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I„Dacă Biserica, în forma ei organizată, instituţională, nu pare a oferi prea multe 

şanse întru recuperarea pentru Împărăţie a persoanelor care se autodefinesc 
drept LGBT, nu este totuşi lipsită de mărturie. Iniţiative individuale, particulare, 
ale unor creştini dedicaţi, care întind o mână prietenoasă, de sprijin, celor 
totalmente debusolaţi (aşa cum este cazul proiectului CONTRA CURENTULUI), 
umplu exact acel gol şi, dintr-un anumit punct de vedere, spală onoarea noastră, 
a tuturor, cu preţul unei trude perpetue, al unor critici constante (venite, prea 
adesea, chiar din partea celor care ar fi trebuit să-i sprijine) şi fără a le fi 
cunoscute pe de-a-ntregul nici întreaga activitate, nici lacrimile sau jertfa. 
Hristos, Domnul, ştie însă!” 

– EMANUEL ADRIAN SÂRBU, lector univ. dr. habil.
Membru fondator al Asociaţiei de Suicidologie şi al Asociaţiei Euthopia

 
„Perseverenţa cu care practicanţii şi apărătorii homosexualităţii şi-au promovat 
agenda, prin toate mijloacele posibile, în societatea românească, ne-a luat prin 
surprindere în ultimii ani. Sentimentul pe care l-am trăit, de cele mai multe ori, a 
fost nu doar unul de compătimire, ci şi unul de neputinţă în faţa unui fenomen 
ce a devenit tot mai evident în vremurile noastre. Poate adeseori cei care au 
vorbit şi luptat împotriva acestui păcat modern, dar atât de vechi, n-au avut 
toate informaţiile necesare pentru a-l combate cu eficienţă. Odată cu apariţia 
cărţii SCHIMBARE DE DIRECŢIE, apărătorii valorilor creştine, fie că sunt 
pastori, preoţi, psihologi, medici sau consilieri spirituali, au la îndemână o 
unealtă excelentă pentru a oferi răspunsuri celor care se confruntă cu problema 
homosexualităţii. Rezultat al unui efort laborios de cercetare, cartea oferă o 
imagine holistică asupra fenomenului homosexualităţii, informaţii preţioase 
despre felul în care ar trebui să îi ajutăm pe cei care se confruntă cu acest păcat, 
dar şi soluţii salvatoare pentru cei care vor să fie eliberaţi şi vindecaţi. Sunt 
convins că apariţia acestui volum va determina bisericile din România să aibă o 
atitudine mai îndrăzneaţă în abordarea subiectului, iar învăţătura şi demersurile 
acestora vor avea mai multă eficienţă în eradicarea păcatului, dar şi în salvarea 
păcătoşilor.”

– IONEL TUŢAC, pastor şi Preşedintele Asociaţiei Renaşterea Familiei
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„Salutăm apariţia cărţii SCHIMBARE DE DIRECŢIE pentru abordarea 
actuală a unui fenomen precum homosexualitatea, fenomen ce 
stârneşte vii controverse. Această lucrare, fără îndoială documentată şi 
bine articulată, va putea fi o unealtă pertinentă pentru analiza 
obiectivă a fenomenului amintit. Originalitatea sa constă în abordarea 
profundă a subiectului homosexualităţii, în întrebările pertinent puse 
de către autori şi poate, în primul rând, în oferirea răspunsurilor 
bazate pe cartea fundamentală a creştinismului: Biblia. Departe de a fi 
clasată în categoria «hate speech», această carte se vrea a fi o unealtă 
folositoare în clarificarea unei disonanţe sociale care-i divizează pe 
semenii noştri. SCHIMBARE DE DIRECŢIE spune adevărul cu 
dragoste, fără a răni sau a denigra pe cineva pentru orientarea sa 
sexuală, prezintă exemple şi statistici actuale şi oferă soluţii solide 
celor care se confruntă cu această stare. SCHIMBARE DE DIRECŢIE 
este folositoare pentru înţelegerea fenomenului homosexualităţii, 
adresându-se tuturor: adolescenţilor, tinerilor, adulţilor, părinţilor şi 
persoanelor singure, pastorilor, preoţilor, laicilor, adică tuturor celor 
care nu ingurgitează cu seninătate ceea ce numim «political 
correctness».” 

– EUGEN JUGARU, pastor lector univ. dr. 
Preşedinte al Senatului Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti 

 
„Trăim cu adevărat vremurile sfârşitului, când Biserica trebuie să facă 
faţă provocărilor, din ce în ce mai mari, ale societăţii noastre corupte, 
înstrăinate de Dumnezeu. Principiile divine sunt călcate în picioare, 
păcatul este promovat într-un mod agresiv, puterea noastră slăbeşte, 
deoarece ne-am îndepărtat de autoritatea Scripturii. Părerile 
personale, prejudecăţile sunt luate ca normă de viaţă. Însă Dumnezeu 
ne ajută şi ne oferă resursele necesare pentru a supravieţui bătăliei, 
trebuie doar să acceptăm şi să rămânem statornici pe temelia 
Cuvântului. SCHIMBARE DE DIRECŢIE este o carte extrem de 
interesantă, importantă pentru noi. Lectura ei ne ajută să înţelegem şi 
să răspundem în mod adecvat provocărilor vieţii. Recomand ca 
fiecare lucrător creştin să citească această carte! Este important să 
luptăm cu armele iubirii, să investim în copiii noştri şi să folosim 
resursele la îndemână, date nouă de Dumnezeu prin oameni dedicaţi. 
Mulţumesc lui Dumnezeu pentru curajul lor de a ne pune la dispoziţie 
volumul SCHIMBARE DE DIRECŢIE!” 

– CIPRIAN IOAN BÂRSAN, pastor 
Preşedintele Asociaţiei Absolvenţilor Institutului Teologic Penticostal 



„Tărâmul de mijloc are obiectivul şi determinarea de a aduce o 
furtună a sodomizării peste întreaga lume, cu scopul clar stabilit de a 
distruge sufletele preţioase pentru care a murit Fiul marelui şi unicului 
Rege, Dumnezeul Cel atotputernic. Această carte, împreună cu 
celelalte două volume, este menită să fie un far luminos pe o stâncă 
înaltă, având scopul de a ne orienta corect contra curentului furtunii 
care doreşte să murdărească şi să corupă ireversibil sufletele. Cartea 
este profundă, dar uşor de citit. Este informală, totuşi foarte practică, 
necesară oricărui slujitor care se ocupă de sufletele înlănţuite de 
păcatul homosexualităţii. Iar cel care suferă de această boală a 
păcatului, citind-o şi punând-o în practică ajutat de Isus Cristos, poate 
să fie eliberat pentru totdeauna. SCHIMBARE DE DIRECŢIE a apărut 
în cel mai bun timp posibil.” 

– CLAUDIU LĂPĂDAT, pastor evanghelist  
 
„Pentru a trăi o viaţă împlinită din toate punctele de vedere, avem 
nevoie de repere. Datorită înstrăinării de Dumnezeu, am pierdut 
standardele morale după care am fost creaţi să trăim ca oameni. 
SCHIMBARE DE DIRECŢIE prezintă o analiză bine documentată a 
realităţii actuale şi unele dintre consecinţele îndepărtării de 
Dumnezeu. Dar oferă, în acelaşi timp, încurajare şi soluţii practice 
pentru schimbarea direcţiei. Prima şi cea mai mare nevoie a noastră 
este nevoia de Dumnezeu. Când ne înstrăinăm de El, ne înstrăinăm 
de viaţă. Avem nevoie să revenim la El, la standardele Lui, pentru ca, 
în final, să venim la viaţă. Normele lui Dumnezeu ne ţin în siguranţă 
şi ne lasă să ne bucurăm de viaţă din belşug!” 

– DANIELA DAMARIS FĂGĂDAR, psiholog 
 
„Trăim vremuri tulburi. O nouă filozofie, un nou mod de viaţă, o 
nouă concepţie despre lume şi viaţă au cucerit dezbaterea publică 
într-un mod subversiv. Asistăm la marginalizarea şi ostracizarea unor 
actori ai scenei publice care gândesc diferit şi care au îndrăznit să 
condamne noua filozofie de viaţă. În contextul acesta, apariţia amplei 
lucrări SCHIMBARE DE DIRECŢIE, care demontează falsele teorii ale 
homosexualităţii, este mai mult decât necesară. Recomand această 
carte cu toată convingerea că poate să răspundă multor întrebări care 
frământă societatea contemporană.” 

– VASILICĂ CROITOR, pastor 
Preşedintele Comunităţii Regionale Penticostale Constanţa  

 



„La fel ca toţi oamenii, şi homosexualii au nevoie disperată de 
dragoste, de a fi iubiţi şi respectaţi, doar că au greşit, în mod fatal, 
direcţia spre dragoste şi au greşit înţelegerea noţiunii de dragoste. În 
homosexualitate, la fel ca în orice păcat, este vorba despre inimă. 
Inima omului, despre care Biblia spune că «este nespus de 
înşelătoare» şi «deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască?». Cel 
Preaînalt răspunde: «Eu, Domnul, cercetez inima şi cerc rărunchii, ca 
să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui.» Eu 
cred că există salvare şi iertare şi din mlaştina homosexualităţii! 
Sângele lui Cristos ne curăţeşte şi ne spală de orice păcat. Singura 
condiţie este să ne pocăim sincer, iar El este gata să ne schimbe inima 
şi să ne dea o inimă nouă şi o viaţă nouă. SCHIMBARE DE DIRECŢIE 
vorbeşte despre alegeri greşite şi alegeri corecte, despre mizerie şi 
viaţă nouă, despre păcat şi iertare, despre moarte şi viaţă. Merită 
citită.”  

– IOAN CIOBOTĂ , jurnalist la Radio Vocea Evangheliei Timişoara  
 
„SCHIMBARE DE DIRECŢIE este un material informativ complet şi 
variat asupra fenomenului homosexual. Comunităţile creştine şi 
formatorii lor de opinie au acum la dispoziţie informaţia variată şi 
riguroasă pe care lucrarea de faţă o oferă cu generozitate pe subiect. 
Aceasta deoarece există multă prejudecată şi superficialitate în 
cunoaşterea şi înţelegerea acestui fenomen, a mentalităţii, discursului 
şi argumentării pe care le promovează. În plus, se constată o 
atitudine, greu de înţeles, din partea liderilor creştini în general, de 
refuz a abordării deschise şi discutării oneste a acestui flagel moral şi 
spiritual, care penetrează societatea de astăzi şi de care începe să fie 
atinsă şi Biserica, fie că se recunoaşte, fie că nu. Îngrijorător este că 
flagelul ia amploare ca filozofie şi realitate socială, influenţând tot mai 
mult, în sensul permisivităţii, în special noua generaţie, crescută în 
gândirea postmodernă. De aceea recomand această lucrare în primul 
rând formatorilor de opinie creştini, dar şi tinerilor, în condiţiile în 
care, cel puţin în limba română, nu sunt prea multe asemenea cărţi.” 

– RADU VALERIU, pastor şi psihoterapeut 
 
 
 
 
 



„Suntem martorii – tăcuţi şi pasivi, unii, critici şi resentimentari, alţii – 
curgerii devastatoare a unui curent vechi de când lumea, în 
postmodernitatea secolului douăzeci şi unu. Unul tot mai agresiv şi 
distrugător, fiindcă uzează aberant de arsenalul ideologic al 
corectitudinii politice pentru a se legitima ca „drepturi ale omului”, 
contra drepturilor şi voinţei divine. Salut, aşadar, cu bucurie şi 
optimism, apariţia şi definitivarea trilogiei SCHIMBARE DE DIRECŢIE! 
Este, neîndoios, un act de iubire faţă de semenii noştri amăgiţi, unul 
autentic, lucid şi temerar, menit să mărească numărul de martori ai 
unei a treia categorii: lucrătorii creştini, instrumente în mâinile 
Răscumpărătorului, pentru răscumpărarea şi recuperarea celor care se 
lasă purtaţi de apele otrăvite ale curentului homosexualităţii. Fie ca 
numărul celor recuperaţi să depăşească proporţia de aproximativ 33% 
realizată până acum şi, mai mult, să inducă empatie, compasiune şi 
dorinţă de ajutorare, atât în gândirea şi inimile indiferenţilor, cât şi în 
ale resentimentarilor şi criticilor.” 

– IOAN JORZA, consilier spiritual 
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HOMO RELIGIOSUS 

FAŢĂ ÎN FAŢĂ CU HOMOSEXUALITATEA 

 

Au existat, cu siguranţă, nenumărate glosări şi luări de 

poziţie pe tema relaţiei dintre Biserică şi homosexualitate, în 
ciuda faptului că problema este, în spaţiul românesc, relativ 
nouă şi încă percepută ca un subiect tabu. Dacă, de exemplu, 
celebrul articol 200 din vechiul Cod Penal aprobat în 1968 o 
incrimina, dacă până în urmă cu câteva decenii 
homosexualitatea făcea încă obiectul DSM ca fiind o boală, nu 
mai puţin adevărat este şi faptul că, inclusiv după prăbuşirea 
comunismului, la noi încă se mai discuta despre aceasta în 
cadrul unor cursuri universitare precum „sociologia devianţei” 
sau „psihologia devianţei”. Treptat însă, sub influenţa unei 
agende politice extrem de bine puse la punct şi generos 
finanţate, relaţiile non-heterosexuale au început să fie 
promovate ca fiind parte a normalităţii. Numeroase 
personalităţi s-au implicat în această luptă şi, alături de ele, 
instituţii publice, administraţii, naţiuni. Am constatat cu uimire, 
de exemplu, prezenţa celebrului steag în culorile curcubeului 
arborat în instituţii precum Parlamentul Europei sau, în 
dimensiuni gigant, învelind edificii precum Ambasada Statelor 
Unite ale Americii la Bucureşti. Apoi, personalităţi din diverse 
domenii ale vieţii cultural-artistice (de talia lui Elton John) sau 
politice (precum Xavier Bettel, Primul Ministru al 
Luxemburgului) nu doar că şi-au declinat orientarea sexuală, ci 
au ales să se căsătorească în mod oficial cu partenerii lor de 
acelaşi sex.  

În fine, măsuri precum cea care a generat, în SUA, celebrul 
scandal al toaletelor publice pentru persoanele aparţinând 
tuturor categoriilor de gen şi orientare sexuală, legalizarea 
căsătoriilor între persoane de acelaşi sex, promovarea unei 
corectitudini politice care merge până la a interzice utilizarea 
unor termeni (pronume precum „el” sau „ea” au fost înlocuite 
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în Suedia, încă de pe la mijlocul anilor 1960, de neutrul „hen”; 
de asemenea, în formularistica oficială formulările gen „mama” 
şi „tata” au fost înlocuite de sintagma „părinte 1, părinte 2”), 
pentru a nu deranja, sancţionarea în instanţă a unor predici sau 
prelegeri publice având ca subiect delicata problemă ş.a.m.d. – 
toate acestea nu au în niciun caz rolul de a diminua distanţa 
dintre creştinismul conservator şi homosexuali, lesbiene, 
bisexuali, transgenderi sau persoane care nu se pot decide cu 
privire la propria orientare sexuală.  

Îmi amintesc de o discuţie purtată cu o amică dintr-o ţară 
nordică despre copiii ei. Doamna, distins profesor universitar şi 
cercetător de renume, îmi spunea că, dintre cele trei fete pe care 
le avea împreună cu soţul său, una era heterosexuală, alta 
lesbiană, iar mezina nu ştia dacă este fată sau un băiat captiv 
într-un trup feminin. Pentru a destinde puţin atmosfera 
(discuţia avea loc într-un grup din care făceau parte mai mulţi 
est-europeni, printre care polonezi, ruşi, ucrainieni, care imediat 
au schiţat o serie de grimase oripilate), i-am spus că, în 
România, avem o soluţie relativ simplă la această dilemă: atunci 
când se nasc copiii, noi aruncăm o privire şi la organele lor 
sexuale. Dacă au „ceva”, noi suntem ferm convinşi că sunt 
băieţi, iar dacă nu au, că sunt fetiţe. Desigur, problema este mult 
mai complexă decât atât, iar discuţiile merită cu siguranţă 
aprofundate, însă cert este că astfel de cazuri vor fi, probabil, 
din ce în ce mai frecvente, sub imperiul noilor paradigme sau 
modalităţi de gândire, al noilor filosofii, al noilor modalităţi de 
educaţie. În Ţările Nordice, de exemplu, există şcoli în care 
copiii sunt trataţi nediferenţiat în funcţie de gen, încurajaţi să se 
îmbrace în ce culori doresc (băieţii în roz şi fetele în bleu) sau să 
se joace cu jucării asociate, în mod tradiţional, cu una sau alta 
dintre categoriile de gen (fetiţele cu maşini şi pistoale, iar băieţii 
cu păpuşi).  

Frecvenţa ridicată a unui fenomen sau fapt social determină, 
desigur, şi schimbări ale percepţiei. Îmi amintesc de relatarea 
unui amic de culoare, stabilit la noi în primii ani de după 
prăbuşirea comunismului; la un moment dat îmi povestea cum 
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lumea (îndeosebi vecinii) se uita(u) la el ciudat, iar copiii de pe 
stradă îl strigau „ciocolată”, „ciocolată”. Pentru a depăşi 
momentul, i-a luat pe cei mai insistenţi, le-a oferit o Africana cu 
arahide (prietenii ştiu ce e...) şi le-a zis: „Uite, asta ciocolată. Eu 
sint om, ca voi, numai că am bielea niagră!” După care s-au 
împrietenit, vecinii l-au acceptat, lucrurile au intrat în firescul 
cotidian. Nu mai puţin adevărat este, desigur, şi reversul acestei 
situaţii – felul în care sunt privite, în anumite colectivităţi 
africane, persoanele caucaziene, a căror piele albă este net 
diferită de cea a majorităţii populaţiei. Există relatări, inclusiv 
din zilele noastre, în care europeni sau americani cu pielea albă 
sunt pipăiţi, atinşi cu o doză de teamă amestecată cu una de 
curiozitate de către africanii care nu au văzut până atunci decât 
semeni de-ai lor...  

În ambele cazuri, pe măsură ce acele persoane devin mai des 
întâlnite în societatea respectivă, ele suscită mai puţine 
curiozităţi, animozităţi şi tind să devină acceptate, cu atât mai 
mult cu cât, dacă revenim la subiectul homosexualităţii, 
percepţiile negative sau ostile sunt considerate discriminatorii şi 
sancţionate ca atare de majoritatea legislaţiilor din ţările 
civilizate. Inclusiv în România.  

Previzibil, în ţări cu un indice al religiozităţii mai ridicat, 
cum este cazul Poloniei sau al României (ultima fiind 
considerată de anumite studii chiar cea mai religioasă ţară din 
Uniunea Europeană), homosexualitatea este întâmpinată nu 
doar cu rezerve, ci cu o opoziţie extrem de serioasă, care 
adeseori poate degenera inclusiv în acte de violenţă. Bunăoară, 
la noi, mai toate gay pride-urile au fost flancate de 
contramanifestaţii organizate de grupări de extremă dreapta sau 
de creştini ultraconservatori.  

Pe de altă parte însă, la fel de adevărat este şi faptul că – cel 
puţin în cazul României – religiozitatea asumată cu mândrie în 
sondajele de opinie publică este contrazisă în mod flagrant, 
aproape brutal, de rate ale violenţei domestice, ale abandonului 
copiilor la naştere, ale avorturilor, divorţialităţii, ca să nu mai 
pomenim de lejeritatea cu care sunt comise ori tolerate la toate 
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nivelurile diverse infracţiuni (corupţia sau hoţia fiind doar 
câteva exemple care nu mai surprind niciun cetăţean român – 
mă îndoiesc sincer că mai există vreo naţie pe faţa pământului 
care să considere apelativul „hoţule” un compliment).  

Dar şi atitudinea Bisericii faţă de homosexualitate a suferit, 
de-a lungul timpului, o serie întreagă de mutaţii. Dacă, la 
începuturile sale, aceasta era totalmente şi categoric respinsă 
(Biserica fiind întemeiată, după cum ştim, pe fundamentul 
iudaic, puternic conservator, iar cu privire la această problemă 
există extrem de numeroase texte biblice care o interzic în mod 
categoric), în zilele noastre tot mai multe denominaţii creştine 
aleg să accepte inclusiv căsătoriile între persoane de acelaşi sex, 
ba chiar să aibă în fruntea lor persoane a căror orientare sexuală 
declarată şi asumată public este non-heterosexuală (este notoriu 
cel puţin cazul Evei Brunne, prima femeie lesbiană consacrată 
ca Episcop de Stockholm de către Biserica Luterană din 
Suedia).  

