de ajutor. Printre ei sunt unii care se luptă 
de ani şi ani de zile cu această înclinaţie sexuală greşită. Unii au 
biruit, alţii încă nu, dar au speranţa că într-o zi vor fi oameni 
liberi şi îşi vor putea întemeia o familie în care îşi vor găsi pacea 
şi liniştea sufletească după care tânjesc de multă vreme.  

Acest articol nu se adresează celor care consideră 
homosexualitatea ca ceva normal, celor care se complac în ea 
fără să aibă remuşcări, celor care nu-şi mai ascultă de mult 
propria conştiinţă, ci se adresează celor care simt că sunt 
înrobiţi de homosexualitate peste voia lor, celor care nu ar dori 
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să practice astfel de relaţii, dar nu se pot înfrâna, celor care se 
pocăiesc de starea lor şi doresc vindecarea.  

Pentru început, ca să putem demara procesul schimbării, 
trebuie să înţelegem şi să fim de acord că din punct de vedere 
socio-relaţional, comportamentul homosexual este nefiresc. Din 
punct de vedere religios, alături de relaţiile sexuale în afara 
căsătoriei şi de perversiunile sexuale în cadrul căsătoriei, 
homosexualitatea este un mare şi grav păcat, săvârşit împotriva 
lui Dumnezeu, Creatorul. 

Voi, cei care căutaţi schimbarea, trebuie să credeţi că Biblia 
este Cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca omenirea să-şi 
guverneze viaţa în conformitate cu principiile Lui. Vă invit să 
vedem ce este scris în Biblie referitor la consecinţele ce vor fi 
suportate de cei care se complac în astfel de relaţii sexuale: „Şi, 
măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea 
lucruri, sunt vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi 
găsesc de buni pe cei ce le fac.” (Romani 1:32)  

Tot în Biblie citim despre motivul nimicirii cu desăvârşire a 
Sodomei şi Gomorei (Geneza 19:1-29). O societate decăzută şi 
prea tolerantă a dus cele două oraşe, prospere din punct de 
vedere economic, la distrugere totală.  

Tot în Sfânta Scriptură mai găsim un serios avertisment 
împotriva celor ce trăiesc în relaţii sexuale păcătoase, de orice 
natură ar fi ele, cu mesajul că cei nedrepţi, printre care şi cei ce 
practică relaţiile sexuale în afara căsătoriei, adulterul şi 
homosexualitatea, nu vor intra în raiul lui Dumnezeu 
(1 Corinteni 6:9). Concluzia este simplă, dacă nu vor intra în rai, 
atunci soarta lor este iadul, chinurile veşnice.  

Prezint aceste realităţi nu pentru a ameninţa, ci cu toată 
compasiunea pentru cei ce se confruntă cu homosexualitatea, 
pentru a-i avertiza, ca să conştientizeze cu adevărat gravitatea 
acestui păcat şi ca să dorească tot mai mult să renunţe la el.  

În al doilea rând, în procesul schimbării trebuie să ţinem 
cont de faptul că homosexualitatea nu este o moştenire 
genetică. Nimeni nu se naşte homosexual. Dacă ai adoptat 
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comportamentul homosexual, ai făcut-o din cauza unor alegeri 
greşite în viaţă sau datorită unor abuzuri la care ai fost supus din 
partea altor homosexuali. Cercetătorii americani de la NARTH 
[Asociaţia Naţională pentru Cercetarea şi Terapia Homosexualităţii] au 
concluzionat că nu există nicio dovadă pentru a susţine teoria 
biologică, ci mai degrabă ideea că homosexualitatea se poate 
explica cel mai bine printr-un model în care trăsăturile de 
temperament şi personalitate interacţionează cu mediul familial 
şi social, în formarea sexualităţii individului. Atracţiile 
homosexuale nu sunt înnăscute. Nu există dovezi în cercetările 
ştiinţifice pentru a afirma că homosexualitatea este determinată 
biologic. Nu există nicio genă care să îi facă pe oameni 
homosexuali, concluzionau cercetătorii de la NARTH. 

Deci este cât se poate de clar că niciun om de pe planetă nu 
se naşte homosexual, aceasta ca să vin în întâmpinarea celor ce, 
plini de durere şi lipsiţi de speranţă, afirmă că aşa s-au născut şi 
nu mai pot fi schimbaţi. Schimbarea este posibilă, crede lucrul 
acesta!  

Nu uita că ispita nu este păcat în sine, fie ea şi de natură 
homosexuală, dar este păcat să îi dai curs şi să trăieşti o viaţă 
homosexuală. Dar comportamentul homosexual este un păcat 
de care poţi fi eliberat. Dumnezeu are puterea să te elibereze, 
dar trebuie să vrei şi tu, este nevoie şi de aportul tău. Pentru a 
reuşi, îţi recomand să urmezi câţiva paşi necesari în procesul 
schimbării.  

În primul rând, renunţă să mai ai relaţii homosexuale. Evită 
orice dialog sau întâlnire cu persoane homosexuale. Schimbă 
numărul de telefon şi nu mai accepta nicio invitaţie sexuală, 
indiferent cine o lansează.  

Pe urmă, dacă nu poţi stăpâni internetul, apelează la cineva 
de încredere pentru a-ţi instala un filtru eficient împotriva 
pornografiei şi pentru a-ţi bloca ID-urile unde ai contacte 
homosexuale. Dacă o faci singur, poţi dezinstala filtrul sau poţi 
intra pe acele ID-uri oricând, de aceea trebuie să rogi pe 
altcineva să o facă pentru tine. Dacă nu cunoşti pe nimeni 
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potrivit, Contra Curentului o poate face pentru tine, fără 
deplasare, cu programul Team Viewer.  

De asemenea, nu partaja şi nu lua de la alţii fişiere 
pornografice. Este o problemă de decizie să nu iei ce îţi face 
rău. Privind imagini murdare sau vorbind cu persoane 
homosexuale, nu faci altceva decât să pregăteşti terenul pentru 
săvârşirea unui nou păcat. Nu mai privi la imagini indecente, 
aruncă orice îţi aminteşte de trecut sau îţi amplifică atracţiile, 
oricât de nevinovat ar părea. Încearcă să-ţi stăpâneşti privirile. 
Ai grijă să nu ai decât pachetul basic la televizorul din casă, 
pentru a nu avea la dispoziţie canale pornografice.  

Caută pe cineva abilitat cu care să poţi discuta deschis 
problema ta. De preferat ar fi un slujitor al lui Dumnezeu care a 
mai întâlnit astfel de cazuri. Ai nevoie de consilierea unui om 
credincios, cât şi de rugăciunile lui. Va trebui să te rogi şi tu lui 
Dumnezeu, cu credinţă, cu cuvintele tale, atunci când eşti singur 
în camera ta sau ori de câte ori ai ocazia.  

Ar fi ideal să renunţi definitiv la o viaţă de păcat şi să-L alegi 
pe Dumnezeu şi voia Lui pentru tine. Dumnezeu iartă păcatele 
oamenilor când ei se pocăiesc şi se lasă de ele. Dacă iartă curvia, 
iartă şi homosexualitatea. El nu pedepseşte înainte de a-i oferi 
omului păcătos şansa pocăinţei şi a renunţării la păcat. 

Renunţarea la homosexualitate este un proces, iar durata lui 
depinde de mai mulţi factori. Chiar dacă se întâmplă să ai un 
eşec, nu dispera. Continuă lupta, iar într-o zi vei vedea cu ochii 
tăi vindecarea.  

Nu te-ai născut homosexual. Soarta dură şi vitregiile vieţii 
poate te-au adus în această stare, o stare la care va trebui să 
renunţi o dată pentru totdeauna. Viaţa ta şi destinul tău veşnic 
sunt în joc. Vestea bună este că unii s-au schimbat. Sute de 
mărturii atestă aceasta. Ca student la teologie şi ca evanghelist, 
am toată încrederea că schimbarea este posibilă.  

Dumnezeu să lucreze în dreptul tău! Dumnezeu să-ţi redea 
cu adevărat o viaţă împlinită!  
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[Copyright © 2010 Paul Cîmpeanu. Publicat cu permisiune. 
Paul Cîmpeanu locuieşte în Dej, este căsătorit şi tatăl a cinci 
copii.] 
 

RĂSPUNS LA TEOLOGIA PRO-HOMOSEXUALITATE. 

PARTEA I: ARGUMENTELE JUSTIŢIEI SOCIALE 

JOE DALLAS 
 
Denominaţiuni importante care ordinează homosexuali, 

preoţi şi clerici care oficiază căsătorii între persoane de acelaşi 
sex, sanctuare invadate de activişti homosexuali gălăgioşi, 
dezbateri despre homosexualitate care scindează congregaţiile – 
cine ar fi bănuit că Biserica va ajunge vreodată aici? 

O dezbatere furtunoasă între creştini şi homosexuali nu ar fi 
surprinzătoare în ea însăşi. Dacă autorul şi comentatorul 
Dr. Dennis Praeger are dreptate când spune că etica 
iudeo-creştină este răspunzătoare pentru dezaprobarea 
homosexualităţii de către lumea occidentală,[1] atunci conflictele 
dintre biserică şi mişcarea drepturilor pentru homosexuali sunt 
nu numai de înţeles, sunt inevitabile. (În timp ce acceptarea 
homosexualităţii în culturile vechi este bine documentată,[2] 
ultimii 2000 de ani de gândire occidentală în general au 
respins-o,[3] iar aceasta se poate datora influenţei atât a 
Vechiului, cât şi a Noului Testament[4]). 