Desigur, se pot ridica obiecţii de genul aceleia că nu găsim 
afirmaţii ale Mântuitorului despre homosexualitate şi, implicit, 
lucrul acesta nu ar fi fost considerat relevant, motiv pentru care 
nu ar exista niciun temei pentru ca urmaşii Săi să aibă astfel de 
reacţii... Însă chiar şi un cititor neavizat al Bibliei poate înţelege 
că lucrul acesta era considerat atât de clar statuat în Scripturi şi 
atât de ferm condamnat în contextul iudaic, încât pur şi simplu 
ideea de a reafirma opoziţia faţă de astfel de practici ar fi putut 
fi considerată redundantă... Cu toate acestea, trebuie admis că 
existenţa unui episod similar întâlnirii dintre Mântuitorul şi 
femeia prinsă în timpul unui act adulterin, dar al căror 
protagonişti să fi fost două persoane de acelaşi sex, ar fi uşurat 
semnificativ dezbaterile din zilele noastre cu privire la acest 
subiect (dacă, prin absurd, respectivii ar fi scăpat nelapidaţi de 
conducerea religioasă a vremii).  

Admitem, în mod cert, posibilitatea ca astfel de relaţii 
homosexuale să fi avut loc chiar şi atunci în Israel, cel puţin în 
clandestinitate. Au existat, de altfel, perioade în care 
homosexualii au locuit inclusiv în clădirile anexe ale Templului 
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din Ierusalim (a se vedea, de exemplu, relatarea din 
II Regi/IV Regi/IV Regi 23:7), însă toate acele episoade au fost 
considerate ca fiind unele de decădere morală şi spirituală, 
reparaţia impunând izgonirea lor din ţară sau chiar aplicarea 
pedepsei capitale, dovadă a faptului că niciodată acele relaţii nu 
au fost considerate acceptabile în contextul iudeo-creştin. Prin 
urmare, se poate presupune că, departe de ochii lumii, existau 
astfel de cazuri şi în Israelul din vremea Mântuitorului, însă cu 
siguranţă respectivii nu s-ar fi afişat public sub regimul politico-
ideologic impus de cele două partide religioase ale vremii, 
Fariseii şi Saducheii, altminteri riscând nu doar oprobriul public, 
ci chiar pedeapsa capitală, conform legii mozaice.  

Având în vedere istoria, nu este absolut deloc surprinzătoare 
rezerva bisericilor creştine conservatoare faţă de entuziasmul cu 
care este promovată homosexualitatea în perioada 
contemporană. Surprinde, mai degrabă, deschiderea diferitelor 
grupări protestante (anglicană, luterană, prezbiteriană, 
episcopală etc.). Poate că şi din acest motiv ieşirea la suprafaţă a 
unor cazuri de homosexualitate, inclusiv în rândul unor membri 
ai clerului, are în bisericile tradiţionale dimensiunile unui 
adevărat cataclism şi contribuie la proferarea unor acuzaţii de 
făţărnicie sau atitudine duplicitară.  

În sinteză, putem afirma că Biserica, din nefericire, nu are o 
poziţie unitară în privinţa homosexualităţii. Găsim, pe de o 
parte, bisericile antemenţionate, care acceptă până la a încuraja 
relaţiile homosexuale, căsătoriile între persoane de acelaşi sex, 
episcopii homosexuali. La polul opus se situează bisericile 
tradiţionale şi cele protestante conservatoare, care uneori ajung 
până în punctul de a transforma discursul despre 
homosexualitate într-o adevărată cruciadă modernă, chiar dacă, 
pe alocuri, aceasta este mascată de pretexte ori „găselniţe” 
terminologice de tipul „protejării familiei tradiţionale”, 
„redefinirii familiei”, „schimbării legislative absolut necesare” 
ş.a.m.d. Desigur, se poate ridica obiecţia că partizanii celui de-al 
doilea curent nu vizează în mod direct homosexualitatea, ci 
familia tradiţională, însă afirmaţia este invalidată relativ uşor de 
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aparenta nepăsare cu care sunt tratate, la nivel societal, 
probleme sau disfuncţii la fel de reale ale familiei tradiţionale, 
precum violenţa domestică, rata nepermis de ridicată a 
abandonului copiilor, a relelor tratamente aplicate minorilor, a 
divorţurilor. Niciuna dintre acestea nu pare a stârni la fel de 
multe pasiuni şi acţiuni precum reuşeşte să o facă, per se, 
homosexualitatea, prin perspectiva legiferării concubinajului sau 
a căsătoriei între persoane de acelaşi sex. Ce-i drept, la fel de 
adevărată este şi viceversa – faptul că oponenţii, la nivelul 
activiştilor civici, al suporterilor mişcării pentru redefinirea 
familiei în legislaţia românească utilizează tocmai acele disfuncţii 
din familia tradiţională pentru a justifica necesitatea legiferării 
uniunilor consensuale sau a căsătoriei între persoane de acelaşi 
sex, de parcă existenţa acelor elemente ar însemna, în mod 
automat, că un cuplu de homosexuali sau lesbiene va fi, pe 
termen mediu sau lung, mai puţin violent, mai puţin predispus 
la abuz, abandon sau mai fidel (în realitate, o serie de studii şi 
cercetări subliniază exact contrariul). 

Cert este însă faptul că, între cele două tabere (la fel de 
hotărâte sau îndârjite), rămân exact homosexualii, lesbienele, 
bisexualii, transsexualii, persoanele care sunt indecise cu privire 
la propria orientare sexuală. Practic, admiţând fără tăgadă faptul 
că Biblia este cât se poate de clară cu privire la practicile non-
heterosexuale, pe care le consideră condamnabile, Biserica din 
zilele noastre nu pare a le oferi alternativă celor care se 
autodefinesc prin identificarea cu grupul LGBT(IQ). Admiţând 
că prima categorie de biserici menţionate comite o gravă eroare, 
care ar fi alternativa pe care persoanele respective ar putea-o 
afla în cea de-a doua? Desigur, nimic nu este mai uşor decât a-i 
condamna, a-i arăta cu degetul, a-i demoniza şi a indica – uneori 
cu o răutate sau chiar cu o satisfacţie deloc creştină – versetele 
prin care se arată osândirea lor eternă şi faptul că se află pe un 
drum greşit... Marea întrebare rămâne însă ce li se oferă în loc? 
Acceptarea, cu condiţia renunţării la homosexualitate? Cât de 
reală este însă această acceptare? În ce măsură vor fi percepuţi şi 
altfel decât ca nişte „homosexuali” de care trebuie să te fereşti, 
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ori de câte ori se uită mai insistent la tine sau la altcineva, sau 
când zâmbesc într-un anumit fel, sau când se aşază lângă copilul 
tău? Au aceşti oameni vreo şansă reală de integrare? Da, 
Dumnezeu este bun şi iartă, are puterea de a acoperi până şi 
păcatul homosexualităţii (eu unul sunt ferm convins de lucrul 
acesta!), însă este la fel de valabil lucrul acesta şi în ceea ce ne 
priveşte? Noi, Biserica, urmaşii Lui, indiferent de coloratura 
denominaţională, avem oare puterea, capacitatea de a trece 
peste acest tip de trecut al cuiva?! 

Închei cu gândul, care nu-mi dă pace, că poate nu 
întâmplător se găseşte scris pe paginile Sfintelor Scripturi un 
text precum cel din Iov 6:14: „Cel ce suferă are drept la mila 
prietenului, chiar dacă părăseşte frica de Cel Atotputernic.” Şi că, dacă 
Biserica, în forma ei organizată, instituţională, nu pare a oferi 
prea multe şanse întru recuperarea pentru Împărăţie a 
persoanelor care se autodefinesc drept LGBT, nu este totuşi 
lipsită de mărturie. Iniţiative individuale, particulare, ale unor 
creştini dedicaţi, care întind o mână prietenoasă, de sprijin, celor 
totalmente debusolaţi (aşa cum este cazul proiectului 
Contra Curentului), umplu exact acel gol şi, dintr-un anumit punct 
de vedere, spală onoarea noastră, a tuturor, cu preţul unei trude 
perpetue, al unor critici constante (venite, prea adesea, chiar din 
partea celor care ar fi trebuit să-i sprijine) şi fără a le fi 
cunoscute pe de-a-ntregul nici întreaga activitate, nici lacrimile 
sau jertfa. Hristos, Domnul, ştie însă!  

 
Lector univ. dr. habil. EMANUEL ADRIAN SÂRBU 
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ASPECTE MAI PUŢIN CUNOSCUTE  

ALE HOMOSEXUALITĂŢII 

 

35 DE ANI DE EXPERIMENT NATURAL SUGEREAZĂ 

CĂ DRAGOSTEA HOMOSEXUALĂ NU EGALEAZĂ 
DRAGOSTEA HETEROSEXUALĂ 

 

Activiştii homosexuali depun mari eforturi pentru a se face 

distincţie între dragostea homosexuală şi sexul homosexual şi 
sexul cu copii sau cu animale. Dragostea homosexuală, afirmă 
ei, este la fel ca dragostea bărbat-femeie, conducând la acelaşi 
gen de dorinţă sexuală şi dedicare şi la aceeaşi calitate a acestora. 
Homosexualitatea şi heterosexualitatea ar trebui astfel să fie 
privite şi tratate în acelaşi fel. 

Oficialităţile din domeniul sănătăţii publice şi mulţi 
politicieni au fost complet înşelaţi să creadă aceasta. C. Everett, 
fost Surgeon General al Statelor Unite [Purtător de cuvânt al 
Departamentului de Sănătate Publică din Statele Unite, n. trad.], a 
trimis o broşură în fiecare cămin american în care garanta că 
vaginul şi rectul sunt „la fel” în ceea ce priveşte riscul infectării 
cu HIV şi că SIDA este, în mod egal, atât o problemă 
heterosexuală, cât şi homosexuală. Acceptarea, în aceeaşi 
măsură, a dragostei homosexuale a invadat politica şi a condus 
la legi care garantează drepturi pentru persoanele LGBT şi la 
sentinţe judecătoreşti favorabile homosexualilor. Iar deoarece 
„Dumnezeu este dragoste”, apelul pe care îl fac homosexualii la 
dragoste a făcut ca Biserica să-şi creeze singură complicaţii. 
Papa Francisc a făcut declaraţii care par să contrazică opoziţia 
Bisericii faţă de homosexualitate, iar un grup evanghelic 
proeminent a comparat modul în care Biserica îi tratează pe 
homosexuali cu modul în care i-au tratat naziştii pe evrei. 

Totuşi, din punct de vedere istoric, comportamentul 
homosexual a fost privit foarte diferit. Platon a afirmat că 
sexului homosexual îi lipseşte altruismul şi ca atare nu aduce 
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beneficii societăţii – o componentă necesară a ceea ce se 
înţelege în general prin „dragoste”. Într-adevăr, a afirmat el, 
homosexualii nu fac decât să folosească trupul celuilalt.[1] Un 
mileniu mai târziu, Ioan Chrysostom [Ioan Gură de Aur, 
n. trad.], episcopul Constantinopolului, a respins orice pretenţie 
că dorinţa homosexuală îşi are originea în dragoste, numind 
homosexualitatea „o boală cumplită şi nevindecabilă”, atât de 
distructivă încât este „mai rea decât crima”. 

Astăzi avem dovezi empirice cu privire la întrebarea dacă 
dragostea homosexuală şi dragostea heterosexuală sunt sau nu 
similare. În ultimii treizeci şi cinci de ani, s-au păstrat cifre şi 
s-au comparat ratele infectării cu HIV la prostituate, 
consumatorii de droguri şi homosexuali. Toate cele trei grupuri 
au fost bine informate cum să evite infectarea celor cu care 
interacţionează. Prostituatele, desigur, nu pretind că îşi „iubesc” 
clienţii – ele oferă un serviciu. La fel, consumatorii de droguri 
nu pretind că-şi iubesc tovarăşii alături de care îşi injectează 
droguri, dar de obicei doresc de la cei din jur camaraderie şi 
siguranţă. 

Dar homosexualii pretind că iubirea (sau cel puţin 
echivalentul dorinţei heterosexuale) este motivaţia lor pentru 
sex. Este dragostea lor dovedită de precauţiile pe care le iau 
pentru a se proteja pe ei înşişi şi pe partenerii lor de boală? Dar 
dacă homosexualii nu reuşesc să ia precauţii în aceeaşi măsură în 
care iau prostituatele şi consumatorii de droguri injectabile? Ce 
ar spune aceasta despre natura „dragostei” homosexuale? În loc 
de a fi egală cu dragostea heterosexuală, ar putea ea să fie mai 
asemănătoare cu autogratificarea extremă asociată cu sexul cu 
copii sau cu animale? 

Când este vorba de germeni periculoşi presupunem, în mod 
automat, că oamenii vor încerca să-i evite şi că vor evita, de 
asemenea, să-i infecteze pe alţii. Presupunem că oamenii 
raţionali „vor avea grijă de ei înşişi şi de aproapele lor” şi, cu 
siguranţă, vor evita să infecteze pe cineva pe care îl iubesc. În 
cazul HIV, care este dificil de transmis, folosirea prezervativelor 
pentru sex şi a acelor curate pentru consumul de droguri oferă 
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de obicei suficientă protecţie şi cere doar câteva clipe din timpul 
personal. 

Dar, spre deosebire de prostituate şi consumatorii de 
droguri injectabile, unele infecţii legate de HIV provin de la 
homosexuali care caută să se infecteze sau să îi infecteze 
deliberat pe alţii. În numărul din decembrie 2016 al SFWeek, 
editorul homosexual Channing Joseph a povestit cum a dat 
anunţuri în publicaţii homosexuale prin care căuta să se 
infecteze cu HIV. Din „peste o sută de răspunsuri”, cinci au 
spus: „În niciun caz, este greşit”, dar „peste o sută” au răspuns 
cererii lui de a primi „microbul”, oferind momentul şi locaţia 
pentru a face ce era de făcut.[2] El a povestit cum „un tânăr 
postează un anunţ online. Curând după aceea, se află gol şi cu 
faţa în jos pe patul unei camere de hotel slab luminate. În acea 
noapte, bărbaţi necunoscuţi intră pe uşa descuiată. În loc să 
spună «salut», ei îşi descheie pantalonii. Când termină, pleacă. 
Până în zori, tânărul pierde şirul partenerilor de sex care au 
venit şi au plecat. Dacă şi-a atins scopul, următorul lui test 
pentru Virusul Imunodeficienţei Umane va ieşi pozitiv.” 

Au fost întâlnirile de mai sus „dragoste homosexuală”? 
Probabil că toţi bărbaţii care au penetrat aveau un nivel ridicat 
de HIV în corp – ei erau „cei care dăruiau”. Un alt tânăr a scris: 
„Impregnează-mă cu virusul SIDA!”, iar altul: „Pentru asta 
trăiesc.” Alţii au spus că au folosit periuţa de dinţi ca să-şi frece 
colonul pentru a se asigura că vor fi infectaţi. Unii au spus că 
vor „renunţa la Truvada” ca să-şi mărească nivelul de HIV. Alţii 
vroiau să fie siguri că ei erau cei care au infectat. 

Jurnalistul a făcut observaţia: „Este dificil de spus exact câţi 
oameni răspândesc intenţionat HIV, dar în oricare săptămână, 
în anunţurile personale de pe site-ul Craiglist din zona Golfului 
San Francisco, nu este neobişnuit să găseşti cel puţin câteva 
anunţuri personale ale solicitatorilor şi dătătorilor de «microb». 
Pe Bareback Real Time sunt adesea zeci de asemenea anunţuri.” 
Nu există nicio înregistrare cu prostituate sau consumatori de 
droguri care fac aşa ceva – niciuna.  
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San Francisco creează adesea cadrul pentru ceea ce fac alte 
oraşe mari prietenoase faţă de homosexuali. Reclame despre 
„Revoluţia noastră sexuală”, care arată homosexuali dansând de 
bucurie fiindcă sunt (aproape) complet protejaţi de HIV, sunt 
puse la loc de frunte peste tot pe autobuze şi în postere. Mesajul 
implicit? Homosexualii pot folosi sau nu prezervativele; pot fi 
liberi de teamă. Dar acest program (care este de ajutor pentru 
~ 12500) are costuri medicale de aproximativ 2000 de 
dolari/lună sau de 25000 de dolari/an per homosexual numai 
pentru prevenţia HIV. Deoarece încărcarea virală a HIV şi 
contagiozitatea HIV cresc când se dobândeşte o altă boală cu 
transmitere sexuală, nefolosirea prezervativului şi „libertatea” 
înseamnă mai multe BTS-uri. Dacă în program s-ar înregistra 
65000 de indivizi, costul medical ar fi de cel puţin 100 milioane 
de dolari/an, fără a mai menţiona costul provenind din 
BTS-urile adiţionale datorate „libertăţii sexuale”. 

Deci nu numai că homosexualii nu contribuie cu copii la 
viitorul nostru, dar prevenirea dobândirii sau răspândirii acestui 
singur virus costă aproximativ 25000 de dolari/an per individ! 
Ce nu am putea face cu un plus de 25000 de dolari/an? Ce este 
atât de special la homosexuali, pentru ca acest comportament al 
lor să fie protejat şi susţinut într-un asemenea mod? 

Investigaţia jurnalistică a SFWeek a fost făcută la scară 
redusă. Numărul infecţiilor HIV care apar din cauza celor care 
„caută microbul” şi a celor care îl „dăruiesc” reprezintă probabil 
doar o mică proporţie dintre cazurile de pe scena homosexuală 
din San Francisco. Dar alte oraşe importante au „comunităţi 
homosexuale” similare, iar acelaşi lucru se întâmplă şi acolo. 
Mai important este ceea ce spune activitatea respectivă despre 
natura „dragostei homosexuale” sau despre lipsa ei. Alte dovezi 
mai extensive întăresc perspectiva că „dragostea” heterosexuală 
şi homosexuală nu sunt deloc la fel, oferind credibilitate atât lui 
Platon, cât şi lui Chrysostom. 

35 de ani de experienţă cu HIV 
Homosexualitatea a fost suprimată puternic când China a 

instituit politica copilului unic în 1978-1980. Date fiind cultura 
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şi mărimea Chinei, limitarea la un singur copil a creat cadrul 
pentru existenţa a numeroşi bărbaţi lipsiţi de femei, poate între 
24 şi 33 de milioane în 2016.[3] China a dezincriminat actele 
homosexuale în 1997 şi a eliminat homosexualitatea ca „boală 
mintală” în 2001 – chiar când unii dintre „bărbaţii ei în plus” au 
adoptat homosexualitatea. Confruntată cu creşterea infecţiilor 
HIV la homosexuali, China a suprimat parţial homosexualitatea, 
interzicând promovarea ei şi refuzând să ofere drepturi 
homosexualilor. 

Prin aceste schimbări, proporţia homosexualilor în numărul 
noilor cazuri de HIV din China a crescut de la procentul de 1% 
în 1990-2001, în perioada de „suprimare dură”, când actele 
homosexuale erau ilegale sau o boală mintală, la procentul de 
27% în 2015, în perioada de „suprimare uşoară”. Proporţia 
infecţiilor la bărbaţii homosexuali a urcat în 2005 şi a depăşit 
proporţia consumatorilor de droguri injectabile, devenind al 
doilea grup de purtători de HIV ca mărime în 2011. 
Comparativ, bărbaţii homosexuali au reprezentat 29% dintre 
noile infecţii cu HIV în Statele Unite în 1998 şi ~ 69% dintre 
noile infecţii cu HIV din Statele Unite în 2014.[4] Ambele ţări au 
înregistrat aproximativ 30000 de noi infecţii cu HIV la bărbaţii 
homosexuali în 2015. 

Toate ţările au depus eforturi să împiedice răspândirea HIV. 
Diferitele lor strategii de prevenţie constituie un experiment 
natural de 35 de ani, care a implicat zeci de guverne, miliarde de 
oameni şi sute de scheme de prevenire. Spre deosebire de 
studiile tipice, care ne fac cunoscut ce au spus oamenii că au 
simţit, dar nu neapărat ce au făcut ei de fapt, ştim „ce s-a întâmplat 
de fapt” în ultimii 35 de ani. Trei grupuri care nu inspiră respect 
– bărbaţii homosexuali, consumatorii de droguri injectabile şi 
prostituatele – au fost informate cum să controleze răspândirea 
HIV. Unul singur nu a reuşit. 

1. Prostituatele (şi heterosexualii) au încetinit transmiterea 
virusului HIV, folosind prezervativele; 

2. Consumatorii de droguri injectabile au încetinit 
transmiterea virusului HIV, folosind ace curate; dar 



 - 19 - 

3. „Nicio ţară din lume nu a descoperit un mod eficient de 
a controla epidemia la bărbaţii homosexuali.” – 
Dr. Wu Zunyou, Director la Centrul de Prevenire a SIDA din 
China[5] 

Dr. Zunyou, conştient de rezultatele pe plan mondial, a 
concluzionat că, indiferent de limbă, cultură sau schema de 
prevenire, refuzul bărbaţilor homosexuali de a se proteja pe ei 
înşişi şi de a-i proteja pe iubiţii lor de infectare este un fel de 
„constantă”. Cele mai recente rapoarte din Statele Unite despre 
infecţia cu HIV care implică heterosexuali (inclusiv prostituate), 
consumatori de droguri injectabile şi bărbaţi homosexuali, 
întăresc evaluarea Dr. Zunyou (a se vedea tabelul de mai jos). 

 
Noile infecţii cu HIV în Statele Unite după categorie,  

2010-2014[4] 
 

Categorie/An 
2010 

(proporţia 
din total) 

2014 
(proporţia 
din total) 

Schimbarea 
relativă 

Heterosexuali  
12587 
(28%) 

10113 
925%) 

Scădere de 
12% 

Consumatori de 
droguri 
injectabile 

3641 
(8%) 

2363 
(6%) 

Scădere de 
28% 

Bărbaţi 
homosexuali 

28246 
(63%) 

28139 
(69%) 

Creştere de 
9% 

Total  44805 40873  

 
Aparent, la primele două grupuri a existat suficientă 

preocupare atât pentru siguranţa celor implicaţi, cât şi pentru 
siguranţa tovarăşilor lor, pentru a conduce la o scădere per total 
în numerele şi proporţiile noilor infecţii cu HIV. Totuşi, 
numere aproape constante de infecţii la bărbaţii homosexuali au 
condus la o proporţie în creştere a HIV. 

Sunt cifre dure despre noile infecţii, nu studii despre 
sentimente sau opinii. Sunt rezultate despre modul în care 
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adevăratele motivaţii au condus la infectarea cu o boală mortală. 
Chiar dacă un iubit ştie că declaraţia „te iubesc” este validată de 
o purtare corespunzătoare, noi ştim că declaraţia retorică nu 
înseamnă nimic, dacă mărturisirea „dragostei” conduce la o 
lipsă de grijă care denotă indiferenţă, iar „iubiţii” sunt trataţi 
doar ca obiecte sexuale. 

Există mai mult decât o uşoară nepotrivire între tiparul 
infectării cu HIV la homosexuali şi „dragostea” pe care pretind 
ei că o au pentru partenerii lor. În stadiile de început ale 
epidemiei, unii lideri homosexuali au ameninţat că vor „otrăvi 
rezerva de sânge”. Într-adevăr, fie deliberat, fie din neatenţie, 
peste 3000 de non-homosexuali din Statele Unite au murit din 
cauza sângelui donat de homosexuali în anii 1980 şi 1990. Chiar 
şi în zilele noastre, precum am remarcat mai sus, unii 
homosexuali încearcă să se infecteze intenţionat sau să infecteze 
pe alţii cu HIV.  

Faptul că prostituatele şi consumatorii de droguri injectabile 
arată mai multă preocupare pentru ei înşişi şi pentru tovarăşii 
lor decât bărbaţii homosexuali arată falsitatea afirmaţiei că 
dragostea homosexuală şi dragostea heterosexuală sunt 
echivalente. De asemenea, demonstrează – în probleme de viaţă 
şi moarte – cât de superficială este dragostea homosexuală. Deşi 
este evident că indivizii variază în nivelul de dedicare faţă de 
parteneri, dovezile statistice sunt clare. Platon şi Chrysostom au 
rostit adevărul: numai nesăbuinţa ar pune semnul egal între 
dragostea între persoanele de acelaşi sex şi dragostea 
bărbat-femeie. 
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ADOLESCENTELE LESBIENE RĂMÂN GRAVIDE  

DE CEL PUŢIN DOUĂ ORI MAI FRECVENT DECÂT 
COLEGELE LOR DE ACEEAŞI VÂRSTĂ 

MARK HODGES 

 
Statisticile arată[1] că femeile care se identifică drept 

„lesbiene” rămân gravide la o rată mult mai ridicată decât 
femeile „heterosexuale”, iar bărbaţii „homosexuali” lasă gravide 
femeile într-un procentaj semnificativ mai ridicat decât bărbaţii 
heterosexuali. 

O diagramă prezentată în Star Tribune din Minneapolis 
ilustrează grafic această disparitate: 

Ratele de graviditate sunt verificate în studii făcute în mai 
multe naţiuni, toate arătând că ratele de graviditate homosexuale 
sunt de 2-7 ori mai ridicate decât ratele de graviditate 
heterosexuale. Iar organizaţiile pro-homosexualitate recunosc[1] 
că „graviditatea neintenţionată este uriaşă la tinerii LGBT din 
întreaga lume”. 
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Fete care au rămas vreodată gravide  
sau băieţi care au lăsat vreodată gravidă o fată,  

clasele a noua şi a unsprezecea combinate 

 
Mai mult, atât bărbaţii homosexuali, cât şi femeile 

homosexuale, sunt semnificativ mai activi sexual decât 
heterosexualii. 

Glenn T. Stanton de la The Federalist a remarcat[2] că, dată 
fiind rata de graviditate la homosexuali de până la 7 ori mai 
ridicată decât la heterosexuali, „Adolescenţii şi adulţii despre 
care se presupune că «s-au născut» pentru a dori sex care nu 
face posibilă graviditatea, fac mult sex care face posibilă 
graviditatea.” 

Stanton a continuat: „Trebuie să ne întrebăm ce se întâmplă 
în viaţa emoţională a acestor indivizi, de îi face să se comporte 
într-o manieră atât de hipersexualizată? Ce lipsă încearcă să 
umple? Propria lor demnitate şi bunăstare cer o investigaţie 
onestă, liberă de presupuneri ideologice.”[2] 

Conform statisticilor, consumul de droguri şi de alcool 
înainte şi după sex au fost excesive[1] la tinerii LGBTQI, în 
special la bărbaţi. 

Referitor la statisticile despre promiscuitate/graviditate, 
activiştii homosexuali aruncă vina asupra influenţelor exterioare, 
precum respingerea din partea societăţii, presiunea tovarăşilor 
de aceeaşi vârstă şi un mediu familial care nu arată acceptare. 
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Alţii dau vina pe educaţia sexuală insuficientă pentru tinerii 
homosexuali. 

Pentru a ajuta la rezolvarea problemei promiscuităţii şi 
gravidităţii la LGBTQI, legislatorii au apelat la 
Planned Parenthood. Oficialii din guvern au oferit cea mai mare 
sumă de până acum pentru avort, 18 milioane de dolari,[3] 
pentru a reduce ratele gravidităţii şi bolile cu transmitere sexuală 
la tinerii homosexuali din nouă state [americane, n. trad.]. 

Criticii conservatori se plâng nu numai că răspunsul 
guvernului se reduce la a irosi bani pentru rezolvarea problemei, 
dar şi că banii sunt daţi organizaţiilor care promovează 
promiscuitatea. 

Teenwise Minnesota, o organizaţie pro-homosexualitate care 
are ca scop promovarea sănătăţii sexuale, a descoperit 
disparitatea promiscuitate/graviditate când sondajele pentru 
elevi au inclus o întrebare despre „orientarea sexuală”. 

Note 
[1] Allie Shah, Gay teens have higher pregnancy rates than their 

straight peers, www.startribune.com/gay-teens-have-higher-pregnancy-rates-
than-their-straight-peers/320842991. 

[2] Glenn T. Stanton, Why Are Lesbian Teens Having Two To 
Seven Times As Many Babies As Their Heterosexual Peers? 
www.thefederalist.com/2017/08/07/lesbian-teens-two-seven-times-many-
babies-heterosexual-peers. 

[3] Glenn T. Stanton, Why Are So Many Lesbians Getting 
Pregnant? www.thepublicdiscourse.com/2017/04/19022. 

[Fr. Mark Hodges, Lesbian teens are getting pregnant more than 
twice as often as their peers. Copyright © 2017 LifeSiteNews.com. 
Tradus şi publicat cu permisiune. Articolul original a apărut 
iniţial pe site-ul www.lifesitenews.com.] 
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CARE SUNT FAPTELE EMPIRICE DESPRE ABUZUL 

SEXUAL AL COPILULUI? ESTE HOMOSEXUALITATEA 
LEGATĂ ÎN MOD DISPROPORŢIONAT DE ABUZUL 
SEXUAL AL COPILULUI? 

 
Pentru a răspunde la aceste întrebări avem nevoie de două 

informaţii de o importanţă critică. Prima este prevalenţa 
indivizilor cu interese homosexuale şi/sau care se implică în 
comportament homosexual. Cele mai actuale estimări de la 
Centrele pentru Controlul Bolii arată că o mică parte – probabil nu 
mai mult de 3-4% – din populaţia masculină este în principal 
homosexuală sau bisexuală în preferinţele sale. O altă proporţie 
de 3-4% dintre bărbaţii adulţi afirmă că au avut cândva întâlniri 
homosexuale. Deci, în prezent, homosexualitatea a fost 
experimentată de aproximativ 7% din populaţia masculină 
adultă, cu o participare mai activă afirmată de cel mult jumătate 
din acest procent.[1] 

A doua informaţie este proporţia abuzului sexual în copilărie 
care a implicat homosexualitatea. Studiile empirice arată, în mod 
foarte consecvent, că bărbaţii care fac sex cu bărbaţi (BSB) – 
mica minoritate la care am făcut referinţă mai sus – sunt 
răspunzători pentru aproximativ 30-40% din numărul total de 
cazuri de abuz sexual al copilului. Ceea ce înseamnă că 30-40% 
dintre toate abuzurile sexuale ale copilului implică fie contact 
bărbat-copil de gen masculin, fie contact femeie-copil de gen 
feminin, în principal primul tip de contact. Astfel încât, în timp 
ce majoritatea cazurilor de abuz implică victime de gen feminin 
şi contact bărbat-copil de gen feminin, o minoritate substanţială 
de cazuri – probabil mai mult de o treime – implică abuz 
homosexual (bărbat-copil de gen masculin).[2] 

Referinţe  
[1] Purcell D. ş.a. (2012) Estimating the population size of men 

who have sex with men in the United States to obtain HIV and syphilis 
rates. The Open AIDS Journal 6:98-107.  

[2] Human Rights Watch (2008) World Report (p. 52); 
Siegel J. M. ş.a. (1987) The prevalence of childhood sexual assault. 
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CE ESTE HOMOSEXUALITATEA? 

FRANK WORTHEN 

 
Lawrence J. Hatterer, autorul lucrării Schimbarea 

homosexualităţii la bărbat, a formulat definiţia: „Un homosexual 
este cineva motivat în viaţa adultă de o atracţie erotică 
preferenţială, bine definită, faţă de membrii aceluiaşi sex şi care, 
de obicei, dar nu neapărat, se implică în relaţii sexuale evidente 
cu ei.” Am descoperit că este o definiţie care funcţionează bine, 
deşi o explicaţie completă a condiţiei homosexualităţii trebuie să 
pătrundă mult mai adânc. 

Născut? 
Majoritatea homosexualilor cred că s-au născut 

„homosexuali”. Adesea această opinie le oferă mângâiere, 
eliberându-i de responsabilitatea de a se schimba. Totuşi, nu 
există dovezi ştiinţifice solide că oamenii se nasc homosexuali. 
Majoritatea covârşitoare a homosexualilor sunt complet normali 
din punct de vedere genetic. Ei sunt întru totul bărbaţi sau 
femei. 

Comportament învăţat 
Credem că homosexualitatea este un comportament învăţat, 

influenţat de un număr de factori: o viaţă de familie 
dezorganizată în primii ani de viaţă, o lipsă a dragostei 
necondiţionate din partea unui părinte, un eşec în identificarea 
cu părintele de acelaşi sex. Mai târziu, aceste probleme pot 
conduce la o căutare a dragostei şi acceptării, la invidie faţă de 
persoanele de acelaşi sex sau faţă de persoanele de sex opus, la 
o viaţă controlată de diverse temeri şi de sentimente de izolare. 
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Un lucru pare într-adevăr clar: homosexualitatea este 
cauzată de o multitudine de factori de bază. A da vina pe un 
singur domeniu înseamnă a gândi simplist. Temerile faţă de 
sexul opus, incestul sau molestarea, mamele dominatoare şi taţii 
slabi, apăsarea demonică, toate pot juca un rol în cauzarea 
homosexualităţii, dar niciun factor individual nu o poate cauza. 
Pe lângă factorii din exterior din viaţa unei persoane, propriile 
decizii personale joacă un rol cheie în formarea şi modelarea 
identităţii homosexuale, deşi puţini admit aceasta. 

Ce spune Biblia? 
Biblia afirmă clar în cinci locuri că comportamentul 

homosexual este păcat: Levitic 18:22 şi 20:13, Romani 1:26-27, 
1 Corinteni 6:9-10, Timotei 1:9-10. Conform Cuvântului lui 
Dumnezeu, pofta şi fantezia sexuală, atât homosexuale, cât şi 
heterosexuale, sunt păcătoase. 

Pe de altă parte, 1 Corinteni 10:13 ne asigură că ispita nu 
este păcat: „Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită 
cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va 
îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu 
ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.” 

Este diferenţă între a simţi atracţie faţă de acte sau fantezii 
homosexuale şi alegerea de a ceda atracţiei respective. Este 
diferenţa dintre ispită şi păcat. Nu putem controla pe deplin ce 
ne ispiteşte, dar alegerea de a da sau nu curs ispitei se află în 
puterea noastră. Puterea de alegere este întărită de Duhul Sfânt. 

Cele patru componente ale homosexualităţii 
Problema homosexualităţii implică mult mai mult decât un 

act sexual. De obicei, cei prinşi de acest păcat au intrat deja, 
într-o anumită măsură, în stilul de viaţă homosexual. Pentru a 
înţelege mai bine circumstanţele homosexualului care caută 
ajutor, am împărţit homosexualitatea în patru componente: 
comportament, răspuns psihic, identitate şi stil de viaţă.  

Comportamentul. Deseori se presupune că toţi 
homosexualii se implică în acte homosexuale, dar lucrurile nu 
stau întotdeauna astfel. Din cauza temerilor sau convingerilor 
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religioase puternice, unii se abţin de la comportamentul sexual, 
având însă parte de o luptă intensă cu atracţiile homosexuale. 

O altă presupunere greşită este că toţi cei care se implică în 
acte homosexuale sunt homosexuali. Există un număr uriaş de 
bărbaţi heterosexuali care iau parte la acte homosexuale dintr-o 
varietate de motive, precum faptul că se află în închisoare sau 
oriunde altundeva unde sexul heterosexual nu este disponibil. 

De asemenea, nu credem că un copil implicat în acte 
homosexuale în primii ani de viaţă va deveni neapărat 
homosexual, cu excepţia cazului în care actele homosexuale îi 
satisfac nevoi neîmplinite în alte moduri, precum nevoia de 
dragoste, acceptare, siguranţă şi semnificaţie. 

În aceste cazuri, implicarea copilului în actul homosexual 
este văzută ca o „compensaţie” pe care o obţine pentru nevoi 
nesexuale. Este posibil ca actul şi nevoile împlinite să devină 
sinonime, ceea ce poate conduce la dezvoltarea unei orientări 
homosexuale. Cu toate acestea, statisticile arată că cei mai mulţi 
copii care se implică în acte homosexuale reuşesc să le 
depăşească, ajungând să ducă o viaţă heterosexuală normală. 

Răspunsul psihic. O scurtă definiţie a termenului ar fi: 
„excitaţie sexuală (stimulare) cauzată de percepţia vizuală sau de 
speculaţia în fantezie”. Răspunsul psihic este un termen tehnic 
pentru ceea ce mulţi numesc „orientare homosexuală”. 

Deşi mulţi afirmă că au simţit atracţie vizuală sau sexuală 
faţă de persoanele de acelaşi sex „de când îşi amintesc”, există o 
progresie în viaţa individului care conduce la un răspuns 
homosexual. Un copil poate începe cu o nevoie de a se 
compara cu alţii, pentru a vedea dacă se ridică la înălţimea 
standardelor societăţii. Când simte că o astfel de comparaţie nu 
îi este favorabilă, dezvoltă admiraţie pentru trăsăturile şi 
caracteristicile fizice pe care simte că nu le are. 

Admiraţia, care este normală, se poate transforma în invidie. 
Invidia conduce la dorinţa de a-i poseda pe alţii şi, în cele din 
urmă, de a folosi energia altora. Undeva pe drum, această 
dorinţă puternică devine erotică, conducând în final la răspunsul 
homosexual psihic. 
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Când răspunsul psihic începe să acapareze viaţa cuiva, are 
loc o anumită planificare. Situaţiile sexuale sunt zugrăvite în 
minte. Când are loc prima întâlnire sexuală, ea poate fi 
rezultatul mai multor ani de planificare şi fantezie. Totuşi, 
comportamentul homosexual poate preceda răspunsul psihic, 
care se poate dezvolta ca un răspuns condiţionat la întâlniri 
plăcute cu persoane de acelaşi sex. 

Identitatea. Unii intră în homosexualitate prin „identitate”. 
Este posibil ca la început să nu fi simţit atracţie sexuală pentru 
persoanele de acelaşi sex sau să nu fi avut întâlniri homosexuale. 
Totuşi, de la o vârstă fragedă, au simţit că erau „diferiţi” de 
ceilalţi. Se simt anormali, ca şi cum nu se potrivesc în lumea 
heterosexuală. Ei gândesc: „Dacă nu sunt heterosexual, probabil 
că sunt homosexual” şi acceptă eticheta homosexuală pentru 
viaţa lor. 

Bineînţeles, este o interpretare greşită. Cineva care este 
chinuit de timiditate, de teama de sexul opus, de lipsa de abilităţi 
atletice sau sociale nu trebuie să accepte eticheta „homosexual”. 
Cu toate acestea, unii ajung să se comporte conform etichetelor. 
Odată ce eticheta este acceptată, caracteristicile sale implicite 
încep să se dezvolte în viaţa individului. Ceea ce credem despre 
noi este de o importanţă extremă. 

Stilul de viaţă. Un homosexual poate insista că nu este 
răspunzător pentru identitatea lui, pentru răspunsul lui psihic 
sau chiar pentru prima lui întâlnire sexuală, care se poate să-i fi 
fost impusă. Totuşi, fiecare homosexual trebuie să-şi asume 
responsabilitatea pentru alegerea sa de a intra în stilul de viaţă 
homosexual. 

Oamenii intră în acest stil de viaţă în grade diferite. Unii 
trăiesc în cea mai mare parte în lumea heterosexuală, căutând 
numai întâlniri sporadice, impersonale. Alţii se cufundă în toată 
„subcultura homosexuală”, un cadru în care omul lucrează, 
trăieşte şi are contacte sociale într-un mediu complet 
homosexual. 

Există tot felul de grade între cele două extreme, dar pentru 
mulţi homosexuali, în stilul de viaţă homosexual au simţit 
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pentru prima dată o acceptare la un nivel profund. Cu toate 
acestea, în ciuda acceptării disponibile, stilul de viaţă 
homosexual se dovedeşte adesea a fi un mod de viaţă dureros şi 
lipsit de satisfacţii, îndeosebi pentru homosexualii mai în vârstă, 
care nu mai sunt doriţi din punct de vedere sexual. 

După cum vedem în cele patru componente, 
homosexualitatea este o problemă complexă, cu multe definiţii 
şi variaţii. Dacă cineva îţi spune: „Sunt homosexual”, ţi-a spus 
de fapt foarte puţine despre el. Este nevoie de o privire mai în 
profunzime în viaţa sa pentru a determina gradul în care 
homosexualitatea a devenit parte a identităţii sale. Ceea ce 
ilustrează şi de ce homosexualitatea poate fi o problemă dificil 
de învins. 