Ceea ce este surprinzător totuşi este curentul actual, în care 
aceste etici nu sunt numai puse în discuţie, ci şi rescrise, cel mai 
notabil în forma teologiei pro-homosexualitate. 

Teologia pro-homosexualitate este în mare măsură precum 
filozofia mai largă a drepturilor pentru homosexuali, prin faptul 
că ea caută legitimitatea (nu numai tolerarea) homosexualităţii. 
Vorbitorii homosexuali nu au făcut un secret că acesta este 
obiectivul lor în cultura seculară; activistul Jeff Levi a arătat-o 
clar la Clubul Naţional de Presă, în timpul Marşului pentru 
susţinerea drepturilor pentru homosexuali din 1987, de la 
Washington: 
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Nu mai căutăm numai dreptul la intimitate şi protecţie faţă de 
nedreptăţi. Avem, de asemenea, dreptul – precum heterosexualii americani 
au deja – de a vedea guvernul şi societatea susţinând felul în care ne trăim 
viaţa. Până ce relaţiile noastre nu vor fi recunoscute de lege, de legea 
impozitelor şi de programe ale guvernului, nu vom dobândi egalitatea în 
societatea americană.[5] 

Dar teologia pro-homosexualitate face un pas mai departe, 
redefinind homosexualitatea, ca fiind hotărâtă de Dumnezeu şi 
permisă din punct de vedere moral: 

Am învăţat să accept şi chiar să celebrez orientarea mea sexuală, ca pe 
un alt dar bun de la Dumnezeu. – autorul homosexual Mel White[6] 

Când se presupune că Dumnezeu aprobă ce a interzis deja 
în mod clar, are loc un travesti religios, şi aceasta se face cu 
îndrăzneală. Confruntarea este necesară, fiindcă ea (teologia 
homosexuală) ne cere să-i sprijinim pe creştinii mărturisitori în 
păcatul lor, când din punct de vedere biblic ni se cere să facem 
tocmai contrariul. Ca ambasadori ai lui Cristos pe pământ, Îl 
reprezentăm fără loialitate, dacă păcatul continuu al unui 
credincios mărturisitor nu are niciun efect asupra relaţiei 
noastre cu acel credincios... ceea ce este, în esenţă, lucrul pe care 
îl spune Pavel în Tesaloniceni: 

În Numele Domnul nostru Isus Cristos, vă poruncim, fraţilor, să vă 
depărtaţi de orice frate care trăieşte în neorânduială, şi nu după 
învăţăturile pe care le-aţi primit de la noi... Şi dacă n-ascultă cineva ce 
spunem noi în această epistolă, însemnaţi-vi-l şi să n-aveţi niciun fel de 
legături cu el, ca să-i fie ruşine. Să nu-l socotiţi ca pe un vrăjmaş, ci să-l 
mustraţi ca pe un frate. (2 Tesaloniceni 3:6, 14-15) 

De altminteri, când Pavel a auzit despre relaţia incestuoasă a 
unui membru al bisericii corintene cu mama lui vitregă, a 
poruncit ca bărbatul să fie excomunicat (1 Corinteni 5:1-5), apoi 
a explicat principiul confruntării şi, dacă este necesar, al 
excluderii din comunitatea credincioşilor: 

Nu ştiţi că puţin aluat dospeşte toată plămădeala? Măturaţi aluatul 
cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum şi sunteţi, fără aluat. 
(1 Corinteni 5:6-7) 
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Un trup curat se curăţă de impurităţi; Trupul lui Cristos 
nu-şi poate permite mai puţin. Eroarea, precum drojdia, are un 
efect toxic. 

Teologia pro-homosexualitate este o iluzie puternică, un compromis 
seducător, făcut pentru creştinul care se luptă cu ispite homosexuale şi ia în 
considerare un compromis. Unii dintre cei care se numesc creştini 
homosexuali pot fi cu adevărat înşelaţi, pentru a-l accepta; alţii pot să se 
răzvrătească doar. Ce îi sileşte să creadă o minciună, nu putem spune. Ce 
putem spune este că se înşeală... se înşeală amarnic. 

Dar chiar când spunem aceasta, este nevoie de precauţie, pentru a o 
spune într-un spirit potrivit. Când răspundem teologiei 
pro-homosexualitate, o facem ca păcătoşi care se apropie de alţi păcătoşi, 
nimic mai mult. Reverendul Andrew Aquino de la Asociaţia Baptistă 
Columbus a exprimat aceasta perfect, în timpul unui interviu recent: 

Mesajul meu pentru homosexuali este: Vă iubim. Veniţi şi luptaţi cu 
noi împotriva păcatului. Nu-i cedaţi.[7] 

Teologia pro-homosexualitate pe scurt 
Ce cred exact „creştinii homosexuali” şi cum au ajuns să 

creadă aşa ceva? Este mai uşor de răspuns la prima întrebare, 
decât la a doua. Să explici ce crede un grup nu este greu. Să 
explici cum a ajuns să creadă acel lucru este altceva. 

Nu putem citi minţile sau motivaţiile. Sunt sigur că este unul 
dintre motivele pentru care Isus ne-a avertizat împotriva 
judecării (Matei 7:1). Putem fi siguri că învăţăturile sunt false; de 
ce le-au acceptat oamenii, este ceva ce nu putem dovedi într-un 
fel sau altul. Totuşi, Biblia oferă indicii, iar mărturiile membrilor 
mişcării „creştine homosexuale” sunt şi ele de folos, pentru a ne 
ajuta să înţelegem ce crede mişcarea „creştină 
pro-homosexualitate” şi ce factori personali şi spirituali le-au 
influenţat convingerile. 

Teologia pro-homosexualitate este piatra de căpătâi a 
mişcării „creştine pro-homosexualitate” (care cuprinde toate 
denominaţiile, precum Părtăşia Universală a Bisericilor Comunităţii 
Metropolitane şi întrunirile homosexualilor cu denominaţiile 
tradiţionale), precum crezul lui Atanasie şi cele de la Nicea sunt 
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baza celor mai multe credinţe evanghelice.[8] Mişcarea este 
diversă; unii dintre purtătorii săi de cuvânt – preotul episcopal 
Robert Williams şi episcopul John Shelby Spong, de exemplu – 
promovează idei evident eretice. Dar cele mai multe grupuri din 
mişcarea „creştină pro-homosexualitate” subscriu în aparenţă la 
teologia tradiţională. (Declaraţia de credinţă a Bisericilor 
Comunităţii Metropolitane, de exemplu, se bazează pe apostoli şi 
pe crezurile de la Nicea.)[9] 

Deşi teologia pro-homosexualitate susţine o bază teologică 
conservatoare, ea include adăugiri şi revizuiri ale eticii de bază, 
tradiţionale. Mai întâi, homosexualitatea este văzută ca fiind 
hotărâtă de Dumnezeu. Astfel, ea este văzută la egalitate cu 
heterosexualitatea. Autorul homosexual Mel White arată, destul 
de corect, că dacă „nu vezi acea premisă (că Dumnezeu a creat 
homosexualitatea), atunci căsătoria homosexuală pare ridicolă, 
dacă nu o nebunie”.[10] 

Dar pentru ca homosexualitatea să fie văzută ca fiind creată 
de Dumnezeu, înţelegerea tradiţională a ei trebuie să fie 
discreditată. Aceasta se face în patru moduri în mişcarea 
„creştină pro-homosexualitate”. Mai întâi, se dă vina pe 
prejudecata împotriva homosexualilor, pentru înţelegerea pe 
care o au cei mai mulţi creştini cu privire la referinţele biblice 
despre ea. Fondatorul Bisericilor Comunităţii Metropolitane, 
Reverendul Troy Perry, afirmă în scrierile sale: 

„Pentru a-i condamna pe homosexuali, cele mai multe 
denominaţiuni au citit greşit şi au interpretat greşit, în mod 
intenţionat, Biblia lor, pentru a-şi satisface preferinţele lor 
personale.”[11] 

Astfel, conform lui Perry şi a altora, nu numai că cei mai 
mulţi creştini se înşeală în privinţa homosexualităţii, ci mulţi sau 
cei mai mulţi, se înşeală intenţionat, găsind în mod deliberat în 
Biblie prejudecata lor împotriva homosexualilor. 

White merge chiar mai departe, afirmând că liderii principali 
din comunitatea creştină – Jerry Falwell, James Kennedy şi 
Pat Robertson – iau atitudine publică împotriva mişcării pentru 
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drepturile homosexualilor, de dragul adunării de fonduri şi 
pentru a creşte în sondaje.[12] 

Punerea la îndoială a motivelor liderilor conservatori şi a 
numeroaselor denominaţiuni, face mai uşoară privirea cu 
neîncredere a obiecţiilor lor bazate pe Biblie, faţă de 
homosexualitate. Nu este de mirare că această tactică este atât 
de comună în mişcarea „creştină pro-homosexualitate”. Alţii, 
care sunt în această mişcare, susţin că versetele care condamnă 
homosexualitatea, aşa cum le înţelegem noi, au fost de fapt 
traduse greşit. Conform concepţiei respective, Biblia ar trebui să 
fie considerată literal, în limba ei originală; problema este că cei 
mai mulţi creştini nu ştiu greaca şi ebraica biblică destul de bine, 
pentru a realiza că traducerile noastre moderne despre 
homosexualitate sunt toate greşite. 