Este adevărat că ieşirea din homosexualitate nu este uşoară, 
dar mii de oameni au lăsat homosexualitatea în urmă şi au 
devenit făpturi noi în Cristos. (2 Corinteni 5:17) Mulţi s-au 
căsătorit şi au familii, în timp ce alţii au rămas celibatari, dar duc 
o viaţă fericită, consacrată slujirii lui Dumnezeu. Dumnezeu ne 
dă dorinţele inimii noastre. Satan nu este mulţumit când cineva 
vede decepţia homosexualităţii şi descoperă calea de ieşire. Sunt 
multe lupte de dus, dar Cel care este în noi este mai mare decât 
cel care este în lume. (1 Ioan 4:4) 

„Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi... căci nu voi veţi lupta, ci 
Dumnezeu.” 2 Cronici 20:15 

[Frank Worthen, What Is Homosexuality? Copyright © 
Frank Worthen. Tradus şi publicat cu permisiune. Fondator al 
Love In Action, Frank Worthen a fost implicat mai mult de 
patruzeci de ani în misiunea pentru homosexuali. 
New Hope Ministries este o continuare a lucrării sale. Misiunea 
poate fi contactată la adresa: New Hope Ministries, 
P.O. Box 10246, San Rafael, California 94912-0246, USA, 
telefon: (01)415.453.6475, site: www.newhope123.org.] 
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CE NE SPUN DIFERITE CULTURI DESPRE 

HOMOSEXUALITATE 

N. E. & B. K. WHITEHEAD  

 
Imensa varietate de exprimări sexuale în culturi diferite, care 

în esenţă au în comun aceleaşi gene, arată că influenţa genetică 
este minimă. 

În 1994, un genetician italo-american, Cavalli-Sforza, a 
publicat un amplu atlas genetic,[1] rezultatul unui studiu 
monumental despre caracteristicile genetice ale diferitelor 
grupuri etnice. El a descoperit că rasa umană este remarcabil de 
omogenă din punct de vedere genetic. Cu cât echipa lui a 
studiat mai multe gene, cu atât au descoperit mai mult că toate 
grupurile etnice le aveau în comun. Cavalli-Sforza a studiat, în 
cele din urmă, 50 de gene şi a găsit că toate grupurile etnice le 
aveau pe cele mai multe dintre ele. Concluzia lui a fost că, în 
ciuda diferenţelor superficiale, de exemplu, culoarea pielii, 
diferitele rase erau efectiv la fel din punct de vedere genetic. 
După care lucrarea arată de fapt că la oricare doi oameni 
neînrudiţi, între 99,7% şi 99,9% dintre gene sunt aceleaşi.[2]* 

Dacă toate grupurile etnice au în comun aproape toate 
genele, putem face două presupuneri cu privire la orice 
comportament despre care se susţine că este produs genetic: 

 Va fi foarte predictibil, foarte specific şi similar pe tot 
cuprinsul globului. 

 Va fi prezent în aproximativ acelaşi procent în toate 
culturile. 

Ştim, de asemenea, că multe gene, poate sute, sunt implicate 
în comportamentele umane, şi că comportamentele afectate de 
multe gene se schimbă foarte încet, în foarte multe generaţii 
(Capitolul Unu). Adică sunt foarte stabile timp de secole, cu 
schimbări doar minimale de la o generaţie la alta. Ceea ce este 
adevărat nu numai în familii, ci şi în culturi. 

Dar dacă ne uităm la homosexualitate, nu găsim nicio 
caracteristică a proprietăţilor genetice. 
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 Există o varietate enormă de practici homosexuale în 
culturi diferite şi chiar în interiorul unei culturi. 

 Prevalenţa homosexualităţiii a variat considerabil în 
diferite culturi. În unele culturi a fost necunoscută; în altele a 
fost obligatorie pentru toţi bărbaţii. 

 Au existat şi există schimbări rapide în comportamentul 
homosexual, chiar şi în decurs de o viaţă. Nu doar atât, dar 
tipuri întregi de homosexualitate au dispărut în decursul a doar 
câteva secole. 

De fapt, antropologii au găsit asemenea variaţii enorme în 
practicarea heterosexualităţii şi homosexualităţii de la cultură la 
cultură şi schimbări atât de bruşte în practica sexuală şi în 
orientare, chiar şi într-o singură generaţie, încât în general sunt 
gata să afirme că întreg comportamentul sexual este învăţat. 
După cum spune un scriitor, J. Rostand: „În secretul întâlnirii a 
două trupuri umane, întreaga societate reprezintă a treia 
prezenţă.” 

Să aruncăm mai întâi o privire rapidă asupra 
heterosexualităţii, unde o largă varietate de practici sunt deja 
evidente. 

Variaţii în obiceiurile heterosexuale 
În 1952, doi cercetători antropologi, Ford şi Beach,[3] au 

raportat rezultatele unui proiect organizat de Universitatea Yale, 
care a studiat 190 de culturi diferite, într-un studiu intercultural 
foarte extins. A existat o largă paletă a activităţii heterosexuale. 
Nu exista stimulare a sânilor în şase culturi, nu exista sărut în 
nouă culturi, în alte două culturi excitarea sexuală era corelată cu 
zgârierea şi muşcăturile, într-o cultură urinarea era parte a 
stimulării sexuale, în alta se practica sexul cu oaspetele (adică era 
un semn de bună ospitalitate să-ţi oferi soţia unui vizitator). La 
lepcha [care pot fi găsiţi în Bhutan, Tibet, Nepal şi Bengal, 
n. trad.], toate fetele aveau deja experienţă sexuală la vârsta de 
unsprezece sau doisprezece ani, şi chiar de la opt ani. Zoofilia 
apărea numai neregulat în culturi; în unele era necunoscută; în 
altele era tolerată. 
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Într-un studiu din 1971 al culturilor care nu au lăsat mărturii 
scrise, Paul Gebhard[4] de la Institutul Kinsey şi membru al echipei 
iniţiale de cercetare a lui Kinsey, a făcut observaţia că fetişismul, 
voyerismul, exhibiţionismul şi sadomasochismul bine dezvoltat 
erau foarte rare sau absente, ele apărând numai în societăţile mai 
„avansate”. 

Ce se consideră a fi atrăgător sexual la femei depinde de 
cultură. În cultura arabă, o femeie grasă este frumoasă. În a 
noastră, un trup zvelt, dar cu rotunjimi, poate fi considerat 
dezirabil. Un pelvis lat este atrăgător în unele culturi, unul 
îngust este atrăgător în altele. În unele culturi, forma gurii este 
deosebit de sexy. În cultura noastră, sânii fermi sunt erotici, în 
altele, sânii care atârnă, în altele sânii nu sunt erotici deloc. În 
cultura japoneză există o atracţie erotică mult mai mare pentru 
ceafă şi pentru partenerii mai în vârstă decât în cultura noastră. 

Chiar şi o privire superficială asupra heterosexualităţii 
revelează o paletă prea largă de practici pentru ca ea să fie 
determinată sau puternic influenţată genetic. 

Variaţii în homosexualitate 
Am stabilit că o homosexualitate indusă genetic ar tinde să 

fie destul de uniformă în exprimare în toată lumea. Dar, trecând 
cu vederea variantele minore, două tipuri de comportament 
complet diferit au coexistat din punct de vedere istoric – 
modelul grecesc şi modelul melanezian, puţin cunoscut – iar trei 
coexistă astăzi – modelul grecesc (practicat în secret), modelul 
melanezian şi modelul occidental.[5] Varietatea practicilor, în 
afara acestor modele şi chiar în cadrul modelului occidental, 
sunt, de asemenea, foarte diferite de o homosexualitate impusă 
genetic. 

Modelul grecesc 
La apogeul culturii greceşti, conform obiceiului social, era 

de aşteptat ca un bărbat căsătorit mai în vârstă să ia un băiat ca 
un fel de scutier şi să aibă relaţii sexuale cu el. Astăzi, 
Occidentul l-ar numi pe un astfel de bărbat un pederast 
bisexual. Bărbatul mai în vârstă acţiona ca un mentor pentru 
băiat şi îl instruia în masculinitate. Chiar îi găsea băiatului o 
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mireasă, când acesta ajungea la vârsta căsătoriei. Apoi găsea un 
alt băiat şi reîncepea procesul. Precum descria un specialist în 
filologie clasică:[6] 

„În genul de imagine ideală pe care bărbatul grec o avea 
despre sine, el întreţinea relaţii cu soţia lui, avea o prietenie 
sexuală cu amanta lui şi îşi făcea datoria naţională învăţând 
băieţii cum să se poarte cu bravură şi onoare, ceea ce implica, 
mai mult sau mai puţin frecvent, să-i abuzeze într-o manieră 
idealizată. Numai pe băiat îl «iubea».” 

În modelul grecesc, un băiat începea exclusiv ca homosexual 
în relaţia cu mentorul său bisexual, iar apoi era puternic 
încurajat să devină bisexual la maturitate. 

În cultura greacă, homosexualitatea între adulţi – aşa cum o 
avem în Occident astăzi – era considerată vrednică de dispreţ 
(mai ales pentru partenerul receptiv). Un scriitor clasic,[5] 

vorbind despre bărbatul matur care era receptiv, spunea: „Îi 
considerăm pe cei care se bucură să fie partea pasivă ca 
aparţinând viciului cel mai adânc şi nu le acordăm niciun fel de 
încredere sau de respect, sau de prietenie.” Băieţii nu erau 
denigraţi fiindcă erau receptivi – era ceva potrivit pentru 
statutul lor. 

Modelul grecesc[7] poate fi găsit în perioada de început a 
Grecii imperiale, în Persia medievală şi în diferite perioade în 
China şi Bizanţ. Putea fi găsit în Sudan, în Japonia feudală 
printre samurai şi în deşertul libian unde, cu cincizeci de ani în 
urmă, bărbaţii „vorbeau despre poveştile lor de dragoste 
masculine la fel de deschis cum vorbeau despre dragostea 
pentru femei.”[3] Conducătorii mameluci ai Egiptului importau 
băieţi din stepele Asiei. Aztecii şi maiaşii, de asemenea, 
subscriau la modelul grecesc. Conform unei relatări de la 
începutul anilor 1900, vorbitorii arabi din nordul Marocului 
credeau că băieţii nu puteau să înveţe Coranul cum se cuvine 
dacă nu aveau relaţii sexuale cu învăţătorii lor. Activitatea 
sexuală cu băieţi sau cu sclavi era uneori privită ca un drept al 
celor cu putere şi statut. La namba mari din Vanuatu [insulă din 
Pacific locuită de melanezieni, n. trad.], tatăl căuta efectiv 
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„păzitori” pentru fiii săi, care să-i mentoreze şi să aibă relaţii 
sexuale cu ei. 

Modelul melanezian 
Modelul melanezian[8] nu este bine cunoscut în Occident. În 

el, bărbaţii trec prin trei stadii obligatorii şi secvenţiale: 
homosexualitate exclusiv pasivă, homosexualitate exclusiv 
activă şi heterosexualitate adultă exclusivă. Multe culturi care îl 
practicau erau în Papua Noua Guinee şi poate că grupul cel mai 
bine cunoscut era sambia (un pseudonim) [creat de 
antropologul american Gilbert Herdt, n. trad.]. 

Sambia credeau că băieţii erau în mod natural ca fetele şi că 
nu aveau să dezvolte calităţi masculine şi să ajungă la maturitate 
sexuală dacă nu ingerau spermă. Cultura le cerea adolescenţilor 
să practice felaţia în mod regulat (adeseori zilnic) cu băieţi, după 
ce aceştia erau luaţi de la mamele lor la vârsta de aproximativ 
şapte ani. Când băieţii ajungeau la ritul de iniţiere la pubertate, 
repetau procesul cu băieţi mai mici, ca o datorie socială. 
Continuau să o facă pe toată perioada adolescenţei, până 
ajungeau la vârsta căsătoriei. Atunci trebuiau să înceteze orice 
activitate homosexuală, să devină exclusiv heterosexuali şi să se 
căsătorească. Orice bărbat care mai dorea să se implice în 
activitate homosexuală cu cei de vârsta sa sau cu cei mai tineri 
era considerat aberant, un „gunoier”. (Aproximativ 5% 
continuau practica.) Totuşi, două astfel de schimbări radicale în 
comportament în decursul vieţii nu ar fi posibile dacă 
homosexualitatea ar fi dictată genetic. Un misionar familiarizat 
cu culturile tribale din Noua Guinee (Don Richardson) 
sugerează că este posibil ca comportamentul homosexual 
prescris tinerilor să fi fost cerut de bărbaţii poligami mai în 
vârstă, pentru a-i ţine pe tineri departe de fetele pe care le 
vroiau ca soţii pentru ei înşişi. Mulţi antropologi cred că o frică 
extraordinară de contaminare de la femeile din această cultură 
este posibil să fi contribuit la practica respectivă (căsătoria era 
considerată foarte periculoasă). Oricare ar fi fost cauza, 
antropologii sunt de acord că era ceva cerut din punct de vedere 
cultural. 
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Modelul melanezian a fost găsit în principal în partea de sud 
a Papua Noua Guinee şi în insulele din nord-est. Per total, 
aproximativ 10-20% dintre culturile din Papua Noua Guinee se 
încadrează în această categorie. Uneori exprimarea sexuală era 
anală, alteori orală. În unele locuri, unui tânăr nu îi era permis să 
facă felaţie cu prietenul lui, dar putea să facă felaţie cu 
potenţialul său vrăjmaş. În altele, băieţii erau „crescuţi” de 
prieteni în cadrul unui grup. În Marind, un tânăr mai mare, care 
practica pederastia cu un băiat mai mic, trebuia să se 
căsătorească apoi cu sora băiatului, o practică urmată, de 
asemenea, de etoro, kiwai şi keraki, cu deosebirea că în ultimele 
două grupuri se practica mai degrabă sodomia, decât felaţia. 

Modelul occidental 
Modelul homosexual masculin occidental[5] este comparativ 

recent şi destul de diferit atât de modelul grecesc, cât şi de 
modelul melanezian, care au instituţionalizat pederastia. 
Modelul occidental este caracterizat de homosexualitate 
exclusivă între adulţi, care au de obicei un statut aproximativ 
egal, şi de insistenţa că un asemenea comportament este 
intrinsec. Este, de asemenea, intens politizat. 

Primele manifestări ale modelului occidental par să fi fost 
reţelele de adulţi homosexuali din marele oraşe ale Franţei în 
secolele cincisprezece şi şaisprezece; pentru lesbiene, există 
înregistrări de la sfârşitul anilor 1700. Locurile de întâlnire 
pentru homosexuali din Anglia din anii 1700 par să reprezinte o 
altă manifestare a sa, o anticipare a homosexualităţii moderne. 
Se pare că acestea erau în esenţă case de prostituţie „numai 
pentru adulţi”, în care partenerul receptiv era foarte feminin în 
înfăţişare. Relaţiile homosexuale între adulţi apar într-adevăr în 
înregistrările istorice înainte de acea perioadă, dar elementul nou 
în modelul occidendal este relativa absenţă a bisexualităţii şi 
pederastiei. Din punct de vedere istoric, homosexualitatea 
exclusivă a fost rară, comparativ cu bisexualitatea. 

Greenberg,[5] un bine-cunoscut cercetător al contextelor 
sociale ale sexualităţii, comentează că homosexualitatea 
occidentală modernă implică faptul că „atracţia erotică îşi are 
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originea într-un atribut relativ stabil, mai mult sau mai puţin 
exclusiv al individului”, în timp ce în istoria occidentală sau în 
formele neoccidentale ale homosexualităţii, „deosebirile de 
vârstă... şi de statul social se dovedeau a fi mai mari”. Totuşi, 
lesbienele moderne au reţinere în a fi de acord că 
homosexualitatea este intrinsecă, preferând, în dedicarea lor faţă 
de împuternicirea femeilor, să vadă lesbianismul ca o alegere. În 
modelul occidental, individul se identifică drept „homosexual” 
prin cuvântul care a fost alcătuit la sfârşitul anilor 1800.  

Modelul occidental tinde să încurajeze promiscuitatea la 
bărbaţi (deşi SIDA a restrâns parţial aceasta). Un mic subset al 
culturii masculine încurajează o relaţie „monogamă” cu un alt 
adult, deşi de obicei cu cantităţi substanţiale de „sex 
recreaţional” suplimentar. Bisexualitatea este adesea văzută ca o 
homosexualitate latentă; există o presiune puternică pentru a se 
face alegerea de a fi exclusiv homosexual. Deşi interesul sexual 
pentru copiii prepuberi este foarte redus, există un interes 
semnificativ pentru adolescenţii postpuberi, atât cât este posibil 
în ţările occidentale, care îl interzic în mod universal. 
Lesbianismul a pus, până recent, un accent mai mare pe 
fidelitatea sexuală între partenere, deşi există un accent nou, 
recent pe plăcerea sexuală în sine. Dar chiar şi în comunitatea 
homosexuală modernă, exprimarea sexuală variază de la ţară la 
ţară; actul sexual anal este mai popular în unele decât în altele.  

Mişcarea homosexuală modernă este atât de neobişnuită, 
încât unii autori au vorbit despre „unicitatea şi particularitatea 
structurării moderne a homosexualităţii, într-o lume 
homosexuală comparată cu formele precapitaliste”. De 
exemplu, în unele oraşe mari precum San Francisco, 
homosexualii au creat ghetouri urbane – suburbii întregi în care 
homosexualii trăiesc şi oferă o largă gamă de servicii 
homosexuale specializate, sociale şi sexuale. 

Într-un studiu care stimulează gândirea, Rotello,[17] un bărbat 
homosexual, susţine că modelul occidental a luat esenţialmente 
naştere între al Doilea Război Mondial şi aproximativ 1970. El 
menţionează că, din punct de vedere medical, înainte de război 
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se considera că relaţiile între persoane de acelaşi sex erau mai 
sigure decât relaţiile de sex opus cu prostituate – ratele bolilor 
cu transmitere sexuală erau mai ridicate în cele din urmă. Acum 
lucrurile s-au inversat. El spune: „Puţine grupuri din istorie par 
să-şi fi schimbat comportamentul sexual general atât de rapid şi 
de profund ca bărbaţii homosexuali americani în deceniile 
dinainte de SIDA.” El descrie aceasta ca „o cultură de 
extremism sexual fără precedent”. Deşi spune că „mulţi au mai 
puţin decât controlul total asupra a ceea ce fac”, el nu susţine că 
homosexualitatea este dictată genetic, ci sugerează că este o 
schimbare culturală. 

Prin urmare, modelul occidental este aproape unic în istorie. 
Apariţia sa a fost prea bruscă, evoluţia sa prea rapidă şi s-a 
răspândit prea semnificativ, pentru ca să fi fost produs genetic. 
Apariţia sa redusă în unele culturi, precum ţările vorbitoare de 
limbă arabă (care oglindesc, în mod obişnuit, modelul grecesc), 
este, de asemenea, în neconcordanţă cu o stare impusă genetic. 
Lecţia pe care o dau istoria şi cultura este că homosexualitatea 
este autoînvăţată. 

Sumar 
Din faptul că trei curente homosexuale se desfăşoară 

simultan, fiecare foarte diferit de celelalte, în contextul în care 
omenirea are în comun mai mult de 99% dintre genele sale, 
reiese că homosexualitatea nu se conformează niciunui model 
prescris genetic. Într-un model genetic, comportamentele 
homosexuale ar fi practic identice. 

Nu numai că modele destul de diferite – cel grecesc, cel 
melanezian şi cel occidental – coexistă astăzi, dar există o 
multitudine de alte obiceiuri şi practici homosexuale, nu 
uniformitatea comportamentală asociată cu o homosexualitate 
dictată genetic. 

Mai multe permutări... 
Pentru alte variaţii culturale, a se vedea referinţele[7,9,10,11,12]. 

Multe nu sunt doar variaţii la indivizi, ci în grupuri întregi de 
oameni. Sunt modele minore, dar extrem de variate. Ele i-au 
inclus pe berdache, un fel de al treilea sex la americanii nativi 
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din Statele Unite. Variaţiile lesbiene au fost mai puţin obişnuite, 
iar Ford şi Beach[3] au înregistrat numai 17 culturi în care un 
astfel de comportament era cunoscut, iar comportamentele erau 
toate destul de diferite. 

Culturi fără homosexualitate 
Dacă homosexualitatea ar fi influenţată în mod semnificativ 

de gene, ca să nu mai vorbim dacă ar fi dictată de gene, ea ar 
apărea în fiecare cultură, dar în 29 dintre cele 79 de culturi 
studiate de Ford şi Beach în 1952,[3] homosexualitatea era rară 
sau absentă. Era foarte rară la siriano [indigeni din Columbia şi 
Brazilia, n. trad.], deşi în cultura lor nu existau interdicţii pentru 
relaţiile homosexuale. Cercetătorul a observat un singur bărbat 
care prezenta uşoare trăsături homosexuale, dar care aparent nu 
era implicat sexual cu un alt bărbat. Homosexualitatea pare să fi 
fost rară, din punct de vedere istoric, la evreii ortodocşi,[13] atât 
de rară, încât învăţaţii rabini, cei care interpretează legea iudaică, 
le îngăduiau de obicei bărbaţilor să doarmă în acelaşi pat, 
deoarece probabilitatea contactului sexual era considerată 
neglijabilă. Kinsey, de asemenea, a găsit o incidenţă 
homosexuală foarte scăzută la evreii ortodocşi.[14] 

Unii antropologi au pus sub semnul întrebării descoperirile 
lui Ford şi Beach, considerând că intimitatea sexuală nelegitimă 
nu este ceva despre care cercetătorii străini pot să obţină 
informaţii cu uşurinţă. Un antropolog sexual, Whitam,[15] a 
crezut că homosexualitatea trebuie să fie întărită genetic, 
deoarece a găsit-o practicată în unele grupuri izolate din 
America de Sud şi Asia de Est, care nu cunoşteau nimic despre 
practicarea ei altundeva. 

Dar dovezile din alte triburi izolate din Noua Guinee – toate 
înrudite genetic între ele – sugerează ceva diferit. Dovada 
provine de la misionarii care, în mod obişnuit, au petrecut 
decenii întregi trăind într-o anumită cultură, de departe mai 
mult decât orice antropolog. Antropologul va argumenta de 
obicei că practicile sexuale nu vor fi niciodată recunoscute faţă 
de misionari; pe de altă parte, s-ar putea afirma că misionarii 
sunt neobişnuit de sensibili la practicile care încalcă învăţătura 
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creştină. Per total, ei pot fi consideraţi martori de încredere. De 
exemplu, în contrast cu grupuri de sambia din ţinuturile înalte 
din Noua Guinee, unde homosexualitatea era obligatorie, numai 
2-3% dintre dani din vest (de asemenea, din ţinuturile înalte din 
Noua Guinee) o practicau. Totuşi, într-un alt grup de dani, care 
aveau o înrudire genetică apropiată, homosexualitatea era 
complet necunoscută. Misionarii au raportat că atunci când au 
tradus Biblia în limba dani pentru acest grup, asistenţii lor 
tribali, care îşi cunoşteau cultura în mod intim, au fost surprinşi 
şi confuzi de referinţele la homosexualitate din Romani 1; nu 
înţelegeau conceptul.  

Un alt misionar, care s-a aflat în acelaşi grup douăzeci şi 
cinci de ani, a auzit multe glume şi discuţii sexuale porcoase 
printre bărbaţi, dar niciodată o menţionare a homosexualităţii, 
în tot acel timp. Un bărbat pe care îl cunoaştem a crescut într-
un grup dani timp de mulţi ani şi a cunoscut cultura şi limba 
dani mult mai bine decât orice antropolog sau decât părinţii săi. 
El ne-a spus că nu exista homosexualitate la adulţi în acel 
subtrib, adăugând că dacă ar fi existat, cu siguranţă el ar fi ştiut. 

Când dani s-au dus să ajute lucrarea misionară printre 
sambia, au fost uimiţi de unele practici homosexuale pe care 
le-au văzut pentru prima dată. Deşi este întotdeauna dificil 
pentru un străin să fie complet sigur dacă un comportament rar 
şi stigmatizat există, este cu siguranţă adevărat că dacă trei 
experienţe atât de diferite, cu referire la homosexualitate, se 
desfăşoară în grupuri de populaţie atât de strâns înrudite 
genetic, determinismul genetic al homosexualităţii este 100% o 
imposibilitate. 

O lucrare recentă,[15a] realizată cu atenţie, confirmă că există 
un număr semnificativ de societăţi complet lipsite de 
homosexualitate şi că există o relaţie destul de puternică între 
homosexualitate şi ierarhie, adică în societăţile bazate pe ierarhie 
există mai multă homosexualitate. Ceea ce sugerează că sexul 
bărbat-cu-bărbat din aceste culturi este legat mai mult de 
dominare şi supunere, decât de gene. 
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Schimbări bruşte 
Am menţionat că comportamentele umane asociate cu 

multe gene se schimbă încet, în multe generaţii sau secole. Dar 
istoria ne arată că practicarea homosexualităţii a dispărut destul 
de brusc – în unele cazuri în câteva generaţii – atunci când 
cultura s-a schimbat. De exemplu, erau mulţi berdache în 
triburile crows din America de Nord în 1840, dar pe la 1900 
rămăsese doar unul. La potowatami a existat o scădere 
remarcabilă la berdache între 1870 şi 1930. Travestiţii koniag 
din Insula Koniag [pe coasta de sud a Alaskăi, n. trad.] au 
dispărut între 1800 şi 1880. „Bărbaţii transformaţi în femei” 
(manang bali) din Borneo erau obişnuiţi în 1850, rari în 1911, 
iar acum sunt necunoscuţi. Practicile pederaste ale samurailor au 
dispărut cu mult timp în urmă. La (sud-americanii) aymara, 
homosexualitatea, lesbianismul şi travestirea, menţionate în 
vremurile istorice, au dispărut acum. Mahu din Tahiti sunt mult 
mai puţin obişnuiţi acum decât la sfârşitul secolului al 
optsprezecelea. Antropologii atribuie multe schimbări influenţei 
creştine. În unele cazuri, homosexualitatea a dispărut atât de 
rapid, încât informaţii precise despre practicile homosexuale au 
fost dificil de adunat. Obiceiurile sambia au dispărut datorită 
învăţăturii misionarilor aproximativ pe la 1984. Chiar la apogeul 
culturii pederaste sambiene, schimbarea bruscă cerută bărbaţilor 
aflaţi la vârsta căsătoriei, de la homosexualitate la 
heterosexualitate, contrazicea perspectiva că homosexualitatea 
este înnăscută genetic şi aducea argumente în favoarea unei 
baze culturale substanţiale pentru orientarea homosexuală şi 
practicarea homosexualităţii. 

Dar schimbarea nu a fost întotdeauna intermediată prin 
misionari. Casele pentru bărbaţi, pe lângă faptul că erau 
bordeluri pentru homosexuali, erau şi locuri de întâlnire pentru 
plănuirea raidurilor în război. În unele cazuri, guvernul a 
intervenit şi pur şi simplu a închis casele, uneori întemniţându-i 
pe infractori. Aceasta a funcţionat; de asemenea, a perturbat 
complet activităţile pederaste şi a contribuit la dispariţia lor în 
câţiva ani. 
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Modelul grecesc (pederastia culturală), după ce a devenit 
popular la Roma, a dispărut lent în timp, când cultura a preluat 
mai multe filozofii ascetice. A mai avut loc un declin al său după 
creştinarea Imperiului Roman. Dar chiar acea schimbare, care a 
avut loc în câteva secole, a fost probabil prea bruscă pentru un 
comportament dominat genetic. Apariţia şi dispariţia bruscă a 
practicilor lesbiene, precum în comunităţile de la Fluviul Pearl 
din China şi mişcările „Mămici şi bebeluşi” din sudul Africii, 
sunt incompatibile cu modelul genetic. 

Chiar şi în cadrul lumii homosexuale moderne au existat 
schimbări în practici care au fost mult prea rapide pentru ceva 
indus genetic. Fistingul (introducerea mâinii în rect) era practic 
necunoscut în anii ’40 şi ’50, dar o minoritate importantă a 
homosexualilor (cel puţin în San Francisco)[16] îl experimentează 
acum cel puţin o dată, iar practica s-a răspândit la lesbiene, cu 
exprimare atât anală, cât şi vaginală. Manierismele feminine s-au 
diminuat la bărbaţii homosexuali, iar masculinitatea exagerată 
este un trend recent. 

Un alt trend este o creştere masivă a experimentării 
homosexuale de către heterosexuali, documentată, de exemplu, 
în Olanda[18] şi Noua Zeelandă (la femei).19 

În 2010, modelul occidental, în ciuda catastrofelor precum 
SIDA, părea destul de bine stabilit şi se convinsese pe sine 
însuşi că este înnăscut. 

Sumar 
Când Greenberg comentează[5] că „este rezonabil să 

presupunem că, dacă o mână de bebeluşi melanezieni ar fi duşi 
din pruncie în Statele Unite şi ar fi adoptaţi, puţini ar căuta 
relaţiile pederaste în care erau iniţiaţi în Noua Guinee”, el 
rezumă esenţa capitolului de faţă. Dacă comportamentul sexual 
ar fi comandat genetic, bebeluşii melanezieni ar căuta relaţii 
pederaste în noua lor cultură. 

Diversitatea activităţii homosexuale în diferite culturi, de 
asemenea, aduce argumente contra constrângerii genetice. Dacă 
homosexualitatea ar fi comandată genetic, tipul de 
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comportament homosexual ar fi puternic definit de genele 
implicate şi ar fi aproape uniform în toate culturile. 

Dacă vrem să susţinem homosexualitatea genetică, Vines[2] 
raportează că rasa umană are în comun mai mult de 99,7% 
dintre genele sale, ceea ce înseamnă că dintre cele 22500 de 
gene umane din genomul uman, între 23 şi 70 de gene ar trebui 
să fie responsabile pentru toate variaţiile în practicarea 
homosexualităţii existente la nivel global, pe lângă toate celelalte 
diferenţe nesexuale. Ceea ce este foarte improbabil – probabil 
imposibil.  

Dacă homosexualitatea ar fi genetică în origine, ar apărea în 
aproximativ acelaşi procentaj în toate culturile. Dar, în mod 
clar, nu este aşa. La triburile înrudite genetic din platoul 
Noii Guinee, homosexualitatea era practicată simultan ca 
pederastie obligatorie de către sambia, era necunoscută într-un 
alt grup până şi ca concept, şi era practicată de 2-3% din 
populaţia unui grup strâns înrudit. Se pare că un număr 
semnificativ de culturi nu au practicat deloc homosexualitatea. 

Rata schimbării în practicarea homosexualităţii, de 
asemenea, aduce argumente împotriva cauzării genetice. 
Schimbări uşoare în practicarea ei ar apărea în peste o mie de 
ani, dacă ar exista o presiune genetică puternică în favoarea ei, 
dar nu ar avea loc un declin extins al unor întregi modele în 
câteva secole (de exemplu, modelul grecesc), nu ar avea loc o 
dispariţie completă a homosexualităţii în unele culturi în câteva 
generaţii şi, cu siguranţă, nu ar fi avut loc apariţia foarte bruscă 
a modelului occidental modern în treizeci de ani, cu 
caracteristici atât de diferite de modelele care l-au precedat şi 
având propriile sale practici cu schimbări rapide. Cel din urmă 
este cel mai puţin probabil să fie „genetic”. 

Exprimarea dorinţei homoerotice nu pare să fie imprimată 
genetic. Sexualitatea pare să aibă o componentă culturală 
majoritară, oscilând odată cu schimbările din valorile şi 
aşteptările culturale. Anumite exprimări sexuale sunt fenomene 
istorice, care înfloresc pentru o vreme datorită unor 
circumstanţe particulare şi apoi încetează, de exemplu, 
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lesbianismul de la Fluviul Pearl, care a luat sfârşit în 1935. 
Homosexualitatea pederastă poate fi cerută cultural, ca la 
sambia, sau poate fi proscrisă cultural, ca în Occident. 

Când antropologii examinează dovezile sunt, surprinzător 
de mult, unitari în convingerea că comportamente precum 
homosexualitatea şi lesbianismul nu sunt produse genetic, ci de 
condiţiile sociale. Dacă ar încerca să ofere o cifră pentru 
conţinutul genetic al homosexualităţii, cei mai mulţi antropologi 
ar susţine probabil o cifră aproape de zero. 

I-au obligat genele să o facă? Nu după câte cred 
antropologii. 
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[Chapter Six: What do different cultures tell us about homosexuality? 
Extras din cartea My Genes Made Me Do It! Copyright © 2016 
N. E. & B. K. Whitehead. Tradus şi publicat cu permisiune. 
Cartea poate fi downloadată gratuit în format PDF la adresa 
www.mygenes.co.nz/download.html şi este disponibilă în format 
tipărit la www.amazon.com.] 

 

CE PROPORŢIE DIN RELATĂRILE DIN ZIARE  

DESPRE MOLESTAREA COPILULUI IMPLICĂ 
HOMOSEXUALITATEA? 

DR. PAUL CAMERON & DR. KIRK CAMERON 

 
Sumar: Molestează homosexualii copiii în mod 

disproporţionat? Un studiu al relatărilor despre molestarea 
copilului, apărute la ştirile din opt ziare naţionale în primele 
nouă luni ale anului 1995, a arătat că aproximativ 40% dintre 
relatările despre molestarea copilului în principalele oraşe mari 
[din Statele Unite, n. trad.] implică homosexualitatea. Un studiu 
pe internet pentru perioada 1989-1995, făcut de FirstSearch, a 
indicat un procent de 46%, iar într-un studiu făcut de Newsbank 
pentru perioada 1990-1995, 60% dintre molestări au fost 
homosexuale. Aproximativ jumătate dintre profesorii, îngrijitorii 
din centrele de zi şi alţi profesionişti care au fost prinşi 
molestând copii, i-au molestat homosexual. Se argumentează că 
numeroase relatări din ştirile care apar în ziare par să 
aproximeze cifrele incidenţei molestării copilului de către cei cu 
un statut important în societate, dar supraraportează molestarea 
homosexuală în general. 

Referinţe: Psychological Reports, 1998, 82, 863-871. 
[Paul Cameron, Ph.D., Kirk Cameron, Ph.D., What 

Proportion of Newspaper Stories About Child Molestation Involves 
Homosexuality? Copyright © 2008 Family Research Institute. 
Tradus şi publicat cu permisiune. Dr. Paul Cameon este autorul 
a peste nouăzeci de articole ştiinţifice şi a cinci cărţi, care includ 
The Gay Nineties şi Exposing the AIDS Scandal. Are un doctorat în 
Psihologie la Universitatea din Colorado şi a fost profesor universitar 
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la Universitatea din Louisville, la Universitatea din Nebraska şi la 
Fuller Theological Seminary, înainte de a deveni Preşedintele 
Institutului pentru Cercetarea Familiei. Conform Bibliotecii Naţionale 
de Medicină şi a compilaţiei sale online de cercetări medicale şi 
psihologice publicate (PubMed), el se numără printre primii zece 
cercetători din lume ai homosexualităţii, în ceea ce priveşte 
numărul de citate publicate. Dr. Kirk Cameron este membru al 
bordului Institutului pentru Cercetarea Familiei din 1983. Are un 
doctorat în Statistică la Universitatea din Stanford. A scris mai mult 
de douăzeci de articole ştiinţifice despre rezultatele studiilor 
Institutului pentru Cercetarea Familiei, SIDA şi homosexualitate, şi 
este autorul sau coautorul a aproape şaizeci de articole 
profesionale, rapoarte tehnice şi cărţi. Conform PubMed, el se 
numără printre primii cincisprezece cercetători din lume ai 
homosexualităţii.] 

 

DE CE AR TREBUI SĂ PLĂTIM 25000 DE DOLARI PE AN 

PER HOMOSEXUAL CA SĂ-I ÎMPIEDICĂM PE 
HOMOSEXUALI SĂ RĂSPÂNDEASCĂ HIV? 

 
Dragi prieteni ai Institutului pentru Cercetarea Familiei, 
Pretutindeni în lume, oficialităţi „bine informate” din 

domeniul sănătăţii publice promovează Truvada, medicamentul 
pentru HIV care scade cantitatea de HIV în corp. Poate că 
promovarea cea mai intensă se face la San Francisco. Reclamele 
de pe autobuze arată homosexuali dansând de bucurie, neavând 
nici cea mai mică grijă dacă iau Truvada, iar noile infecţii HIV 
au scăzut cu 17% în anul curent. În timp ce aceasta se datorează 
aparent campaniei de prevenire, dat fiind „succesele” sale din 
trecut, va fi nevoie de câţiva ani pentru a fi siguri că scăderea nu 
este temporară. Truvada poate să aibă un număr de efecte 
negative neplăcute (inclusiv impotenţa), iar în al doilea şi în al 
treilea an de utilizare nu numai că devine „depăşită”, dar adesea 
are ca rezultat atât de multe complicaţii, încât pacienţii renunţă 
să o mai ia. 
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Mai mult, luaţi în considerare ce spune reclama: „Te 
acceptăm cât de lasciv, vrem doar să iei această pilulă zilnic. În 
rest, fă-o!” 

Precum remarcăm în newsletter-ul nostru, Platon şi 
Ioan Chrysostom par să aibă dreptate – societatea nu obţine 
nimic din promovarea homosexualităţii. Deoarece avem nevoie 
de heterosexualitate pentru a avea copii şi pentru a avea astfel 
un viitor, are sens să promovăm sexul heterosexual. Dar de ce 
ar trebui societatea – deja impactată de apariţia şi răspândirea 
HIV la homosexuali – să vrea să promoveze chiar tipul de 
sexualitate care măreşte riscul nostru faţă de un nou virus şi o 
nouă epidemie? De ce ar trebui să plătim 25000 de dolari pe an per 
homosexual ca să-i împiedicăm pe homosexuali să răspândească HIV? 
Chiar dacă am reuşi să facem ca 80% dintre cei aproximativ 
2-3 milioane de homosexuali [din Statele Unite, n. trad.] să ia 
Truvada în fiecare an, de ce am crede că aceasta ar însemna că 
„trăim conform valorilor noastre americane”, precum spun 
Preşedintele Obama şi oficialităţile din domeniul sănătăţii 
publice? 

Alegerile s-au încheiat, iar noi ne organizăm bine ca să 
transmitem informaţii cheie Administraţiei Trump şi 
mass-mediei în luna februarie.  

Cum vom face aceasta? Avem trei studii noi pe care le 
promovăm: 
1) că homosexualii şi HIV/SIDA nu fac casă bună 

împreună; 
2) că tiparul molestării copilului în lume arată că atunci 

când homosexualitatea este acceptată, proporţia molestării 
homosexuale a copilului creşte; şi cel mai important: 

3) că adolescenţii din Statele Unite devin mai puţin 
frecvent heterosexuali şi mai frecvent homosexuali sau „confuzi 
din punct de vedere sexual”. 

Deoarece adolescenţii americani încep să se îndrepte spre 
homosexualitate, alarma trebui să se declanşeze. Odată intrat în 
homosexualitate este foarte, foarte dificil să o „părăseşti” şi 
chiar mai dificil să devii heterosexual exclusiv. 
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Aproape că este „ultima şansă” pentru Occident. Nimeni nu ştie 
când o societate scapă de sub control pentru ultima oară. Dar 
noi într-acolo ne îndreptăm. Hollywood-ul şi oficialităţile din 
domeniul sănătăţii publice şi din domeniul psihiatriei sunt pe 
cale să transforme Statele Unite într-o ţară homosexuală. Iar 
ţările homosexuale nu dăinuiesc prea mult timp.  

Toate cele bune! 
Dr. Paul Cameron 
Director la Institutul pentru Cercetarea Familiei 
[Extras din Family Research Institute Newsletter for January 2017. 

Copyright © 2017 Family Research Institute. Tradus şi publicat 
cu permisiune.] 

 

DIFERITE FAŢETE ALE HOMOSEXUALITĂŢII 

 
Cuvântul „homosexualitate” nu numai că are mai multe 

înţelesuri, dar experienţa homosexualităţii prezintă, de 
asemenea, mai multe forme şi complexităţi. Ar fi util să luăm în 
considerare patru aspecte: 

 sentimentele; 

 comportamentul; 

 identitatea; 

 modul de viaţă. 
Sentimentele 
Sentimentul atracţiei faţă de persoanele de acelaşi sex 

prezintă mai multe forme şi complexităţi. Apariţia atracţiilor 
faţă de persoanele de acelaşi sex la tineri arată diferit în statistici 
faţă de apariţia atracţiilor faţă de persoanele de sex opus. Unii 
dezvoltă atracţii faţă de persoanele de acelaşi sex mai târziu, ca 
adulţi, uneori dezvoltând atracţiile chiar şi în timpul crizei 
vârstei mijlocii. Unii îşi descriu atracţiile faţă de persoanele de 
acelaşi sex ca persistente. Alţii le descriu ca intermitente. Unii le 
descriu ca puternice, în timp ce alţii le descriu ca slabe. Unii 
raportează că atracţiile faţă de persoanele de acelaşi sex au 
început după un eveniment sau după o experienţă specifice. 
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Unii spun că ştiu când şi de ce au început să simtă atracţii faţă 
de persoanele de acelaşi sex. Alţii le descriu ca sentimente pe 
care le-au avut dintotdeauna. Cei care fac cercetări în domeniul 
sexului au răspuns acestei complexităţi propunând să folosim o 
scală variabilă pentru descrierea atracţiilor sexuale şi ca oamenii 
să se poată situa oriunde pe scala variabilă. Un lucru cu care 
mulţi sunt de acord, inclusiv Exodus Global Alliance, este că 
oamenii nu aleg să aibă sentimente homosexuale. Nimeni nu 
alege, pur şi simplu, să aibă atracţii faţă de persoanele de acelaşi 
sex. Şi nimeni nu poate alege, pur şi simplu, să nu le aibă. 