O altă afirmaţie pe care o fac teoreticienii 
pro-homosexualitate este că versetele din Biblie (Levitic 18:22 şi 
20:13; Romani 1:26-27; 1 Corinteni 6:9-10; 1 Timotei 1:9-10) 
care par să interzică homosexualitatea, au fost, de fapt, scoase 
din context în ce priveşte înţelesul lor originar sau se aplică doar 
culturii care exista în timpul când au fost scrise. (Profesorul 
Robin Scroogs de la Seminarul Teologic Union, de exemplu, afirmă: 
„Părerile biblice despre homosexualitate nu sunt relevante 
pentru dezbaterea de astăzi.”[13]) 

Aceste argumente nu sunt valabile pentru cei mai mulţi 
creştini serioşi. Versetele menţionate mai sus sunt atât de clare 
şi de specifice, încât se opun unei interpretări diferite. „Să nu te 
culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie”, nu cere 
mai multă interpretare decât „Să nu ucizi.” Este necinstit din 
punct de vedere intelectual să spui că cei conservatori 
„interpretează” asemenea versete, din prejudecată împotriva 
homosexualilor. Aceiaşi conservatori „cu prejudecăţi” (Falwell, 
Kennedy, Robertson şi alţii), iau şi versetele împotriva păcatelor 
heterosexuale destul de literal. Dacă interzic homosexualitatea 
din cauza prejudecăţii, de ce, ca heterosexuali, condamnă şi 
păcatele heterosexuale? Argumentul nu are sens. 
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Nici argumentul „traducerii greşite” nu are. Putem accepta o 
anumită discrepanţă în domenii minore ale traducerii, dar în 
ceva atât de important ca etica sexuală, credem noi cu adevărat 
că traducătorii Bibliei pe care ne bazăm, au greşit de cinci ori, în 
două testamente diferite? Şi numai versetele cu privire la 
homosexualitate? (Apologeţii pro-homosexualitate par să nu 
aibă nicio problemă cu celelalte versete, care condamnă păcate 
ca adulterul şi abuzul copilului.) 

La fel de slab este şi argumentul „scoaterii din context”. 
Cert este că în Levitic, Romani, 1 Corinteni şi 1 Timotei, 
homosexualitatea este menţionată în contextul 
comportamentului sexual şi imoral! Contextul este destul de clar 
– o varietate de comportamente sunt interzise; 
homosexualitatea – împreună cu adulterul, relaţiile sexuale în 
afara căsătoriei şi idolatria – este unul dintre ele. 

Argumentul „cultural” nu este nici el mai bun. În unele 
cazuri, un verset pare să fie legat de cultura vremii (poruncile 
împotriva purtării părului lung de către bărbaţi sau împotriva 
femeilor care se adresează soţilor lor în timpul bisericii). Dar din 
nou – de cinci ori? Cinci versete diferite, din amândouă 
testamentele, adresate unor culturi foarte diferite (de la cea 
ebraică la cea romană), evident nu sunt legate de o anumită 
cultură. Culturile cărora li se adresează sunt prea diferite. 

Toate acestea îi fac pe conservatori să fie foarte sceptici cu 
privire la afirmaţia mişcării „creştine pro-homosexualitate” că 
respectă autoritatea biblică. Este nevoie de gimnastică mintală 
pentru a accepta aceste argumente neadecvate; cei care nu au 
interes să le accepte este puţin probabil să o facă. Dar cu cei 
care au un interes personal în teologia pro-homosexualitate, 
lucrurile stau altfel. Răstălmăceşte versetele suficient de mult şi 
vei face să pară că spun ce vrei tu! Autorul Paul Morris ridică 
această problemă când avertizează: 

Dar dacă aş fi un creştin homosexual, cred că următoarea întrebare 
m-ar tulbura cel mai mult: Încerc să interpretez Scriptura în lumina 
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înclinaţiei mele; sau ar trebui să interpretez înclinaţia mea în lumina 
Scripturii? [14] 

Un model nefericit pentru prima opţiune poate fi văzut în 
mărturiile mişcării „creştine pro-homosexualitate”. 
Reverendul Troy Perry scrie că mai întâi a hotărât că 
homosexualitatea este acceptabilă, iar apoi a căutat în Biblie, 
pentru a fi pregătit să le răspundă conservatorilor.[15] Mel White 
se referă, în cartea sa, la nişte studii anterioare despre 
distrugerea Sodomei,[16] dar punctul de cotitură pare să nu fi 
venit dintr-o studiere atentă, în rugăciune, a Scripturii, ci 
printr-un psiholog, care l-a încurajat să-şi accepte 
homosexualitatea şi să găsească un iubit![17] Şi autoarea de 
muzică gospel Marsha Stevens (compozitoarea îndrăgitului 
cântec „Pentru acele lacrimi am murit” şi acum în mod deschis 
lesbiană) oferă o relatare pe larg a acceptării de către ea a 
homosexualităţii, fără a explica măcar o dată cum a ajuns să 
creadă că homosexualitatea este acceptabilă conform Scripturii. 
(Cel mai aproape de aceasta este când spune cum s-a rugat 
într-o noapte pentru confirmarea că lesbianismul este în ordine; 
în dimineaţa următoare, cineva i-a dat o broşă pe care scria: 
„Lesbiană născută din nou”.)[18] Luând în considerare mediul şi 
pregătirea teologică a credincioşilor mai sus menţionaţi în 
teologia pro-homosexualitate, acceptarea de către ei a acesteia 
este surprinzătoare. 

Sau poate că nu este. Pavel prezice o părăsire a adevărului 
de dragul împlinirii personale: 

Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura 
sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da 
învăţători după poftele lor. Îşi vor întoarce urechea de la adevăr şi se vor 
îndrepta spre istorisiri închipuite. (2 Timotei 4:3-4) 

Sinele deasupra adevărului, omul deasupra lui Dumnezeu – 
poate fi un creştin înşelat astfel? Evident – Pavel se referea la 
biserica din Galatia ca fiind „fermecată” (Galateni 3:1), iar Isus 
a avertizat că un semn important al zilelor dinaintea venirii Sale 
va fi o creştere a înşelăciunii (Matei 24:11). Confruntarea 
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teologiei pro-homosexualitate înseamnă deci confruntarea unui 
element înşelător al vremii noastre – tendinţa de a supune 
adevărul obiectiv, experienţei subiective. 

Este unul dintre motivele pentru care confruntarea nu este 
de ajuns pentru a schimba o inimă. A cunoaşte destul pentru a 
demonta afirmaţiile mişcării „creştine pro-homosexualitate” nu 
va fi suficient, pentru a-i convinge pe homosexuali să se 
pocăiască de păcatul lor şi să-l părăsească. Inima, fiind împietrită 
prin înşelăciune sau răzvrătire sau prin amândouă, trebuie să fie 
înmuiată. Iar aceasta este numai lucrarea lui Dumnezeu. 
Lucrarea noastră este doar să rostim adevărul, încrezându-ne în 
El că-l va face viu pentru ascultătorii noştri. 

În acest scop, această serie în trei părţi se va referi la 
teologia pro-homosexualitate, împărţind argumentele în trei 
categorii: argumentele justiţiei sociale, argumente religioase 
generale şi argumente după Scriptură. Vom prezenta pe scurt 
argumentele, urmate de un răspuns sau de o respingere a 
fiecăruia dintre ele. 

Argumentele justiţiei sociale 
Argumentele justiţiei sociale sunt eficiente pentru că sună 

atât de bine. Ele cer să se pună capăt homofobiei şi 
insensibilităţii; cine ar vrea să spună că este împotriva unor 
astfel de obiective? Dar la fel cum întrebarea: „Când ai încetat 
să-ţi baţi soţia, domnule Jones?” presupune (fără vreo dovadă) 
că domnul Jones îşi bătea soţia, la fel, argumentele justiţiei 
sociale presupun (fără vreo dovadă) că homosexualii sunt 
victime şi că Biserica conservatoare este în mare măsură 
răspunzătoare pentru victimizarea lor. 

Aceste argumente sunt cele mai eficiente în discuţiile 
seculare (talk-show-uri, interviuri, dezbateri în universităţi), 
unde este improbabil ca ascultătorii să le judece după standarde 
biblice. În loc de a judeca limpede care parte are dreptate din 
punct de vedere teologic, audienţele necreştine tind să ia partea 
oricui pare „cel mai drăguţ”. De obicei, acesta este vorbitorul 
homosexual, care cere legi împotriva discriminării sau cluburi de 
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suport pentru adolescenţii homosexuali. Cel care este împotriva 
acestor lucruri – de obicei creştinul conservator – nu pare 
„drăguţ”, indiferent cât de drăguţ este el în realitate. 