Comportamentul 
Comportamentul, de asemenea, are mai multe forme şi 

complexităţi. Este posibil ca un copil să încerce sexul 
homosexual la o vârstă fragedă, dar să nu aibă niciodată relaţii 
homosexuale mai târziu în viaţă. Majoritatea tinerilor care au 
unul sau câteva episoade experimentale de sex homosexual nu 
trec niciodată de stadiul încercării, ci continuă să dezvolte 
heterosexualitatea. Unii care au atracţii faţă de persoanele de 
acelaşi sex nu dau niciodată curs sentimentelor sau fanteziilor. 
Iar unii se implică în comportament sexual cu persoane de 
acelaşi sex, chiar dacă nu au astfel de atracţii. Nu este nevoie ca 
sentimentele homosexuale să rezulte automat în implicare 
homosexuală pe viaţă. Sunt mulţi care nu au dat niciodată curs 
atracţiilor homosexuale pe care le au. Totuşi, ca orice apetit, cu 
cât „hrăneşti” mai mult impulsul (prin pornografie, fantezie şi 
autosatisfacere), cu atât mai puternic devine. Aceasta va mări 
şansele implicării homosexuale. 

Identitatea 
Trăim într-o cultură dependentă de etichetarea identităţii. 

Căutăm să rezumăm tot ce este esenţial despre un individ 
într-un cuvânt, o frază sau o sută patruzeci de caractere. Cu 
fiecare etichetă şi categorie apare un alt nivel de identitate 
segregată şi nicăieri nu este aceasta mai evident decât în 
domeniul identităţii sexuale. 

Dacă ne uităm la comunitatea homosexuală, vedem nivelul 
fragmentării identităţii, reprezentată în folosirea unor acronime 
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precum LGBTIIA (lesbiană, homosexual, bisexual, transgender, 
sub semnul întrebării, intersex, aliat). Eticheta identităţii sexuale 
a devenit o metodă de a reduce indivizii la o micronaraţiune a 
orientării sexuale. Oamenii adoptă identitatea şi construiesc pe 
ea un sens al scopului. 

Dar astfel de etichete nu sunt compatibile cu identitatea 
noastră în Cristos. Scriptura spune că cei care îşi predau viaţa lui 
Isus Cristos primesc o nouă identitate în El. Scriptura îi cheamă 
pe oameni să lepede toate celelalte identităţi. Scriptura spune că 
identitatea noastră în Cristos ne dă posibilitatea să fim continuu 
transformaţi după chipul Său. 

Modul de viaţă 
Unii se implică într-o cultură homosexuală suportivă. Se 

înconjoară cu prieteni homosexuali, lucrează într-o instituţie 
homosexuală, frecventează baruri sau cluburi de noapte 
homosexuale etc. Astfel dobândesc un sentiment al 
apartenenţei. 

Când întâlneşti pe cineva care spune că este homosexual, 
gândeşte-te la aceste diferite categorii şi la complexitatea 
fiecăreia dintre ele. El se poate afla oriunde în categoriile 
respective. Întreabă-l ce vrea să spună când zice: „Sunt 
homosexual.” Îşi descrie sentimentele? Vrea să spună că pentru 
el sentimentul de sine se bazează pe o identitate homosexuală? 
Este implicat într-o subcultură homosexuală suportivă? Este 
implicat într-o conduită homosexuală? Răspunsul tău faţă de el 
va fi parţial determinat de locul unde se află în categoriile 
respective. 

[Different Facets of Homosexuality. Copyright © Exodus Global 
Alliance. Tradus şi publicat cu permisiune. Organizaţia poate fi 
contactată la adresele: Exodus Global Alliance, P.O. Box 21039, 
Ajax, Ontario, L1S-7H2, Canada, telefon: (01)416.283.9797 sau 
Exodus Global Alliance, P.O. Box 1412, Troy, Michigan 48099, 
USA, telefon: (01)248.918.4952, site: www.exodusglobalalliance.org.] 
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ESTE ADEVĂRAT CĂ APROAPE TOŢI EXPERŢII ÎN 

ABUZUL SEXUAL AL COPILULUI SUNT DE ACORD CĂ 
INTERESELE HOMOSEXUALE ŞI/SAU EXPERIENŢA 
HOMOSEXUALĂ NU REPREZINTĂ UN FACTOR DE 
RISC ÎN ABUZUL SEXUAL AL COPILULUI? 

 
Da, după câte se pare, afirmaţia este adevărată. Terenul 

cercetării abuzului sexual este dominat de academicieni liberali 
foarte înţelegători faţă de drepturile homosexualilor. Mai mult, 
când este vorba de susţinerea homosexualităţii există o mare 
presiune internă şi externă asupra academicienilor pentru a se 
conforma, chiar dacă ei personal nu sunt de acord cu mişcarea 
pentru drepturile homosexualilor. Ca atare, vasta majoritate a 
studiilor despre abuzul sexual al copilului – în special cele din 
ultimii douăzeci sau treizeci de ani – fie concluzionează că 
homosexualitatea nu reprezintă un factor de risc pentru abuzul 
sexual al copilului, fie argumentează de ce alţi factori, în afară de 
homosexualitate, trebuie învinuiţi pentru proporţia 
disproporţionată de abuz sexual al copilului la bărbaţii care fac 
sex cu bărbaţi. 

De o importanţă crucială este că opiniile – chiar şi ale unor 
aşa-numiţi „experţi” – nu sunt acelaşi lucru cu dovezile empirice. 
Iată greşeala: în aceleaşi studii în care cei mai mulţi cercetători 
opinează că homosexualitatea şi abuzul sexual al copilului nu 
sunt legate între ele, aproape invariabil datele efective spun o 
poveste diferită. Mai mult, alte studii şi alte surse pentru dovezi 
contrare acestor afirmaţii sunt frecvent ignorate de experţi sau 
clasificate ca „discreditate” sau „cu o proastă reputaţie” şi, prin 
urmare, considerate nedemne de a fi citate când se evaluează 
„consensul” ştiinţific. 

[Do nearly all sexual abuse experts agree that homosexual interests 
and/or experience are NOT a risk factor in child sexual abuse? Extras 
din Response to BSA Membership Standards Study Findings. 
Copyright © 2013 Family Research Institute. Tradus şi publicat 
cu permisiune.] 
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ESTE ADEVĂRAT CĂ CEI CARE MOLESTEAZĂ SEXUAL 

COPII DE ACELAŞI SEX SUNT PEDOFILI ŞI NU SUNT 
DE FAPT HOMOSEXUALI? CEI MAI MULŢI DINTRE 
AŞA-NUMIŢII MOLESTATORI HOMOSEXUALI NU SUNT 
DE FAPT PEDOFILI HETEROSEXUALI? 

 
Termenul „pedofil” a fost inventat de psihiatri pentru a-i 

clasifica pe cei cu interese sexuale pentru copii. Termenul 
încearcă să descrie motivaţia şi dorinţele interioare ale unui 
abuzator al copilului. De asemenea, este folosit în mod obişnuit 
de „experţii” în abuzul sexual şi de academicieni, pentru a 
„explica” faptul că abuzul sexual al copilului bărbat-copil de sex 
masculin nu este un exemplu de homosexualitate, ci mai 
degrabă de pedofilie (când victima este un copil) sau poate de 
efebofilie (când victima este un adolescent). 

Problema cu astfel de termeni este că motivaţiile şi dorinţele 
sunt dificil de definit exact şi că ele se pot schimba în timp sau 
în circumstanţe diferite. Comportamentul este nu numai mai 
uşor de evaluat şi cuantificat, dar este în general cea mai bună 
reflectare a motivaţiilor unei persoane. De aceea la începutul 
epidemiei SIDA, Centrele pentru Controlul Bolii au încetat să 
eticheteze indivizii după orientarea sexuală şi i-au clasificat în 
schimb după comportament (de exemplu, bărbaţi care fac sex 
cu bărbaţi). Conform acestei opinii, toate cazurile de abuz 
sexual bărbat-copil de sex masculin sunt cazuri de molestare 
homosexuală, la fel cum toate cazurile de abuz sexual 
bărbat-copil de sex feminin sunt cazuri de molestare 
heterosexuală. 

Dar mai există o diferenţă importantă. Deşi psihiatria a 
definit pedofilia ca un interes sexual primar sau exclusiv faţă de 
copii, în realitate foarte puţini indivizi se potrivesc unei 
asemenea definiţii. Vasta majoritate a molestatorilor fac sex şi 
cu adulţi (adesea cu partenerul de căsătorie) sau cu persoane de 
diferite vârste. Ceea ce este adevărat în special pentru 
molestatorii copilului care abuzează homosexual, care adesea 
susţin că au orientare homosexuală sau dorinţe homosexuale. 
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Studiile pe molestatorii copilului demonstrează că abuzatorii 
se autoidentifică frecvent ca homosexuali sau ca având înclinaţii 
homosexuale. Într-un studiu unde întrebarea s-a pus direct, 
86% dintre bărbaţii care au abuzat sexual băieţi s-au 
autoetichetat ca bisexuali sau homosexuali.[1] Alte investigaţii, pe 
grupuri de molestatori ai copilului condamnaţi (care au inclus 
toate tipurile de abuzatori şi victime atât băieţi, cât şi fete), au 
raportat că proporţia celor care erau homosexuali sau care 
aveau „experienţe homosexuale semnificative” a variat de la 
22% la 60%.[2] 

Legătura dintre homosexualitate şi abuzul sexual al copilului 
este documentată şi de studii ample făcute chiar de 
homosexuali, sub conducerea unor cercetători favorabili 
homosexualilor. Studiul Kinsey original din 1948[3] a găsit că 28% 
dintre bărbaţii homosexuali nedelincvenţi şi 20% din întregul 
eşantion de homosexuali au recunoscut că, adulţi fiind (18+), au 
făcut sex cu băieţi în vârstă de 15 ani sau mai puţin. Studiul 
ulterior al Institutului de Cercetare Kinsey din anul 1970[4] a găsit un 
rezultat similar: 23% dintre respondenţi au recunoscut că au 
făcut sex ilegal cu băieţi în vârstă de 16 ani sau mai mici, când ei 
înşişi aveau cel puţin 21 de ani. Idem pentru studiul 
Raportul Homosexual din 1979 făcut pe 4300 de bărbaţi 
homosexuali, care a raportat că 22% au recunoscut abuzul 
sexual ilegal al copilului de tip homosexual.[5] 

În realitate, cei cu interese homosexuale tind să fie destul de 
flexibili sexual, spre deosebire de cei care susţin că nu au 
dorinţe homosexuale. Un studiu naţional aleatoriu a găsit că 
majoritatea bărbaţilor care se autoidentificau ca homosexuali fuseseră 
excitaţi sexual de persoane de sex opus (73%), făcuseră sex cu 
persoane de sex opus la vârsta adultă (54%), erau în prezent atraşi 
sexual de persoane de sex opus (54%) şi/sau fuseseră îndrăgostiţi 
de o membră al sexului pus (66%).[6] Alte studii au raportat că 
nu mai mult de 1-5% dintre cei care recunosc că sunt 
homosexuali susţin că au făcut sex numai cu bărbaţi. Majoritatea 
covârşitoare recunosc, de asemenea, că au făcut sex cu femei.[7] 



 - 54 - 

Niciun participant la studiul ulterior al Institutului Kinsey citat 
mai sus nu a susţinut că era pedofil în sensul de a fi făcut sex 
exclusiv sau în principal cu copii. Toţi cei 23% care au recunoscut 
sexul ilegal cu băieţi au spus că minorii au reprezentat „jumătate 
sau mai puţin” dintre partenerii lor sexuali. Însuşi cercetătorul 
sexual Alfred Kinsey a fost acuzat că era pedofil, dar indiferent 
dacă afirmaţia este sau nu adevărată, este bine documentat 
faptul că el nu era doar homosexual, având sute de parteneri 
homosexuali, ci era şi căsătorit, avea copii şi a făcut sex cu 
colegii lui şi cu soţiile lor, ca şi cu studenţi.[8] 
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ESTE HOMOSEXUALITATEA FIXATĂ LA NAŞTERE? 

 
Se poate schimba identitatea sexuală? 

 Sondaj realizat pe 735 de adulţi din Dallas, Texas – „V-aţi 
considerat vreodată homosexual?” 

 55 de bărbaţi, 11 femei au răspuns „da”; 12 (18%) au 
răspuns că nu mai erau bisexuali sau homosexuali. 

 
Au pretins 
vreodată 
că sunt 

homosexuali 

Heterosexuali 
în prezent 

Bisexuali 
în prezent 

Homosexuali 
în prezent 

Bărbaţi 8 (15%) 5 (9%) 42 (76%) 

Femei 4 (36%) 1 (9%) (61%) 

 
Studiu Naţional cu privire la sexualitate efectuat în 

Statele Unite, 1983-1984 

 4663 de adulţi – Ai fost vreodată „căsătorit homosexual”? 
(informal) 

 78 de bărbaţi, 131 de femei au răspuns „da”. 
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 6 dintre acei bărbaţi (8%) erau heterosexuali şi 14 dintre 
acele femei (11%) erau heterosexuale în acel moment, în ciuda 
implicării homosexuale anterioare. 

[Is Homosexuality Fixed at Birth? Copyright © 2012 
Family Research Institute. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

EXODUS SALUTĂ STUDIUL CARE ARATĂ CĂ 

SCHIMBAREA ESTE POSIBILĂ ŞI DURABILĂ 

 
Psihologii Stanton L. Jones şi Mark A. Yarhouse au 

prezentat cele mai noi rezultate ale unui studiu care arată că 
schimbarea orientării sexuale este nu numai posibilă, ci şi 
durabilă, în cadrul unui simpozion desfăşurat la adunarea anuală 
a Asociaţiei Americane de Psihologie care a avut loc la Toronto luna 
aceasta. Rezultatele contrazic părerile exprimate în mod 
obişnuit în cercurile profesioniştilor în sănătate mintală, care 
susţin că schimbarea este imposibilă şi că încercarea de 
schimbare a orientării sexuale este probabil să dăuneze. 

Noul raport se bazează pe cercetarea originală făcută de 
doctorii Jones şi Yarhouse, publicată în anul 2007 în cartea 
Ex-Gays? A Longitudinal Study of Religiously Mediated Change in 
Sexual Orientation [Foşti homosexuali? Un studiu longitudinal al 
schimbării în orientarea sexuală mediată religios]. A fost primul studiu 
longitudinal [care se referă deci la o întreagă perioadă de timp] 
de acest gen, care a examinat ştiinţific vieţile unor bărbaţi şi 
femei care au încercat să-şi schimbe orientarea sexuală apelând 
la o varietate de misiuni creştine asociate cu Exodus International. 
Cercetările au descoperit că schimbarea orientării este posibilă şi 
că este improbabil să dăuneze. 

Rezultatele cercetărilor, anunţate luna aceasta, se referă la o 
perioadă între şase şi şapte ani pentru subiecţii care au participat 
la studiu şi care au arătat o schimbare pe termen lung continuă 
şi durabilă. În alte studii, după cum afirmă Asociaţia Americană de 
Psihologie, „rezultatul tratamentului nu este urmat şi raportat în 
timp, nerespectând standardul pentru testarea validităţii oricărei 
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intervenţii de sănătate mintală”. Cercetările anterioare au fost 
criticate deoarece: 

 nu au urmărit subiecţii în timp (adică nu au fost 
longitudinale); 

 se bazau mai degrabă pe memorie, decât pe urmărirea 
schimbării aşa cum apare ea (adică nu au fost prospective); 

 se bazau mai degrabă pe evaluările terapeuţilor, decât pe 
ascultarea directă a celor care căutau schimbarea; 

 foloseau evaluări specifice şi neconfirmate pentru 
orientarea sexuală. 

Studiul Jones şi Yarhouse a fost conceput pentru a răspunde 
acestor standarde empirice. Este un studiu cvasiexperimental 
riguros, prospectiv şi longitudinal, făcut pe un eşantion 
considerabil de mare şi, după cum se poate demonstra, 
reprezentativ al celor care caută schimbarea orientării sexuale 
prin mijloace mediate religios în misiunile Exodus. 

Este încurajator să vedem cercetări care reflectă în mod 
cinstit experienţa schimbării despre care am primit mărturii din 
fiecare regiune a Exodus. Rezultatele cercetărilor, conform 
cărora schimbarea este posibilă şi durabilă, pot face mai 
credibile cererile pentru respectarea integrităţii şi autonomiei 
celor care caută schimbarea orientării sexuale din motive 
morale, religioase sau de alt gen. 

[Exodus Applauds Study Showing Change to Be Possible and 
Sustainable. Copyright © 2009 Exodus Global Alliance. Tradus 
şi publicat cu permisiune.] 

 

FACTORI IMPORTANŢI PENTRU UNII DINTRE CEI 

CARE AU ATRACŢIE FAŢĂ PERSOANELE DE ACELAŞI 
SEX 

N. E. & B. K. WHITEHEAD  

 
Dezvoltarea atracţiei faţă de persoanele de acelaşi sex (AAS) 

nu este un mare mister. Cei mai mulţi dintre cei care au AAS 
pot să indice câţiva factori care au avut o anumită importanţă 
pentru ei. 
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Otis şi Skinner,[1] într-un studiu făcut pe negemeni, au 
identificat câţiva factori, comparând un grup de bărbaţi şi femei 
cu AAS care au spus că factorii din Figura 1 au avut cel puţin o 
anumită influenţă asupra orientării lor. 

 
Figura 1. Factori despre care homosexualii şi lesbienele  

cred că au avut o legătură cauzală cu AAS 

 
Bineînţeles, niciunul nu a avut parte în mod direct, de un 

factor important, genetica! Dar poate că unii au crezut că o 
trăsătură fizică era importantă şi au devenit obsedaţi de ea. 
Multora dintre noi ni se întâmplă! Dar, în cele mai multe cazuri, 
putem presupune că auziseră despre influenţa probabilă a 
geneticii, din mass-media şi din surse homosexuale, şi au bifat 
rubrica. Ceea ce a însemnat şi că au crezut că alegerea deliberată 
nu a fost un factor. Un studiu făcut de Herek ş.a.[2] a găsit că 
88% dintre persoanele homosexuale au crezut că alegerea nu a 
fost implicată. 

Dacă facem câteva calcule, putem arăta că cei mai mulţi au 
bifat un număr de factori. Astfel, se pare că până şi la un singur 
individ sunt implicaţi factori multipli. Ceea ce reflectă principala 
perspectivă ştiinţifică despre caracteristicile comportamentale, 
aşa cum sunt ele exprimate de Sir Michael Rutter: „Marele 
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număr de trăsături psihologice... este multifactorial în originea 
sa.”[3] 

Vom oferi acum o listă şi mai extensivă de lucruri la care 
oamenii pot să reacţioneze. „Lucrul” în cauză şi reacţia la el pot 
contribui la AAS, dacă alţi factori sunt, de asemenea, prezenţi. 
Aceste lucruri şi reacţiile la ele sunt factorii „întâmplători” 
despre care am vorbit. I-am luat din relatările personale ale celor 
cu AAS şi din literatura de specialitate. Majoritatea celor care au 
AAS vor spune: „Cei mai mulţi factori din listă au fost complet 
irelevanţi pentru mine, dar câţiva au fost importanţi.” Cei 
importanţi vor diferi de la persoană la persoană; în niciun caz 
un factor nu va fi important pentru majoritatea. Unii factori 
sunt reacţii la trăsături corporale, prin urmare, „genetici”. 

Unele influenţe genetice nu sunt parte a experienţei lor 
personale, dar se susţine că sunt semnificative. Alte influenţe 
aparţin mai mult mediului şi includ întâlniri întâmplătoare şi 
reacţii individuale. Unele par foarte improbabile la o primă 
citire, dar toate au fost importante pentru cineva. Unii factori se 
află pe ambele liste. 

Unii care au AAS nu se vor identifica în listă cu nimic. În 
acest caz, dacă se vor gândi puţin, s-ar putea să iasă la iveală 
ceva semnificativ. Dacă te gândeşti la un eveniment sau la 
sentiment în repetate rânduri, ani de zile, ele sunt importante, 
posibil formatoare şi pot să fie chiar un obicei mintal. 

Reacţii la factori de origine predominant genetică 
(18 factori) 
 Predispoziţia artistică (la bărbaţi, în special în combinaţie 

cu o slabă coordonare la sporturi); 

 Condiţia autoimună a tiroidei la mamă; 

 Asimetria fluctuantă (include scrierea cu mâna stângă şi 
trăsăturile fizice neregulate); 

 Atipicalitate de gen inerentă (în general se constată că 
influenţa genetică este ridicată la această trăsătură); 

 Starea de intersexualitate (Acesta este un caz special, 
deoarece identitatea de gen este posibil să nu corespundă cu 
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identitatea cromozomială. Vasta majoritate a celor cu AAS nu 
sunt persoane intersex.); 

 Dizabilitatea congenitală; 

 Scrierea cu mâna stângă (inclusă deoarece s-a crezut că 
există o modestă contribuţie genetică); 

 Căutarea noutăţii (în măsura în care este genetică, poate 
conduce la încercarea multor experienţe sexuale neobişnuite); 

 Obezitatea (la femei); 

 Fraţi mai mari (la bărbaţi); 

 Handicap fizic (poate include surditate, alte handicapuri); 

 Ovare polichistice; 

 Coordonare slabă (la bărbaţi, îndeosebi la sporturi; la 
femei este invers); 

 Temperament retras/temperament de băieţoi (la bărbaţi, 
respectiv femei); 

 Graviditate în adolescenţă (influenţă hormonală?); 

 Trăsături fizice neatractive/nefeminine (la femei); 

 Defecte viziospaţiale/aptitudine viziospaţială (la bărbaţi, 
respectiv femei); 

 Inactivarea cromozomului X (la mamă, şi dacă este atipic 
sau extrem). 

Reacţii la factori a căror origine aparţine predominant 
de mediu (49 de factori) 
 Adopţia (posibilă tulburare a conectării şi lipsa modelului); 

 Alinarea depresiei (face sex pentru a-şi diminua depresia); 

 Ghinion în dragoste (care conduce la examinarea de sine); 

 Experienţă proastă cu sexul opus; 

 Agresarea din partea colegilor de la şcoală (în principal la 
bărbaţi); 

 Întâlnirea întâmplătoare (cu un partener atrăgător de 
acelaşi sex); 

 Discriminarea (care impactează întărirea unei poziţii 
adoptate deja); 

 Divorţul (care impactează percepţiile adecvării sexuale la 
ambele sexe); 



 - 61 - 

 Visele (îndeosebi cele sexuale, care conduc la punerea sub 
semnul întrebării a orientării); 

 Sexul mai uşor (la bărbaţi – mai puţină dedicare cerută 
pentru sexul cu bărbaţi); 

 Invidia (faţă de atributele atrăgătoare ale celor de acelaşi 
sex); 

 Exercitarea puterii (demonstrarea dominării); 

 Moda (concentrarea extremă pe valorile estetice – la 
bărbaţi); 

 Sentimentele de respingere; 

 Fetişurile (parţialismele); 

 Cultura homosexuală atractivă (împărtăşirea aprecierii 
estetice – la bărbaţi); 

 Pornografia homosexuală (în principal la bărbaţi); 

 Presiunea socială homosexuală (în special asupra 
bisexualilor – să fie ori homosexuali, ori heterosexuali); 

 Obiceiul (tiparul repetat al răspunsurilor); 

 Mediul cultural liberal (care încurajează experimentarea); 

 Împotrivirea faţă de căsătorie (de tip lesbian); 

 Problemele mintale în familie; 

 Stresul matern (numai pentru femeile cu AAS, afectate de 
stresul mamei); 

 Vârsta mijlocie (la femei, poate coincide cu plecarea de 
acasă a membrilor de familie); 

 Obezitatea (la femei); 

 Fraţi mai mari (la bărbaţi, factor inclus aici deoarece 
argumentul rezistenţei la biologic este foarte speculativ); 

 Probleme de intimitate cu sexul opus (coincid parţial cu 
abilităţile sociale reduse); 

 Încurajarea de către părinţi de a fi atipic faţă de gen 
(adesea din amuzament); 

 Mesajele negative de la părinţi (despre inadecvenţa de 
gen); 

 Pasivitatea; 

 Climatul politic (solidaritatea lesbiană/feministă); 
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 Ovare polichistice; 

 Abilităţi sociale slabe (mai importante la bărbaţi); 

 Mediul cultural bazate pe cutume (multe exemple din 
antropologie); 

 Reacţiile faţă de părinţi (neidentificarea cu părintele de 
acelaşi sex, uneori un rezultat al percepţiilor greşite); 

 Rezistenţa faţă de categorizare (la femei, care conduce la 
rezistenţa faţă de mediul prevalent al genului); 

 Presiunea colegilor de aceeaşi vârstă de la şcoală 
(denigrarea pentru lipsa de masculinitate – la bărbaţi); 

 Factorii senzuali (căutarea repetării plăcerii); 

 Abuzul sexual (de acelaşi sex la bărbaţi, de sex opus la 
femei); 

 Experimentarea sexuală (prelungită, cu acelaşi sex); 

 Timiditatea (similară cu abilităţile sociale slabe); 

 Familie cu un singur părinte (model masculin absent 
pentru băieţi); 

 Pastilele de slăbit (luate de mame în timpul sarcinii, care le 
afectează pe fiice); 

 Sufletul pereche (căutarea intimităţii profunde – la femei); 

 Incestul cu un frate/o soră de acelaşi sex; 

 Mediul urban (oportunitatea şi anonimitatea constituie un 
factor); 

 Abuzul verbal (îndeosebi cu privire la atipicalitatea de 
gen). 

Lista „mediului” este de trei ori mai lungă. Aceasta 
sugerează că, deşi nu există cauze de mediu dominante pentru 
AAS, împreună ele pot cuprinde majoritatea factorilor care sunt 
importanţi. Bineînţeles, fiecare poate avea o listă diferită. Lista 
genetică, de asemenea, arată că efectele geneticii în sine sunt 
foarte indirecte. Importantă este reacţia cognitivă/emoţională 
individuală la trăsătura genetică. 
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GENELE M-AU OBLIGAT SĂ O FAC! SUMAR 

N. E. & B. K. WHITEHEAD  

 
Cercetătorii care cunosc cel mai bine legătura dintre gene şi 

atracţia faţă de persoanele de acelaşi sex (AAS) spun: „Genele 
nu te-au obligat să o faci.” Să trecem în revistă dovezile, 
neuitând că multe dintre argumentele care urmează se aplică 
tuturor comportamentelor umane. 

Afirmaţiile din sumar sunt explicate mult mai amănunţit în 
fiecare capitol. 

Schimbarea 
Numărul uriaş de dovezi în favoarea schimbării care are loc 

în orientarea sexuală reprezintă una din cele mai clare dovezi că 
homosexualitatea nu este determinată genetic de gene sau de 
ceva din mediul biologic. 

Studiile importante arată: 
Pentru adulţi: 
 Aproximativ jumătate dintre cei cu AAS exclusivă trec la 

heterosexualitate în decursul vieţii. Altfel spus, 3% din populaţia 
care practică heterosexualitatea (atât bărbaţi, cât şi femei) susţin 
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că au fost cândva bisexuali sau homosexuali. Schimbările nu 
sunt induse terapeutic, ci se întâmplă „natural” în viaţă, unele 
foarte rapid. 

 Cele mai multe schimbări în orientarea sexuală sunt către 
heterosexualitatea exclusivă. 

 Numărul celor care au trecut la atracţia faţă de persoanele 
de sex opus (ASO) este mai mare decât numărul actual de 
bisexuali şi homosexuali exclusivi la un loc. Cu alte cuvinte, 
foştii homosexuali îi depăşesc numeric pe homosexualii din 
prezent. 

 ASO este de 17 ori mai stabilă ca AAS exclusivă la bărbaţi 
şi de 30 de ori mai stabilă decât AAS exclusivă la femei. 
(Femeile îşi schimbă orientarea sexuală mai mult decât bărbaţii.) 

Pentru adolescenţi: 
 Cei mai mulţi adolescenţi îşi vor schimba AAS. De fapt, 

în grupul celor cu vârsta de 16-17 ani, 98% vor trece de la 
homosexualitate sau bisexualitate la heterosexualitate. 

 Este de 25 de ori mai probabil ca cei care spun că au AAS 
sau că au atracţii bisexuale la 16 ani, să spună că sunt atraşi de 
sexul opus la 17 ani, decât ca cei care la 16 ani au orientare 
heterosexuală, să se identifice ca bisexuali sau homosexuali la 
17 ani. 

 Marea majoritate a celor în vârstă de 16 ani, care susţin că 
sunt atraşi de sexul opus, vor rămâne astfel.  

Genele  
Studiile pe gemeni 
Categoric, comparaţiile foarte complexe între gemenii 

identici şi neidentici exclud determinismul genetic. Gemenii 
identici, care au gene identice, sunt concordanţi cu AAS în 
proporţie de 11-14%. Dacă homosexualitatea ar fi „genetică”, 
bărbaţii homosexuali şi femeile homosexuale care sunt 
co-gemeni identici ar trebui să fie, de asemenea, în proporţie de 
100% homosexuali. În studiile clasice pe gemeni, proporţia 
genetică este mai mică de 22% pentru bărbaţi şi de 37% pentru 
femei, şi poate fi chiar de 10%. Studiile pe gemeni continuă să 
găsească, în mod constant, procente genetice mai scăzute 



 - 65 - 

pentru homosexualitate, în timp ce metodologia se 
îmbunătăţeşte, iar eşantioanele devin mai mari. Oricine are cel 
puţin un factor de influenţă genetică de 10% în gândire şi 
comportament – pur şi simplu, deoarece fără gene nu ar putea 
exista activitate sau comportament uman de vreun fel. Studiile 
pe gemeni arată că reacţiile individuale la evenimentele 
întâmplătoare (în care un geamăn identic reacţionează diferit de 
celălalt) sunt de departe cei mai puternici contribuabili la 
homosexualitate. Cu alte cuvinte, caracterul aleatoriu este un 
factor puternic. 

Altele 
 O cercetare atentă a întregului genom nu a găsit gene 

homosexuale, spre deosebire de modul în care stau lucrurile cu 
schizofrenia (care are însă doar 4 gene identificate, ca fiind 
legate de 3% dintre cazurile de schizofrenie). 

 După cum înţelegem structura şi funcţia genei, nu există 
modalităţi plauzibile prin care genele ar putea dicta AAS (sau 
alte comportamente) la un individ. 

 Până acum, comportamentele dictate genetic ale varietăţii 
„o-genă-o-trăsătură” s-au găsit doar la organismele foarte 
simple. În general, geneticienii sunt de acord că multe gene (de 
la cel puţin cinci sau şase la multe sute) contribuie la orice 
comportament uman particular. 

 Se crede că orice influenţă genetică este slabă şi indirectă. 

 Până în prezent nu s-a găsit niciun comportament uman 
determinat genetic. Cel mai apropiat comportament legat de 
determinarea genetică descoperit până acum (deficienţa de 
monoamină oxidază, care conduce la agresiune) s-a dovedit că 
răspunde în mod remarcabil la consiliere. 

 O AAS influenţată genetic, cauzată de un fascicul de gene, 
nu ar putea să apară şi să dispară brusc în familii, aşa cum se 
întâmplă. Ea ar persista în fiecare generaţie, timp de multe 
generaţii. Este neplauzibil genetic ca numeroase gene 
„heterosexuale” să se deconecteze în acelaşi timp. 



 - 66 - 

 Rasa umană are în comun cea mai mare parte din genele 
sale – undeva între 99,7% şi 99,9%. Ceea ce înseamnă că toate 
grupurile etnice le au pe cele mai multe. Aceasta are trei 
implicaţii. 

 o carte de reguli: nu doar „poţi” sau „nu poţi”, ci mai 
degrabă principii de urmat; 

 Dacă homosexualitatea ar fi dictată genetic, practicile 
homosexuale ar fi identice sau foarte similare în toate culturile. 
Dar paleta enormă de practici homosexuale şi diversitatea 
practicilor şi obiceiurilor homosexuale în diferite culturi (şi în 
cadrul culturilor) aduce argumente contra. 

 Ar exista un procentaj similar de homosexualitate în toate 
culturile. Dar homosexualitatea este necunoscută în unele 
culturi şi obligatorie în altele. 

 Schimbările în practicile homosexuale şi în 
comportamentul homosexual în diferite culturi ar avea loc 
foarte încet, de-a lungul multor secole. Dar nu aceasta arată 
istoria. (Declinul unor întregi modele de homosexualitate [cel 
grec, în câteva secole, şi cel melanezian, într-un secol]; relativ 
brusca apariţie [în termeni genetici] a modelului occidental din 
prezent, în câteva secole; şi schimbările abrupte în practica 
homosexuală în cadrul unui grup etnic, chiar într-o singură 
generaţie, nu sunt consecvente cu ceva genetic. Chiar şi mai 
puţin consecvente sunt rapidele schimbări în practicile sexuale 
din modelul occidental din prezent. 

 Apariţia AAS în populaţie este prea frecventă pentru a fi 
cauzată de un proces de dezvoltare prenatal defectuos, deci nici 
în acest sens nu este înnăscută. Ceea ce include procesele 
epigenetice. 

 Dacă AAS ar fi determinată genetic şi ar conduce la 
contact numai cu persoane de acelaşi sex, s-ar exclude din 
populaţie în numai câteva generaţii. Nu ar exista astăzi. 

 Vârsta la care apare prima dată atracţia faţă de persoanele 
de acelaşi sex ar putea fi influenţată genetic în procent de 
aproximativ 10%, iar atracţia faţă de persoanele de sex opus, în 
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procent de aproximativ 15%. (Reţineţi, toţi oamenii au un aport 
genetic de 10% pentru orice gândesc sau fac.) 

Primele atracţii (atât AAS, cât şi ASO) apar în medie la 
vârsta de 10 ani şi rareori constituie „primele amintiri”, ceea ce 
înseamnă că atracţia este, în cea mai mare parte, indusă social. 

Hormonii  
S-au făcut numeroase studii, dar niciunul nu a arătat o relaţie 

convingătoare între homosexualitate şi expunerea la hormonii 
prenatali, deşi câteva studii au arătat legături foarte slabe între 
expunerea la hormonii prenatali şi jocurile copiilor mici. Studiile 
care au examinat efectele dozelor foarte ridicate de hormoni 
feminini la mamele gravide nu au arătat niciun efect asupra 
bărbaţilor şi au dovedit un efect îndoielnic asupra femeilor. 
Terapia cu schimbarea cantităţii de hormoni la bărbatul adult şi 
la femeia adultă a arătat că afectează impulsul sexual, dar nu şi 
orientarea. 

 Ideea că homosexualitatea rezultă dintr-un atac imun 
asupra caracteristicilor creierului bărbatului de către mamă este 
slab susţinută. Într-un asemenea caz, testiculele şi organele 
genitale ale bărbatului (care au cel mai mare fascicul specific 
vizat la bărbat) ar trebui să fie atacate, dar nu sunt. 

Structura creierului 

 Numeroase studii mai vechi ale microstructurilor 
creierului, de exemplu, cele din anii ’90, nu au reuşit să vină cu 
diferenţe replicabile ale deosebirilor dintre creierul adultului 
heterosexual şi creierul adultului homosexual. 

 Studiile moderne arată că la naştere creierul bărbatului şi 
creierul femeii nu sunt diferite structural, ceea ce face ca 
probabilitatea existenţei unui creier specific „homosexual” să fie 
cu adevărat minimă. Principala diferenţă replicabilă în mod 
consecvent, de la vârsta de doi sau trei ani, este mărimea. 

 Mediul are efecte asupra creierului de la naştere la 
pubertate şi după pubertate. 

 Dimorfismul sexual al creierului a fost legat de 
testosteronul prenatal, dar el reprezintă un efect slab, iar numai 
16-27% din variaţie este explicată. 
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 Neurologii constată că la om creierul este extraordinar de 
plastic. Consensul ştiinţific acum este că noi, chiar şi ca adulţi, 
suntem ceea ce facem cu creierul nostru, chiar dacă s-ar putea să nu fim 
conştienţi de acest proces constant, aflat în desfăşurare. 
Schimbările în microstructură devin vizibile la examinarea 
creierului în decurs de câteva luni. 

 Dacă se vor găsi diferenţe între creierul homosexualilor şi 
creierul heterosexualilor, ele ar putea fi cu uşurinţă rezultatul 
anilor de condiţionare (tipare repetate de gândire şi 
comportament). 

Social, sociologic 
Persoanele intersex 
 Aproximativ 90% dintre copiii occidentali „intersex” 

(născuţi cu un aparat genital ambiguu) aleg să rămână în genul 
în care au fost crescuţi când pubertatea revelează adevăratul gen 
genetic, iar intervenţiile chirurgicale le sunt oferite. Adesea, 
alegerea este făcută în ciuda unor caracteristici fizice şi 
hormonale foarte contrare ei. Ceea ce aduce argumente în 
favoarea influenţelor de mediu predominante asupra formării 
orientării şi comportamentului de gen. 

Altele 
 Divorţul dublează riscul homosexualităţii ulterioare la 

copii. 

 Stadiile dezvoltării psihosociale către heterosexualitatea 
adultului sunt bine definite şi acceptate de specialiştii în 
psihologia dezvoltării şi sunt atât de evident învăţate, încât în 
mod clar, heterosexualitatea nu este determinată genetic. În 
studiile pe adulţi homosexuali, mulţi prezintă deficit în unele 
stadii de dezvoltare – ceea ce sugerează că homosexualitatea 
este mai degrabă culturală şi influenţată de mediu, decât 
genetică. 

 Homosexualitatea apare mult mai des la cei care au 
crescut în oraşe mari decât la cei care au crescut în zone rurale, 
ceea ce demonstrează că mediul este mult mai important decât 
genele în dezvoltarea homosexualităţii.  
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 Se argumentează că un instrument ştiinţific/sociologic, 
Analiza Parcursului, a arătat că nu există o bază socială sau 
familială pentru homosexualitate, ci că există mai degrabă o 
bază biologică. Totuşi, parcursul social şi familial care conduce 
la homosexualitate a fost semnificativ din punct de vedere 
colectiv, deşi parcursul individual nu a fost. În contrast, 
parcursul genetic a fost nesemnificativ din punct de vedere 
colectiv. 

Instinctele  

 Instinctele noastre, precum autoconservarea, foamea şi 
reproducerea, sunt printre impulsurile cel mai profund întipărite 
şi cele mai puternice pe care le avem, dar pot fi controlate şi 
chiar adaptate. Dacă vrem să argumentăm că homosexualitatea 
este, de asemenea, un instinct profund întipărit, putem, de 
asemenea, argumenta că el ar trebui să fie maleabil şi sensibil la 
instruire. 

Conţinutul genetic este minim 
Geneticienii, antropologii, specialiştii în psihologia 

dezvoltării, sociologii, endocrinologii, neurologii, medicii care 
cercetează genul şi cercetătorii care studiază gemenii sunt în 
general de acord cu privire la rolul geneticii în homosexualitate. 
Genele nu te obligă să îi dai curs. Nu există un determinism 
genetic, iar influenţa genetică este cel mult minoră. Reacţiile 
individuale la factorii aleatori sunt foarte importante. 

Cei care spun că homosexualitatea este influenţată genetic 
au dreptate, dar numai în următorul sens. 

Dacă o fată rămâne gravidă la vârsta de cincisprezece ani, 
am putea argumenta că a fost predispusă genetic. Am putea 
afirma că, în cultura ei, genele i-au dat genul de faţă şi de corp 
care au atras puternic hormonii masculini şi au pus o asemenea 
presiune asupra ei, încât a fost incapabilă să reziste. Dar la atât 
se reduce influenţa genetică. Există un număr uriaş de factori de 
mediu care ar fi putut, de asemenea, să fi provocat sarcina, ca 
anularea meciului de baschet la care se ducea să asiste împreună 
cu prietena ei, permisiunea de a folosi maşina tatălui ei, 
compania prietenului ei, filmul pe care tocmai îl vizionaseră 
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împreună şi eşecul de a folosi un contraceptiv, dar şi factori de 
mediu importanţi precum sistemul de valori personale, 
presiunea tovarăşilor de aceeaşi vârstă şi un tată distant 
emoţional. 