Nu spunem prin aceasta că argumentele 
pro-homosexualitate ale justiţiei sociale sunt de neînvins; dacă li 
se răspunde cum se cuvine şi politicos, ideile nebiblice pot fi 
puse sub semnul întrebării în arena seculară. Pavel a dovedit-o 
cu cetăţenii atenieni la Areopag (Fapte 17:22). Dar cel care 
aruncă provocarea trebuie să fie conştient că adesea, din cauza 
poziţiei sale, va fi văzut ca „tipul cel rău”. Şi aceasta este şi mai 
mult un motiv pentru a vorbi atât cu claritate, cât şi cu politeţe. 

Argumentul justiţiei sociale #1: „Homosexualitatea 
este înnăscută.” 
ARGUMENTUL #1-A: Simon LeVay şi hipotalamusul 
În 1991, Dr. LeVay, specialist în neurologie la Institutul Salk 

din La Jolla, California, a examinat creierele a 41 de cadavre: 
19 bărbaţi presupuşi a fi homosexuali, 16 bărbaţi presupuşi a fi 
heterosexuali şi 6 femei presupuse a fi heterosexuale. Studiul 
său s-a concentrat pe un grup de neuroni din structura 
hipotalamusului, numit nuclee interstiţiale ale hipotalamusului 
anterior sau INAH3. 

El a raportat că acea porţiune a creierului a fost mai mare la 
bărbaţii heterosexuali decât la cei homosexuali; la fel, a găsit că 
era mai mare la bărbaţii heterosexuali decât la femeile pe care 
le-a studiat. Din acest motiv, a presupus că homosexualitatea 
este înnăscută; rezultatul variaţiilor de mărime a INAH3 şi 
descoperirile sale au fost publicate în Science în august 1991.[19] 
Acesta este studiul cel mai des citat, când oamenii insistă că s-a 
„dovedit” că homosexualitatea este înnăscută. 

Răspuns: Argumentul este exagerat şi induce în eroare, 
din şase motive: 
Mai întâi, LeVay nu a dovedit că homosexualitatea este 

înnăscută; rezultatele lui nu au fost uniform consecvente. La 
prima vedere, se pare că toţi subiecţii homosexuali ai lui LeVay 
aveau INAH3 mai mic decât cei heterosexuali; de fapt, trei 
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dintre subiecţii homosexuali aveau în realitate INAH3 mai mare 
decât heterosexualii. În plus, trei dintre subiecţii heterosexuali 
aveau INAH3 mai mic decât subiectul homosexual mediu. 
Astfel, şase dintre cei 35 de subiecţi bărbaţi ai lui LeVay (17% 
din totalitatea grupului de studiu) au contrazis propria lui 
teorie.[20] 

În al doilea rând, LeVay nu a măsurat neapărat corect 
INAH3. Aria pe care a măsurat-o LeVay este mai mică decât 
fulgii de zăpadă, conform oamenilor de ştiinţă intervievaţi când 
a fost lansat studiul său. Colegii lui din comunitatea 
neuro-ştiinţifică nu sunt de acord dacă INAH3 ar trebui să fie 
măsurat prin mărimea sau volumul său sau prin numărul de 
neuroni.[21] 

În al treilea rând, nu este clar dacă structura creierului 
afectează comportamentul sau comportamentul afectează 
structura creierului. Dr. Kenneth Klivington, tot de la 
Institutul Salk, arată că neuronii se pot schimba ca răspuns la 
experienţă. „Se poate presupune”, spune el, „că schimbarea 
creierului apare de-a lungul vieţii, ca o consecinţă a 
experienţei.”[22] Cu alte cuvinte, chiar dacă există o diferenţă 
semnificativă între structurile creierului bărbaţilor heterosexuali 
şi homosexuali, este neclar dacă structura creierului a cauzat 
homosexualitatea sau dacă homosexualitatea a afectat structura 
creierului. 

De fapt, la un an după ce a fost făcut studiul lui LeVay, 
Dr. Lewis Baxter, de la UCLA, a obţinut dovezi că terapia 
comportamentală poate produce schimbări în circuitul 
creierului, întărind ideea conform căreia comportamentul poate 
să afecteze şi afectează structura creierului.[23] Prin urmare, chiar 
dacă există diferenţe între INAH3 la bărbaţii homosexuali şi 
heterosexuali, este posibil ca dimensiunea mai mică găsită la 
homosexuali să fie cauzată de comportament, iar nu 
comportamentul să fie cauzat de INAH3. 

În al patrulea rând, LeVay nu era sigur care dintre subiecţii 
săi erau homosexuali şi care erau heterosexuali. Dr. LeVay 
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admite că aceasta reprezintă „o deficienţă distinctă” în studiul 
său. Având la dispoziţie numai istoria medicală a subiecţilor 
(care în niciun caz nu garanta că oferă informaţii precise despre 
orientarea sexuală a pacientului), putea numai să presupună că 
dacă înregistrările unui pacient nu indicau că era homosexual, 
trebuia ca el să fi fost heterosexual. 

Dar 6 dintre cei 16 bărbaţi raportaţi ca heterosexuali au 
murit de SIDA, mărind şansele ca istoria lor sexuală să fi fost 
incomplet înregistrată.[24] Dacă nu este sigur care dintre subiecţii 
lui LeVay erau heterosexuali şi care erau homosexuali, cât de 
utile pot fi concluziile lui despre „diferenţele” dintre ei? 

În al cincilea rând, LeVay nu a abordat subiectul în mod 
obiectiv. Dr. LeVay, care este în mod deschis homosexual, a 
spus în Newsweek că, după moartea iubitului său, s-a hotărât să 
găsească o cauză genetică pentru homosexualitate sau avea să 
renunţe la ştiinţă. Mai mult, el a admis că spera să educe 
societatea cu privire la homosexualitate, afectând atitudinile 
legale şi religioase faţă de ea.[25] Niciunul dintre aceste fapte nu 
diminuează credibilitatea sa ca specialist în neurologie. Dar cu 
greu se poate spune despre cercetarea sa că este imparţială. 

În al şaselea rând, comunitatea ştiinţifică în niciun caz nu a 
acceptat în mod unanim studiul lui LeVay. Comentariile altor 
oameni de ştiinţă, ca răspuns la cercetarea lui LeVay, sunt 
demne de atenţie. Dr. Richard Nakamura de la Institutul Naţional 
de Sănătate Mintală spune că va fi nevoie de un „efort mai mare 
pentru a fi convins că există o legătură între acea structură şi 
homosexualitate”.[26] Dr. Anne-Fausto Sterling de la Universitatea 
Brown este mai puţin amabilă în răspunsul ei: 

Studenţii mei din anul I de la biologie ştiu destule pentru a desfiinţa 
acest studiu.[27] 

Dr. Rochelle Klinger, psihiatru la Colegiul Medical din Virginia, 
se îndoieşte că „vom afla vreodată o singură cauză a 
homosexualităţii”.[28] Iar Scientific American rezumă motivul 
pentru care mulţi profesionişti se apropie de teoria INAH 3 cu 
precauţie: 
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Studiul lui LeVay nu a fost întru totul reprodus de niciun alt 
cercetător.[29] 

ARGUMENTUL #1-B: Gemenii 
În 1991, psihologul Michael Bailey de la Universitatea 

Northwestern (un susţinător al drepturilor homosexualilor) şi 
psihiatrul Richard Pillard de la Şcoala de Medicină a Universităţii din 
Boston (care este în mod deschis homosexual), au comparat 
perechi de gemeni identici cu gemenii fraterni (ale căror legături 
genetice sunt mai puţin apropiate). În fiecare pereche, cel puţin 
unul dintre gemeni era homosexual. 

Ei au găsit că, dintre gemenii identici, 52% erau amândoi 
homosexuali, spre deosebire de gemenii diferiţi, dintre care 
numai 22% aveau aceeaşi orientare homosexuală.[30] 

Pillard şi Bailey au sugerat că o incidenţă mai mare a 
homosexualităţii comune la gemenii identici înseamnă că 
homosexualitatea este de origine genetică. 

Răspuns: Argumentul induce în eroare şi este exagerat, 
din patru motive: 
Mai întâi, descoperirile lui Pillard şi Bailey indică, de fapt, că 

în afara genelor, altceva trebuie să explice homosexualitatea. 
Dacă 48% dintre gemenii identici, care sunt strâns legaţi 
genetic, nu au aceeaşi orientare sexuală, atunci genetica singură 
nu poate să explice homosexualitatea. Bailey a admis aceasta, 
afirmând: „Trebuie să există ceva în mediu care face ca nu toţi 
gemenii să aibă în comun homosexualitatea”.[31] 

În al doilea rând, toţi gemenii pe care i-au studiat Pillard şi 
Bailey erau crescuţi în aceeaşi familie. Dacă perechile de gemeni 
în care ambii fraţi erau homosexuali ar fi fost crescute în familii 
diferite, ar putea fi mai uşor de crezut că genele au jucat un rol 
în dezvoltarea lor sexuală. Dar, fiindcă toţi au fost crescuţi în 
aceeaşi familie, este imposibil de ştiut ce efect a avut mediul şi 
ce efect, dacă a fost vreunul, au avut genele. 

Dr. Fausto-Sterling a rezumat problema astfel. „Pentru ca 
un asemenea studiu să aibă vreo semnificaţie, ar trebui să ne 
uităm la gemenii crescuţi separat.”[32] 
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În al treilea rând, Dr. Pillard şi Dr. Bailey, ca şi Dr. LeVay, 
nu s-au apropiat de subiect cu obiectivitate. Sentimentele lor 
personale despre homosexualitate, ca şi ale Dr. LeVay, desigur 
că nu îi descalifică de la a face o bună cercetare a subiectului. 
Dar ele trebuie să fie cel puţin luate în considerare. Pillard a 
spus de fapt: „O componentă genetică în orientarea sexuală 
spune: Nu e vina mea”, iar atât el, cât şi Bailey, au afirmat că 
sperau că munca lor „va dovedi ca false pretenţiile 
homofobe”.[33] 

În al patrulea rând, un studiu ulterior pe gemeni a dus la 
rezultate diferite de cele ale lui Pillard şi Bailey. În martie 1992, 
British Journal of Psychiatry a publicat un raport despre 
homosexualii care sunt gemeni (atât fraterni, cât şi identici) şi a 
găsit că numai 20% dintre gemenii homosexuali aveau un frate 
geamăn homosexual, făcându-i pe cercetători să ajungă la 
concluzia că „factorii genetici sunt o explicaţie insuficientă a 
dezvoltării orientării sexuale”.[34] Nu numai atunci a fost 
reprodusă cercetarea lui Pillard şi Bailey; când a fost făcut un 
studiu similar, acesta a avut rezultate complet diferite. 

ARGUMENTUL #1-C: Genele 
În 1993, Dr. Dean Harmer de la Institutul Naţional pentru 

Cancer a studiat 40 de perechi de fraţi homosexuali diferiţi şi a 
afirmat că 33 dintre perechi moşteniseră aceiaşi markeri genetici 
legaţi de cromozomul X, indicând astfel o cauză genetică pentru 
homosexualitate.[35] 

Răspunsul #1: Argumentul induce în eroare şi este 
exagerat, din două motive. 
Mai întâi, ca la studiul lui LeVay, rezultatele lui Harmer 

trebuie încă să fie reproduse. Din nou, trebuie să facem 
observaţia că o lipsă a reproducerii nu înseamnă că studiul este 
invalid, ci doar că acele concluzii ale studiului nu au fost 
confirmate de o cercetare ulterioară. 

În al doilea rând, un studiu similar a contrazis de fapt 
concluziile lui Harmer. George Ebers de la Universitatea din 
Ontario de Vest a examinat 52 de perechi de fraţi homosexuali şi 
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nu a găsit „nicio dovadă a unei legături între homosexualitate şi 
markerii de pe cromozomul X sau altceva.”[36] 

De asemenea, Ebers, împreună cu un asociat, a studiat 
400 de familii cu unul sau mai mulţi bărbaţi homosexuali şi nu a 
găsit „nicio dovadă a transmiterii de la mamă la fiu a legăturii X, 
susţinută de Harmer”.[37] Din nou, ca şi studiul anterior al lui 
Pillard şi Bailey, un studiu ulterior celui al lui Harmer a condus 
la rezultate clar diferite. 

Răspunsul #2: Acest argument, ca şi cele bazate pe 
studiile lui LeVay, Pillard şi Bailey, este ilogic, 
deoarece presupune că înnăscut înseamnă normal sau 
moral acceptabil. Această presupunere este greşită, din 
trei motive. 
Mai întâi, „înnăscut” şi „normal” nu înseamnă neapărat 

acelaşi lucru. Chiar dacă se va dovedi într-o zi că 
homosexualitatea este înnăscută, înnăscut nu înseamnă neapărat 
normal. Un mare număr de defecte sau handicapuri, de 
exemplu, pot fi înnăscute, dar cu greu le putem numi normale 
numai din acest motiv. De ce ar trebui să numim 
homosexualitatea normală, doar pentru că ar fi înnăscută? 

În al doilea rând, tendinţele înnăscute spre anumite 
comportamente (precum homosexualitatea), nu fac acele 
comportamente morale. Studiile din ultimii cincisprezece ani 
indică faptul că o varietate de comportamente şi-ar putea avea 
originea în genetică sau biologie. În 1982, fostul Director la 
Consiliul Naţional pentru Alcoolism a raportat un număr de 
evenimente chimice care pot produce alcoolismul.[38] În 1991, 
Centrul Medical City of Hope a găsit o anumită genă prezentă la 
77% dintre pacienţii săi alcoolici.[39] Se crede acum că obezitatea 
şi comportamentul violent sunt influenţate genetic,[40] şi chiar 
infidelitatea, conform cercetării raportate de Time, poate fi în 
genele noastre![41] 

Desigur, nu vom spune că obezitatea, violenţa, alcoolismul 
şi adulterul sunt legitime fiindcă sunt moştenite. Aşa este şi cu 
homosexualitatea. Fie că este înnăscută sau dobândită, tot este, 
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ca orice contact sexual în afara căsătoriei, imorală. Iar 
comportamentul imoral nu poate fi legitimat printr-un botez 
rapid în fondul comun al genelor. 

În al treilea rând, suntem o rasă căzută, născută în păcat. 
Scriptura ne învaţă că am moştenit o natură coruptă, care ne 
afectează fizic şi spiritual (Psalmul 51:5; Romani 5:12). Am fost 
născuţi morţi spiritual (Ioan 3:5-6) şi imperfecţi din punct de 
vedere fizic (1 Corinteni 15:1-54). Nu putem presupune deci că 
din cauză că ceva este înnăscut, este şi hotărât de Dumnezeu. 
Există în fiinţele noastre aspecte mentale, psihologice, fizice şi 
sexuale, pe care Dumnezeu nu a intenţionat niciodată să le 
avem. Pe scurt, „înnăscut” nu înseamnă „divin aprobat”. 

Răspunsul #3: Opinia profesioniştilor nu este în niciun 
caz unanimă cu privire la argumentul că 
homosexualitatea ar fi înnăscută. 
Unii cercetători, conform Chronicle of Higher Education, spun, 

de fapt, că teoriile „născut homosexual” sunt „nefondate şi 
periculoase din punct de vedere politic”.[42] Dr. William Byne, 
de la Universitatea Columbia, consideră dovada „înnăscut” ca 
fiind „neconcludentă” şi o compară cu „încercarea de a adăuga 
o sută de zerouri ca să obţii un 1”.[43] Dr. Fausto-Sterling spune 
că studiile şi dezbaterea care le-a urmat, nu sunt nici măcar 
despre biologie, ci despre politică,[44] iar profesorul 
John D’Emilio de la Universitatea din Carolina de Nord, în timp ce 
este de acord să ia în considerare posibilitatea homosexualităţii 
înnăscute, spune că sunt „mult prea multe pe care nu le-am 
explorat”.[45] 

Argumentul justiţiei sociale #2: „Homosexualitatea nu 
poate fi schimbată.” 
„Orientarea sexuală pur şi simplu nu poate fi schimbată”, 

spune plin de încredere un psihiatru homosexual,[46] avertizând 
că „pot exista consecinţe emoţionale şi sociale severe, în 
încercarea de a schimba homosexualitatea cu 
heterosexualitatea”.[47] Argumentul se bazează în mare măsură 
pe ştiinţele sociale, precum era de aşteptat; Biblia nu susţine aşa 
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ceva. Într-adevăr, Sfântul Pavel face remarca opusă, declarând 
clar că homosexualii se pot schimba, când afirmă: 

„Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui 
Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici 
închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici 
sodomiţii... nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Şi aşa eraţi 
unii dintre voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost 
socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Cristos şi prin 
Duhul Dumnezeului nostru.”(1 Corinteni 6:9-11) 

Totuşi, argumentul „Am încercat să mă schimb, dar nu am 
putut” este destul de popular printre homosexualii care şi-au 
acceptat orientarea şi insistă ca alţii să facă la fel. 

Răspunsul #1: Argumentul „de neschimbat” induce în 
eroare. În timp ce multe autorităţi de sănătate mintală 
cred că homosexualitatea este de neschimbat, multe 
altele cred că poate fi schimbată. 
În 1970, Institutul Kinsey a raportat că 84% dintre 

homosexualii pe care i-au studiat îşi schimbaseră orientarea 
sexuală cel puţin o dată; 32% dintre ei au raportat o a doua 
schimbare, iar 13% au raportat cinci schimbări în orientarea lor 
sexuală, în timpul vieţii lor![48] 

Directorul Centrului pentru Pregătire Psihanalitică din 
New York, fără îndoială conştient că asemenea schimbări au 
loc, a observat „dezinformarea răspândită de anumite cercuri că 
homosexualitatea este netratabilă”, spunând că face „un rău 
incalculabil la mii de oameni”. [49] 

Dr. Irvine Bieber a ajuns la concluzia (după tratarea a peste 
o sută de homosexuali) că „o schimbare spre heterosexualitate 
este o posibilitate pentru toţi homosexualii care sunt puternic 
motivaţi să se schimbe”.[50] 

Cercetătorii sexuali Masters şi Johnson (care cu greu pot fi 
numiţi păstrători ai părerilor tradiţionale) au spus: conceptul 
„homosexualitatea nu poate fi schimbată” este „cu siguranţă o 
problemă rămasă deschisă”.[51] Dr. Wood şi Dr. Dietrich, scriind 
despre eficienţa tratamentului pentru homosexualitate, au 
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confirmat că „toate studiile care au încercat transformări de la 
homosexualitate la heterosexualitate au avut un succes 
semnificativ”.[52] Şi Noul raport al Institutului Kinsey explică faptul 
că oamenii nu „îşi menţin neapărat aceeaşi orientare sexuală 
de-a lungul vieţii”, explicând apoi că „programele care îi ajută 
pe homosexuali să se schimbe raportează diferite grade de 
succes”.[53] 

Dar nimeni nu o spune mai bine decât Stanton Jones, 
Profesor de Psihologie la Colegiul Wheaton: 

Oricine spune că nu există speranţă (pentru schimbare) este ori 
ignorant, ori mincinos. Fiecare studiu secular despre schimbare a arătat o 
anumită rată a succesului, iar cei care mărturisesc vindecări substanţiale 
făcute de Dumnezeu sunt nenumăraţi.[54] 

Răspunsul #2: Argumentul este ilogic, deoarece 
presupune că dacă o stare este de neschimbat, este 
prin urmare de dorit. 
De dragul argumentului, să presupunem că s-ar dovedi că 

homosexualitatea, ca stare, este de neschimbat – că nicio 
cantitate de rugăciuni, consiliere sau eforturi de orice fel nu l-ar 
putea face pe un homosexual să devină atras de sexul opus. Şi 
ce? Ar trebui aceasta să ne schimbe părerea despre 
comportamentul homosexual ca fiind păcătos? Puţin probabil. 
Nu este loc în niciun verset biblic pentru niciun fel de păcat, în 
Vechiul sau în Noul Testament, spunând: „Să nu faci acel 
lucru!” („Numai dacă, bineînţeles, ai încercat din greu să te 
schimbi, te-ai rugat şi ai urmat consiliere şi ai descoperit că nu te 
poţi opri să faci acel lucru. Dacă aşa stau lucrurile, atunci acel 
lucru nu mai este păcat. Este un dar înnăscut, de neschimbat şi 
te poţi lăsa în voia lui!”) 

Ţepuşul în carne al apostolului Pavel, orice ar fi fost, era de 
neschimbat; în ciuda rugăciunilor lui pentru eliberare, 
Dumnezeu a îngăduit ca el să rămână. Dar cu siguranţă nu era 
de dorit (2 Corinteni 12:7-9). Despre alte condiţii – alcoolismul, 
de exemplu, sau diferite dependenţe – se crede în mod obişnuit 
că sunt de neschimbat şi trebuie să fie confruntate zilnic. 
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Aceasta nu le face de dorit, normale, sau hotărâte de 
Dumnezeu. 

Argumentul justiţiei sociale #3: „10% din populaţie 
sunt homosexuali. Ar putea să greşească atât de mulţi 
oameni?” 
Acest argument a fost atât de categoric dezaprobat în 

sursele seculare, clinice şi teologice din toată lumea, încât poate 
că nici nu este necesar să fie menţionat. Dar, în eventualitatea în 
care cititorul s-ar confrunta cu el în viitor, vom revedea pe scurt 
ceea ce se numeşte în mod obişnuit „Mitul 10%” şi modul în 
care trebuie i să se răspundă. 

În 1948, cercetătorul Alfred Kinsey a publicat 
Comportamentul sexual la bărbat, care a cuprins concluziile sale 
după examinarea istoriei sexuale a 5300 de bărbaţi americani. 
Descoperirile, în special cele despre homosexualitate, au şocat 
sensibilitatea americană: 37% dintre subiecţi au recunoscut cel 
puţin o experienţă homosexuală, începând din adolescenţă,[55] 
iar 10% au afirmat că au fost homosexuali cel puţin trei ani.[56] 

S-a dus vestea – 10% din populaţia masculină era 
homosexuală! Ştiind că există putere în numere, teoreticienii şi 
vorbitorii pro-homosexualitate au repetat statistica necontenit, 
până ce a devenit un fapt acceptat: unul din zece bărbaţi este 
homosexual; prin urmare, homosexualitatea este mult mai 
obişnuită decât se crezuse înainte. Conceptul le-a fost extrem de 
util activiştilor când, decenii mai târziu, urmau să întrebe cum 
putea să creadă cineva că 10% din populaţie este anormală, 
imorală sau greşeşte în mod clar. 

Răspunsul #1: Argumentul este exagerat, Kinsey nu a 
susţinut că 10% dintre bărbaţi sunt homosexuali. 
Formularea lui Kinsey era clară: 10% dintre bărbaţii care au 

luat parte la studiu au afirmat că au fost homosexuali cel puţin 
trei ani. Nu au fost neapărat homosexuali toată viaţa lor, nici nu 
urmau să fie neapărat homosexuali în viitor. De fapt, studiile 
ulterioare ale Institutului Kinsey aveau să confirme că orientarea 
sexuală nu este neapărat fixă şi că se poate schimba în timpul 
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vieţii unei persoane. În 1990, Noul raport despre sex al Institutului 
Kinsey afirmă: 

„Unii oameni au o orientare homosexuală consecventă o 
lungă perioadă de timp, apoi se îndrăgostesc de o persoană de 
sex opus; alţii, care au avut numai parteneri de sex opus, se 
îndrăgostesc mai târziu de cineva de acelaşi sex.”[57] 

Răspunsul #2: Argumentul „10%” induce în eroare, din 
două motive. 
Mai întâi, datele lui Kinsey nu au fost obţinute de la o 

populaţie care să reprezinte cu acurateţe bărbaţii americani. 
Dr. Judith Reisman, în cartea ei Kinsey, sexul şi frauda: Îndoctrinarea 
unui popor a discreditat complet concluziile şi metodele lui 
Kinsey. Una dintre descoperirile ei cele mai importante a fost că 
25% dintre bărbaţii care au luat parte la studiu erau condamnaţi, 
mulţi dintre ei fiind delincvenţi sexuali.[58] Fireşte, o incidenţă 
mai mare a homosexualităţii avea să fie găsită printre 
condamnaţi, în special printre delincvenţii sexuali, mulţi dintre 
ei fiind în închisoare pentru comportament homosexual. (În 
anii 1940 era perfect posibil; astăzi, din fericire, oamenii nu sunt 
închişi pentru homosexualitate.) 

În al doilea rând, studiile ulterioare au contrazis pretenţia de 
10%. USA Today a relatat pe 15 aprilie 1993 despre un nou 
studiu pe 3321 de bărbaţi americani, indicând că 2,3% dintre ei 
se angajaseră în comportamentul homosexual în ultimii zece 
ani; numai 1,1% au raportat că erau exclusiv homosexuali. 

Acesta a fost doar ultimul dintr-o serie de studii care au 
dovedit că Kinsey se înşela. În 1989, un studiu din SUA a 
estimat că nu mai mult de 6% dintre adulţi au avut contacte cu 
persoane de acelaşi sex şi că numai 1% erau exclusiv 
homosexuali; un studiu similar, în Franţa, a găsit că 4% dintre 
bărbaţi şi 3% dintre femei s-au angajat vreodată în contacte 
homosexuale, în timp ce numai 1,4% dintre bărbaţi şi 
0,4% dintre femei o făcuseră în ultimii cinci ani. Articolul 
concluziona, deloc surprinzător, că statistica de 10% propusă de 
Kinsey „se stingea sub greutatea noilor studii”. 
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O remarcă plină de candoare a unei activiste lesbiene explică 
de ce s-a aflat cifra de 10% atât de mult timp în atenţia 
publicului: 

Treaba cu „unu din zece” – cred că oamenii au ştiut probabil 
dintotdeauna că a fost exagerată. Dar era un număr frumos spre care 
puteai arăta, puteai spune „unul din zece”, şi este un mod într-adevăr bun 
de a-i face pe oameni să vadă că suntem aici.[59] 

Dacă ceea ce spune ea este adevărat, vorbitorii homosexuali 
vroiau să repete ceva ce ştiau că este fals, de dragul promovării 
cauzei lor. Având aceasta în minte, ne întrebăm ce alte 
„realităţi” despre homosexualitate („homosexualii se nasc 
homosexuali”, „homosexualii nu se pot schimba”) vor fi într-o 
zi dezaprobate, ca fiind propagandă despre care oamenii „au 
ştiut întotdeauna că era exagerată”, dar pe care au promovat-o, 
fiindcă scopul a scuzat mijloacele. 

Putem accepta unele părţi ale acestor argumente 
pro-homosexualitate. Putem accepta, de exemplu, posibilitatea 
ca într-o zi să se descopere că genetica joacă un rol în 
dezvoltarea homosexualităţii. Putem fi de acord că, în multe 
cazuri, condiţia homosexuală – atracţiile mai degrabă faţă de 
persoanele de acelaşi sex decât faţă de persoanele de sex opus – 
începe foarte devreme în viaţă. Şi, în timp ce se cunoaşte în 
mod obişnuit că 10% din populaţie nu sunt, nici nu au fost 
vreodată homosexuali, vom admite că există probabil în 
populaţie mai mulţi homosexuali decât ştim noi. Afirmaţia lor 
că nu au fost întrebaţi cu privire la orientarea sexuală este, în 
cele mai multe cazuri, adevărată; ar trebui să simţim o 
compasiune adevărată pentru cei care se luptă cu ceva sau sunt 
maltrataţi pentru ceva ce nu au ales niciodată. Stanton Jones de 
la Colegiul Wheaton spune pe bună dreptate: 

Dacă nu poţi avea empatie pentru un homosexual, din teamă sau din 
repulsie faţă de el, atunci eşti sub aşteptările Domnului nostru.[60] 

Dar trebuie să ne îndepărtăm de promotorii teologiei 
pro-homosexualitate în ceea ce priveşte concluziile la care au 
ajuns. Nu putem rescrie Scriptura, aşa cum au făcut-o ei, pentru 
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a fi de acord cu un păcat, numai pentru că s-a arătat că este 
înnăscut, de neschimbat sau comun. Cu privire la acest punct, 
am putea foarte bine să împrumutăm un citat al dramaturgului 
liberal Lilian Hellman: 

Nu pot şi nu vreau să-mi ignor conştiinţa, ca să mă potrivesc 
tendinţelor anului acesta. 

Note  
[1] Praeger, în Broward Jewish World, 16 octombrie 1990, 
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SALVAŢI HOMOSEXUALII ŞI LESBIENELE! 

TEOFIL GAVRIL 
 
Aşa a vorbit Domnul oştirilor: Faceţi cu adevărat dreptate şi 

purtaţi-vă cu bunătate şi îndurare unul faţă de altul. Zaharia 7:9 
Una dintre preocupările mele majore din ultima perioadă 

este cea referitoare la găsirea de metode adecvate şi eficiente de 
a face terapie cu oamenii care manifestă dependenţe pe 
capitolul sexualitate şi mă refer în special la pornografie şi tot ce 
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decurge de aici. Este greu de înţeles de ce prinde atât de bine şi 
de tare fenomenul acesta la oamenii acestor vremuri, dar mai 
ales este greu să scoţi pe cineva dintr-o asemenea legătură. 
Aceasta mă provoacă mai mult la citit, meditat, cerut 
înţelepciunea divină a lui Dumnezeu, peste fiecare caz pe care îl 
am de consiliat. 

În aceeaşi măsură, o altă latură a activităţii mele de consiliere 
are legătură cu proiectul Contra Curentului, unde avem de-a face 
cu oameni care se luptă cu homosexualitatea. Iarăşi, o zonă a 
distrugerii umane, folosind sexualitatea pervertită şi, de 
asemenea, o zonă în care schimbarea apare foarte, foarte greu, 
iar bătăliile sunt crunt de grele. 

Nu am nici cea mai mică intenţie de a supăra pe cineva, nici 
de a ataca, ci mă gândesc în cel mai serios mod că este nevoie să 
facem ceva pentru salvarea homosexualilor şi a lesbienelor. Au 
nevoie disperată de ajutorul nostru, de suportul nostru, de 
dragoste autentică şi curată, de susţinere la nivel social şi politic. 
Fără implicarea noastră, sunt condamnaţi pentru totdeauna. 

Se tot discută despre noua formă a Constituţiei României şi 
despre sintagma care să clarifice din cine este formată o familie, 
cine se poate căsători. Deşi cea mai mare parte a oamenilor, 
dacă ar fi să voteze, ar vota împotriva legalizării căsătoriilor 
între homosexuali, „ajustarea” va fi făcută în detrimentul 
homosexualilor, lesbienelor şi heterosexualilor, adică va fi 
acceptată căsătoria lor. Şi aceasta pentru că nu contează mai 
deloc ce spunem noi, iar dacă ar conta, pe cei mai mulţi care 
sunt împotrivă îi vor determina să stea acasă, aruncând mizerie 
asupra întregii Constituţii, determinând lehamitea oamenilor. 

În realitate, o asemenea măsură ar face un mare deserviciu, 
un mare rău homosexualilor. Legalizarea căsătoriilor dintre ei îi 
va determina să meargă un pas mai departe în relaţia lor şi aşa 
nefericită şi păguboasă sentimental, emoţional, fizic şi spiritual, 
spre distrugerea vieţii lor de acum şi a celei veşnice. 

De aceea suntem chemaţi să îi sprijinim, să îi ajutăm, să le 
fim alături. Cum putem face aceasta? 
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 Protestând faţă de o modificare a Constituţiei în 
favoarea legalizării căsătoriilor lor. O asemenea legalizare nu 
trebuie să existe şi, în primul rând, nu trebuie să existe pentru 
binele lor. Din cazurile celor care ne scriu pe 
www.contracurentului.com, observăm clar că sunt nefericiţi, bolnavi 
fizic, epuizaţi, chinuiţi în cugetul lor, chinuiţi în trupurile lor, 
sătui de mizerie şi promiscuitate. Îi putem ajuta, împiedicând 
legalizarea căsătoriei lor. 

 Mijlocind înaintea lui Dumnezeu pentru ei. Aşa e că 
nu te-ai rugat prea des pentru ei? Ştiu, nu mă miră deloc şi nu te 
acuz, dar îţi spun doar că au mare nevoie de rugăciunea ta. Au 
nevoie de oameni care să mijlocească înaintea lui Dumnezeu 
pentru salvarea lor, de oameni cu mâini şi inimi curate care să 
strige către Salvatorul, de rugăciunea mea şi a ta. 

 Informându-te. Da, dacă te informezi despre ce 
înseamnă acest fenomen ajuţi mult sau poţi ajuta oamenii cu 
astfel de probleme. Nu ştii când vei avea de vorbit cu unul 
dintre ei. Nu ştii când cineva dintre cunoştinţele tale va avea 
nevoie de ajutor în această problemă. Dacă nu vei fi pregătit, îl 
vei respinge, îl vei alunga, îl vei izgoni şi, tradus, înseamnă că îi 
vei întări convingerea că nu este acceptat şi că aşa trebuie să 
trăiască. 

 Iubindu-ţi copiii. Dacă îţi iubeşti copiii, atunci 
pregăteşte-te şi în acest domeniu. Nu uita că în familie oamenii 
„decid” că „s-au născut aşa”. Cele mai multe cazuri de 
homosexualitate sau lesbianism se declanşează în casa părinţilor, 
unii dintre ei „buni creştini”. Unde îţi direcţionezi copilul? Ştii 
ce este în mintea lui? Cu ce se confruntă? Ce anturaj are? Cu 
cine umblă? Unde stă seara? La ce se uită pe calculator? Dacă 
nu ştii, ar fi bine să te apropii de el să discuţi, să te împrieteneşti 
cu el. 

 Susţinând pe cei care se implică într-o astfel de 
lucrare. Ştiai că există şi oameni care îşi dedică timpul lor, 
resursele lor, banii lor şi chiar vieţile lor pentru a salva astfel de 
oameni? Că este mare criză de oameni iubitori de oameni, care 
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să lucreze şi să sprijine o astfel de lucrare? Că există proiecte 
aproape necunoscute în biserici, oameni care luptă şi agonizează 
pentru ei în rugăciune? Dacă nu ştiai, îţi spun acum. Una dintre 
aceste lucrări este chiar din mediul evanghelic şi se numeşte 
Contra Curentului. Cere detalii dacă vrei să ne susţii şi le vei primi. 

 Implicându-te. Da, ştiu, este jenant, dezgustător uneori, 
este defăimător, dacă te vede cineva discutând, dacă va crede 
cineva că tu eşti ca ei, dacă îţi vei păta numele, dacă, dacă, dacă, 
dar este nevoie de implicare. Poţi discuta cu astfel de persoane. 
Avem nevoie de oameni echilibraţi care să discute cu ei, care să 
poată iubi real şi să dea model o astfel de dragoste, pentru 
vindecarea dragostei lor bolnave. Avem nevoie de oameni care 
să iubească ca Cristos. 

Da, cu siguranţă poţi salva şi tu homosexuali şi lesbiene. 
Totul este să-ţi pese, totul e să vrei să te uiţi şi spre nenorocirea 
lor. Vei putea oare tu să înţelegi drama lor? Îţi va păsa de 
durerea lor? Au nevoie de noi, dragii mei. Au nevoie să fie 
salvaţi. Ei sunt cea mai mare comunitate de oameni 
neevanghelizată în mod intenţionat, nu sunt misionari care să 
lucreze printre ei şi cu ei. O... dacă ai şti câtă nevoie au de 
salvare şi nu are cine să le spună despre ea! 

Faceţi cu adevărat dreptate şi purtaţi-vă cu bunătate şi îndurare unul 
faţă de altul. Au nevoie şi ei de bunătate şi îndurare, de ajutor, de 
salvare. Cine se va duce oare? 

Poţi ajuta. Priveşte lista mică de mai sus, sigur poţi face ceva 
din ea. Te rog, fă ceva, întinde în acest fel mâna spre ei, o mână 
plină de speranţă, dragoste curată, salvare. Dumnezeu ne 
provoacă la lucrare. Cum vei răspunde? 

[Copyright © 2013 Teofil Gavril. Acest articol a apărut iniţial 
pe site-ul autorului – www.filedinjurnal.ro (Cu Dumnezeu în fiecare 
zi).]  
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SCHIMBARE DE DIRECŢIE 

VASILE LEŞ 

 
Într-o lume atât de frământată şi o societate atât de divizată, 

în care stresul şi zbuciumul sufletesc ating culmi nebănuite şi 
neştiute decât în mod individual, de fiecare fiinţă umană, într-o 
lume în care tot mai mulţi sunt debusolaţi, fără nicio direcţie, 
asemănându-se cu o corabie împinsă încoace şi încolo, în 
funcţie de anturaj, conjunctură de moment etc., într-o lume în 
care tot mai mulţi au o direcţie greşită, purtând în sufletul lor 
poveri imense, cu un impact devastator pentru ei, fără să ştie că 
există o speranţă, apare Schimbare de direcţie.  

Ea poate fi o rază de speranţă pentru cei ce nu mai au nicio 
speranţă, demonstrând că şi alţii ca ei au reuşit, schimbând 
direcţia, îi poate motiva să fie mai deschişi, adresându-se şi celor 
ce doresc să-i ajute. Cartea poate fi un instrument util în mâna 
celor ce se confruntă cu astfel de probleme şi a celor ce lucrează 
cu ei, dar poate fi şi o motivaţie excelentă pentru o mai mare 
implicare şi dăruire în lucrarea cu homosexualii. Biserica 
creştină, în speţă bisericile evanghelice, sunt provocate să 
acorde o mai mare importanţă acestui domeniu, implicându-se 
în mod activ, oferind suport şi remediu pentru homosexuali.  

Nu poţi să fii indiferent, când sufletul aproapelui tău este 
zdrobit, şi să mergi ca preotul sau levitul mai departe, ignorând 
sau acuzând, astupându-ţi urechile sau întorcându-ţi capul, nu 
poţi să nu auzi gemetele şi plânsul şi să nu vezi rănile adânci. 
Nu poţi înţelege imensitatea durerii decât atunci când îmbraci 
haina durerii. Cu ce suntem eu şi cu tine diferiţi faţă de ei? Cu 
nimic! Suntem în măsură noi să-i judecăm sau să-i acuzăm? Cu 
siguranţă nu. Eu am păcatele mele, tu ai păcatele tale, ei au 
păcatele lor. Este cineva fără păcat? Nu.  

Am primit un telefon şi cel ce îmi vorbea plângea în hohote. 
Am înţeles că nu mai putea suporta durerea şi că era hotărât ca 
ziua aceea să fie ultima din viaţa lui. A închis telefonul, spunând 
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că nu mai poate vorbi, că nu are sens şi nu are rost, că oricum 
pentru el totul se termină. Ai putea să fii indiferent? Cred că nu.  

Deseori, sunt momente în viaţă când trebuie să faci o 
schimbare. Poate ai apucat pe un drum greşit. Este momentul 
să schimbi direcţia. „Destinul tău e să învingi, Când eşti căzut să 
te ridici... Nu suntem aici statornici, O ţară avem şi ea e sus.” 
Deci, schimbă direcţia către cer! 

[Copyright © 2014 Vasile Leş. Publicat cu permisiune. 
Vasile Leş este licenţiat în psihologie şi teologie pastorală 
ecumenică la Universitatea din Bucureşti, a urmat cursurile 
Institutului Biblic Român, are un masterat în Managementul 
Organizaţiilor şi Resurselor Umane şi o formare în psihoterapie 
de patru ani la Institutul Român de Psihoterapie Integrativă. Este 
membru al Colegiului Psihologilor din România, al Institutului Român 
de Psihoterapie Integrativă şi al Federaţiei Române de Psihoterapie. De 
asemenea, este membru al Bisericii Penticostale „Maranata” din 
Baia Mare şi activează în prezent în cadrul comunităţii 
penticostale din Viena, unde s-a stabilit de curând. Este 
căsătorit şi tatăl a doi copii. Poate fi contactat prin e-mail la 
adresa psihoart@yahoo.com sau telefonic la numerele 
43.69910134210 sau 0741.547161.] 

 

VREAU SĂ MĂ IMPLIC! 

TIBERIU 
 
Mă numesc Tiberiu, am 26 de ani, sunt căsătorit şi împreună 

cu soţia mea frecventez o biserică din Suceava. Îmi place enorm 
ceea ce faceţi şi aş dori să mă implic în proiectul vostru.  

Unul dintre motivele pentru care aş vrea să iau parte la o 
lucrare de felul acesta este că am prieteni care se confruntă zi de 
zi cu drogurile, cu dependenţa de pornografie, probleme pe care 
Biserica – vorbesc la modul general – nici măcar nu le 
nominalizează, pentru că încă mai persistă ideea că astfel de 
situaţii sunt valabile doar în America, nu şi la noi. Faptul că în 
genul acesta de „spărtură” nu stă nimeni mă face să mă implic, 
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să nu las ca Diavolul să-şi facă lucrarea într-un mod excepţional, 
doar pentru că unii trăiesc în ignorarea unor asemenea 
probleme.  

Sunt încă uimit de felul cum acţionează Biserica: vorbim 
despre dragostea lui Dumnezeu şi iertarea păcatelor, despre har 
nu mai zic, concepţia despre har fiind înţeleasă complet greşit în 
majoritatea bisericilor, şi când apare câte unul de genul 
homosexual, curvar, beţiv, dependent de droguri, care provine 
dintr-o familie evanghelică, tendinţa este să îi dăm un şut şi să îi 
explicăm că dacă nu se pocăieşte, va arde în fundul iadului şi o 
să-l bată Dumnezeu şi lucruri de genul acesta, care în loc să îi 
apropie pe păcătoşi, îi îndepărtează. Fapte care sunt în 
contradicţie cu misiunea lui Cristos, care a venit pentru 
păcătoşi, nu pentru sfinţi.  

Cu mulţi ani în urmă, aveam alte idei despre homosexuali, 
cum că ar fi doar nişte homo, însă mi-am dat seama că păcatul 
meu este la fel ca al lor, poate de o intensitate mai mare, doar că 
al meu nu se vede. Dumnezeu mi-a schimbat viziunea despre 
homosexuali şi am înţeles să nu îi văd ca pe nişte paria, ca pe 
nişte ciudaţi sau ca pe nişte bolnavi, ci ca pe oameni care au 
nevoie, în primul rând, de iubire necondiţionată şi necerşită. 
Citesc acum Tulburătoarele descoperiri ale harului de Philip Yancey 
şi mai bine ca niciodată, am înţeles atitudinea perfectă faţă de 
homosexuali: iubire necondiţionată, pe de o parte, însă 
condamnarea păcatului, pe de altă parte, nu condamnarea 
omului, nu etichetarea, nu prejudecata faţă de el, ci descoperirea 
păcatului care subjugă.  

Să nu uităm că Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe 
Satan sub picioarele noastre (Romani 16:20). Be blessed! 

[Copyright © www.contracurentului.com. Tiberiu locuieşte în 
Suceava, este căsătorit şi tatăl unui copil.] 
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editor
„În contextul în care homosexualitatea constituie o problemă tot mai acută, dar 
încă prea puţin înţeleasă, această carte oferă o perspectivă biblică directă şi 
tranşantă, care spune lucrurilor pe nume. SCHIMBARE DE DIRECŢIE oferă 
speranţă celor prinşi în capcana homosexualităţii şi indică spre calea de ieşire. 
În acelaşi timp, ne provoacă pe toţi la o atitudine de dragoste autentică şi lipsită 
de prejudecăţi. Un instrument necesar consilierilor, pastorilor, învăţătorilor şi 
tuturor celor care doresc sa fie parte a soluţiei lui Dumnezeu pentru problema 
homosexualităţii.”

– VICTOR CONDORACHI, pastor
 
„SCHIMBARE DE DIRECŢIE poate fi o rază de speranţă pentru cei ce nu mai au 
nicio speranţă, demonstrând că şi alţii ca ei au reuşit, schimbând direcţia; îi 
poate motiva să fie mai deschişi, adresându-se şi celor ce doresc să-i ajute. 
Cartea poate fi un instrument util în mâna celor ce se confruntă cu astfel de 
probleme şi a celor ce lucrează cu ei, dar poate fi şi o motivaţie excelentă pentru 
o mai mare implicare şi dăruire în lucrarea cu homosexualii. Biserica creştină, în 
speţă bisericile evanghelice, sunt provocate să acorde o mai mare importanţă 
acestui domeniu, implicându-se în mod activ, oferind suport şi remediu pentru 
homosexuali.” 

– VASILE LEŞ, psiholog şi psihoterapeut

„Homosexualitatea şi tulburările de orientare şi identitate sexuală sunt 
consecinţe nefericite ale stării de păcat, care au ca urmare destructurări 
patologice la nivel biologic, psihic, relaţional, moral şi spiritual – extrem de 
complexe şi greu de recuperat. Când eforturile specialiştilor sunt unite cu 
puterea îndurătoare şi transformatoare a lui Dumnezeu, miracolul poate avea 
loc. Este speranţa, vestea bună, Evanghelia pe care CONTRA CURENTULUI o 
aduce prin SCHIMBARE DE DIRECŢIE într-un domeniu controversat, tenebros 
şi aproape virgin. Fie ca acest exemplu de creştinism autentic necesar să ne 
contamineze, iar multe suflete nefericite, chinuite – destine naufragiate, să-şi 
regăsească vindecarea, împăcarea, salvarea.” 

– SORIN SĂNDULACHE

Medic primar neurolog, doctor în antropologie medicală
Terapeut creştin şi autorul cărţii „Consiliere şi psihoterapie pastorală”
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