Este probabil ca acest consens să se schimbe? S-ar putea 
descoperi o legătură biologică majoră care să schimbe totul? 

În cele mai multe discipline ştiinţifice, descoperirile au fost 
stabilite clar din fapte care nu se vor schimba. Dar cum rămâne 
cu studiile viitoare despre microstructura creierului sau cu 
analiza detaliată a compoziţiei şi funcţiei genetice? Vor 
descoperi ele legături între structura creierului şi 
comportamentele umane sau între comportamente şi secvenţele 
genetice? 

Bineînţeles că da. Comunicări ştiinţifice se vor publica în 
continuare. Dar putem concluziona în siguranţă că şi autorii 
care vor să găsească astfel de legături vor include aproape 
întotdeauna avertismente ştiinţifice standard că influenţa 
acestora este minoră şi că mediul este important. Ceea ce putem 
spune, în mod rezonabil, despre cercetările viitoare este că vor 
intra în domenii noi şi vor arăta conexiuni noi, dar niciuna nu 
va fi decisivă. 

Ceea ce a fost dovedit odată pentru totdeauna de studiile pe 
gemenii identici. Ei au gene identice, dar dacă unul este 
homosexual, de obicei fratele identic sau sora identică nu este. 
Există o şansă de doar 11-14% ca el/ea să fie 
homosexual/homosexuală. Ceea ce include toate influenţele pe 
care le cunoaştem acum şi cele despre care nu ştim nimic şi pe 
care încă nu le-am descoperit. Toate la un loc au doar un efect 
slab. 

Prima ediţie a cărţii noastre din 1999 a lansat ideea că 
conţinutul genetic al AAS se va dovedi, în cele din urmă, a fi de 
10%. Ceea ce ar fi destul de imprecis, conţinutul genetic ar 
putea fi între 0-20%. Dar chiar dacă rezultatul final ar fi de 
20%, tot ar reprezenta o influenţă slabă. În momentul scrierii 
ediţiei din 2016, afirmaţia noastră rămâne valabilă şi este mai 
consistentă decât în 1999. 
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Următorii factori (a se vedea capitolele relevante) susţin o 
influenţă de 10% asupra AAS: vârsta primei atracţii, 
urbanizarea, alegerile persoanelor intersex, ASO (influenţa 
genetică incluzând măsurătorile testosteronului prenatal), 
formarea creierului după naştere şi studiile pe gemeni. 

Homosexualitatea, ca inevitabilitate genetică, a fost probabil 
cea mai eficientă iniţiativă a activismului homosexual în relaţiile 
publice, în campania pentru drepturi egale şi protecţii speciale. 
Deşi în multe cercuri nu mai este corect sau la modă, din punct 
de vedere politic, să spui că homosexualii se pot schimba, din 
punct de vedere ştiinţific este corect o să spunem. Nu ne 
referim numai la schimbări comportamentale, ci la schimbări în 
atracţie. 

Este un fapt că nimic nu ne obligă să facem ceva – nici 
genele noastre, nici mediul nostru. Poate că Liszt avea degete 
lungi, dar aceasta nu a făcut din el un compozitor pentru 
muzică de pian. 

Care este cauza AAS? 
Nu există o singură cauză. Niciun singur factor genetic, 

hormonal, social sau de mediu nu este predominant. Există 
teme similare, neconformitate de gen în copilărie, abuz sexual, 
dinamica tovarăşilor de aceeaşi vârstă şi dinamica familiei, 
istoria sexuală, dar mixtura lor variază în funcţie de individ, care 
răspunde specific la singurul factor prioritar pentru sine. Doi 
copii din aceeaşi familie şi din acelaşi mediu social pot să 
interpreteze incidentele foarte diferit. Astfel încât reacţia 
aleatoare, dacă se structurează în imagine de sine, poate deveni 
un contribuabil semnificativ la homosexualitate – precum arată 
studiile pe gemeni. Rezultatul prioritar este o concentrare 
homosexuală asupra celor de acelaşi sex – emanând dintr-un 
impuls necesar dar (deseori) de-abia conştientizat de a face 
dragoste şi din deficitul în identitatea de gen. La pubertate, 
aceasta se confundă cu sexul genital, conducând la un tipar de 
întâlniri sexuale, care au ca rezultat o posibilă autoidentificare ca 
„homosexual”. 
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Ceea ce se poate schimba. Acolo unde răspunsurile sunt 
profund întărite, este nevoie de curaj, dedicare, perseverenţă, 
efort, autoexaminare şi suport din partea celorlalţi. Cu cât este 
mai superficială implicarea, cu atât mai uşoară este ieşirea din 
homosexualitate; şi mulţi au reuşit să o facă. 

Merită? Merită să dobândeşti libertatea astfel încât nimic să 
nu te stăpânească şi să găseşti pe alţii care au dus aceeaşi luptă? 
Este satisfăcător să te alături unui grup format din adevăraţi 
eroi? Merită să ieşi din ceea ce nu a implicat o alegere 
conştientă, printr-o alegere conştientă de adult? Merită să faci 
ceea ce alţii spun că este imposibil? Dacă o astfel de schimbare 
este posibilă, ce altceva ar mai putea fi posibil? 

ADN-ul este o scară de baze şi zaharuri nitrogenoase care 
este o prescripţie pentru proteine, nu pentru preferinţele 
sexuale. Dar este şi o scară a destinului, o scară a lui Iacov şi 
este alegerea noastră dacă îngerii sau demonii urcă şi coboară pe 
ea. Putem decide să capitulăm în faţa „argumentului genetic”. 
Te obligă genele să o faci? Tu alegi. 

[Summary. Extras din cartea My Genes Made Me Do It! de 
N. E. & B. K. Whitehead. Copyright © 2016 N. E. & 
B. K. Whitehead. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

HIV LA BĂRBAŢII HOMOSEXUALI ŞI BISEXUALI 

 

 Bărbaţii homosexuali şi bisexuali sunt afectaţi de HIV mai 
sever decât orice alt grup din Statele Unite. 

 Între anii 2005 şi 2014, numărul diagnosticărilor cu HIV a 
scăzut cu 19% per total în Statele Unite, dar a crescut cu 6% la 
toţi bărbaţii homosexuali şi bisexuali, datorită infectării 
bărbaţilor homosexuali şi bisexuali afro-americani şi 
hispanici/latino. 

 În ultimii 5 ani (2010-2014), creşterea numărului de 
diagnosticări cu HIV la bărbaţii homosexuali şi bisexuali a fost 
mai mică de 1%, fiind însă inegală la diferite rase/etnicităţi. 

Bărbaţii homosexuali, bisexuali şi alţi bărbaţi care fac sex cu 
bărbaţi[a] au reprezentat un procent estimat de 2% din populaţie, 



 - 73 - 

dar reprezentau 55% dintre cei care trăiau cu HIV în Statele 
Unite în 2013. Dacă ratele curente de diagnosticare continuă, 
1 din 6 bărbaţi homosexuali şi bisexuali vor fi diagnosticaţi cu 
HIV în timpul vieţii, inclusiv 1 din 2 bărbaţi homosexuali şi 
bisexuali negri/afro-americani,[b] 1 din 4 bărbaţi homosexuali şi 
bisexuali hispanici/latino[c] şi 1 din 11 bărbaţii homosexuali şi 
bisexuali albi. Dar aceste rate nu sunt inevitabile. Avem mai 
multe mijloace de a preveni HIV decât oricând înainte. 

Numerele 
Diagnosticările cu HIV şi SIDA[d] 
În 2014: 

 Bărbaţii homosexuali şi bisexuali reprezentau 83% 
(29418) din numărul estimat de noi diagnosticări cu HIV la toţi 
bărbaţii cu vârsta de 13 ani sau mai mult şi 67% din totalul 
numelor estimate de noi diagnosticări în Statele Unite. 

 Bărbaţii homosexuali şi bisexuali cu vârste cuprinse între 
13 şi 24 de ani reprezentau un procent estimat de 92% din 
numărul noilor diagnosticări cu HIV la toţi bărbaţii din grupul 
lor de vârstă şi 27% din numărul noilor diagnosticări la toţi 
bărbaţii homosexuali şi bisexuali. 

 Bărbaţii homosexuali şi bisexuali reprezentau un procent 
estimat de 54% (11277) dintre cei diagnosticaţi cu SIDA. Dintre 
acei bărbaţi, 39% erau afro-americani, 32% erau albi, iar 24% 
erau hispanici/latino. 

Deşi numărul diagnosticărilor cu HIV a crescut la bărbaţii 
homosexuali şi bisexuali per total din 2005 până în 2014 – şi a 
crescut în mod clar la bărbaţii homosexuali şi bisexuali 
afro-americani şi hispanici/latino – în anii mai recenţi, numărul 
diagnosticărilor per total s-a stabilizat după cum se prezintă în 
continuare. 

 Din 2010 până în 2014, numărul diagnosticărilor a crescut 
cu mai puţin de 1% la toţi bărbaţii homosexuali şi bisexuali per 
total şi la bărbaţii homosexuali şi bisexuali negri/afro-americani. 
Numărul diagnosticărilor: 

 a scăzut cu 6% la bărbaţii homosexuali şi bisexuali albi; 
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 a crescut cu 13% la bărbaţii homosexuali şi bisexuali 
hispanici/latino. 

 Din 2010 până în 2014, la bărbaţii tineri homosexuali şi 
bisexuali (cu vârste cuprinse între 13 şi 24 de ani), numărul 
diagnosticărilor: 

 a scăzut cu 2% la bărbaţii tineri homosexuali şi bisexuali 
afro-americani; 

 a scăzut cu mai puţin de 1% la bărbaţii tineri homosexuali 
şi bisexuali albi; 

 a crescut cu 16% la bărbaţii tineri homosexuali şi bisexuali 
hispanici/latino. 

 
Numărul estimat al noilor diagnosticări cu HIV  

la cele mai afectate subpopulaţii, 2014 – Statele Unite 

 
Sursa: Centrele pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor. 

Diagnosticarea infecţiei cu HIV în Statele Unite şi zonele subordonate, 
2014. Raportul Controlului HIV pe 2015; 26. Subpopulaţiile care 
reprezintă 2% sau mai puţin în numărul diagnosticărilor cu HIV 
nu sunt prezentate în diagramă. Abreviere: BSB = bărbaţi care 
fac sex cu bărbaţi. 

 
Trăind cu HIV  

 La sfârşitul anului 2013, 687000 de bărbaţi homosexuali şi 
bisexuali trăiau cu HIV. Dintre aceştia, 15% nu ştiau că sunt 
infectaţi. 
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 Dintre bărbaţii homosexuali şi bisexuali diagnosticaţi cu 
infecţia HIV în anul 2014, la trei luni de la diagnosticare 84% 
primeau deja îngrijire medicală.[e] 

 În anul 2013, 57% dintre bărbaţii homosexuali şi bisexuali 
diagnosticaţi cu HIV de cel puţin un an primeau îngrijire 
medicală continuă pentru HIV, iar 58% aveau o încărcare virală 
controlată a virusului (un nivel foarte scăzut al virusului).[e] 

Provocări în prevenţie 

 Bărbaţii homosexuali şi bisexuali continuă să poarte cea 
mai mare povară a SIDA, în comparaţie cu orice alt grup din 
Statele Unite. Prin urmare, bărbaţii homosexuali şi bisexuali au 
o şansă mai mare de a fi expuşi la HIV. O analiză din anul 2016 
a estimat că există aproximativ 4,5 milioane de bărbaţi 
homosexuali şi bisexuali în Statele Unite şi că 15% trăiesc cu 
infecţia HIV (11% fiind diagnosticaţi). 

 Aproximativ 1 din 7 bărbaţi homosexuali şi bisexuali care trăiesc 
cu HIV nu ştiu că au virusul. Cei care nu ştiu că au HIV nu pot 
primi medicamentele de care au nevoie pentru a rămâne 
sănătoşi şi pentru a reduce probabilitatea de a transmite HIV 
partenerilor. Prin urmare, ei pot transmite infecţia altora, fără să 
ştie că o fac. 

 Cei mai mulţi bărbaţi homosexuali şi bisexuali dobândesc 
HIV făcând sex anal cu cineva seropozitiv, nefolosind prezervativul sau 
neluându-şi medicamentele zilnice pentru a preveni HIV, adică fără a 
respecta profilaxia preexpunerii (PrEP), sau fiindcă partenerul nu-şi ia 
medicamentele pentru a trata HIV, adică terapia antiretrovirală (ARV). 
Sexul anal este cel mai riscant tip de sex pentru dobândirea şi 
transmiterea HIV. Sexul anal receptiv este de 13 ori mai riscant 
pentru dobândirea HIV decât sexul anal de inserţie. Folosirea 
corectă a prezervativelor de fiecare dată şi luarea 
medicamentelor pentru a preveni sau a trata HIV pot reduce, 
fiecare în parte, riscul dobândirii sau transmiterii HIV. 
Combinarea a două sau mai multe opţiuni oferă mai multă 
protecţie împotriva HIV, iar prezervativele protejează şi 
împotriva bolilor cu transmitere sexuală (BTS-uri). 
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 Bărbaţii homosexuali şi bisexuali prezintă, de asemenea, 
un risc crescut la alte BTS-uri, ca sifilis, gonoree şi chlamydya. 

 Homofobia, stigmatizarea şi discriminarea pot să îi plaseze pe 
bărbaţii homosexuali şi bisexuali într-o poziţie de risc pentru 
multiple probleme de sănătate, fizice şi mintale, şi pot să-i 
afecteze, chiar dacă ei caută şi obţin servicii de sănătate de bună 
calitate. 

Note  
[a] Termenul contact sexual bărbat-cu-bărbat este folosit în 

sistemele de supraveghere folosite de Centrele pentru Prevenirea şi 
Controlul Bolilor. El indică un comportament care transmite 
infecţia HIV, nu cum se autoidentifică indivizii în termenii 
sexualităţii lor. 

[b] La care se face referire ca afro-americani în acest buletin 
informativ. 

[c]  Hispanicii/latino pot fi de orice rasă. 
[d] Numărul diagnosticărilor cu HIV şi SIDA se referă la 

numărul indivizilor diagnosticaţi cu infecţia HIV şi SIDA într-o 
perioadă dată, nu la momentul în care au fost ei infectaţi. 

[e] Din 32 de state şi Districtul Columbia (zonele cu 
raportări complete făcute de laboratoare până în decembrie 
2014). 
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HIV LA HOMOSEXUALI, BISEXUALI ŞI ALŢI BĂRBAŢI 

CARE FAC SEX CU BĂRBAŢI  

 
Conform unui raport al Centrelor pentru Controlul şi Prevenirea 

Bolii (CDC) din 23.09.2010, homosexualii, bisexualii şi alţi 



 - 78 - 

bărbaţi care fac sex cu bărbaţi (BSB) reprezintă aproximativ 2% 
din populaţia Statelor Unite, dar sunt populaţia cea mai sever 
afectată de HIV şi reprezintă singurul grup de risc în care noile 
infecţii cu HIV au crescut constant de la începutul anilor ’90. În 
anul 2006, BSB au reprezentat mai mult de jumătate (53%) 
dintre toate noile infecţii cu HIV în Statele Unite, iar BSB 
consumatori de droguri (BSB-CD) au reprezentat un procent 
suplimentar de 4% dintre noile infecţii. La sfârşitul anului 2006, 
mai mult de jumătate (53%) dintre toţi cei care trăiau cu HIV în 
Statele Unite erau BSB sau BSB-CD. De la începutul epidemiei 
din Statele Unite, BSB au reprezentat, în mod constant, cel mai 
larg procentaj de persoane diagnosticate cu SIDA şi de 
persoane cu SIDA care au decedat. În anul 2006, mai mult de 
30000 de BSB şi de BSB-CD au fost infectaţi cu HIV. 

De asemenea, un studiu recent al CDC a găsit că în 2008 
unul din cinci BSB (19%) din 21 de oraşe principale din 
Statele Unite erau infectaţi cu HIV, iar aproape jumătate (44%) 
nu ştiau că erau infectaţi. În 2007, probabilitatea ca BSB 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. În perioada 2005-2008, diagnosticările cu infecţia HIV 
au crescut aproximativ cu 17% la BSB. În anul 2008, 17940 de 
BSB au fost diagnosticaţi cu SIDA în Statele Unite – o creştere 
cu 6% din 2005. Până la sfârşitul lui 2007, 282542 de BSB 
diagnosticaţi cu SIDA decedaseră în Statele Unite. Marea 
răspândire a infecţiei cu HIV la BSB înseamnă că ei prezintă un 
risc mai ridicat de a fi expuşi la infecţie, cu fiecare nouă întâlnire 
sexuală – în special cu înaintarea în vârstă. 

Riscul sexual este principalul mod de transmitere la BSB. 
Acest risc include sexul neprotejat şi bolile cu transmitere 
sexuală. Practica nefolosirii prezervativului în timpul sexului 
anal cu altcineva în afară de un prim partener seronegativ 
continuă să reprezinte o ameninţare semnificativă pentru 
sănătatea BSB. 
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Numărul estimat al noilor infecţii cu HIV  
la bărbaţii care fac sex cu bărbaţi (BSB),  

după rasă/etnicitate şi grup de vârstă, 2006 

 
Sursa: CDC. Subpopulation Estimates from the HIV Incidence 

Surveillance System – United States, 2006. Morbidity and Mortality 
Weekly Report. 2008; 57(36):985-989. 

 
Mulţi BSB nu sunt conştienţi de infectarea lor cu HIV, în 

special cei tineri. Un studiu recent al CDC din anul 2008 a găsit 
că dintre BSB din 21 de oraşe mari din Statele Unite care nu 
erau conştienţi de infectarea lor cu HIV, 55% nu fuseseră testaţi 
în cele 12 luni anterioare. Cunoaşterea scăzută a statutului HIV 
la tinerii BSB probabil că reflectă mai mulţi factori: este posibil 
să fi fost infectaţi recent, să subestimeze riscul personal, să fi 
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avut mai puţine oportunităţi de a se testa sau să creadă că 
tratamentul pentru HIV minimizează ameninţarea SIDA.  

CDC recomandă ca toţi BSB să se testeze pentru HIV o 
dată pe an – şi mai des, dacă prezintă un risc mai ridicat. BSB cu 
un risc mai ridicat îi includ pe cei care au parteneri sexuali 
anonimi sau multipli sau care folosesc droguri în timpul sexului. 

Ignorarea HIV poate să joace un rol cheie în riscul HIV, 
îndeosebi la BSB tineri. Deoarece BSB tineri nu au trăit 
severitatea epidemiei de început a HIV, este posibil să creadă, în 
mod fals, că HIV nu mai este o problemă de sănătate serioasă, 
datorită tratamentului avansat şi mortalităţii mai scăzute. 

[HIV among Gay, Bisexual and Other Men Who Have Sex with 
Men (MSM). Copyright © Centres for Disease Control and 
Prevention. Tradus şi publicat cu permisiune. Termenul 
„bărbaţi care fac sex cu bărbaţi” (BSB) este folosit de CDC în 
sistemul lor de supraveghere. El indică mai degrabă 
comportamente care transmit infecţia HIV, decât modul în care 
se identifică indivizii în ceea ce priveşte sexualitatea lor.] 

 

HOMOSEXUALII SUNT PROBLEMATICI DE LA BUN 

ÎNCEPUT 

 
La adulţi nu numai că există o corelaţie pozitivă între 

utilizarea drogurilor ilegale şi implicarea în homosexualitate, dar 
cei care se implică în cele două comportamente sunt, în mod 
disproporţionat, delincvenţi, tulburaţi mintal, mai suicidari etc.[1] 
Academicieni compătimitori şi activiştii homosexuali spun că 
aceste caracteristici sunt răspunsul inevitabil al homosexualilor 
la discriminare. Ei nu au început astfel, ci au fost „asemenea 
copiilor obişnuiţi, cu excepţia intereselor homosexuale”. Ca 
atare, adolescenţii homosexuali au la fel de mult dreptul la 
protecţie şi acceptare ca negrii sau ca alte minorităţi protejate. 

Centrele pentru Controlul Bolii (CDC) au terminat un studiu de 
nouă ani realizat pe tineri homosexuali,[2] care a cercetat dacă 
tinerii homosexuali erau „asemenea copiilor obişnuiţi”. Per 
ansamblu, constatările CDC sunt în acord cu noţiunile 
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tradiţionale că un copil care intră într-un „lucru rău” face şi alte 
„lucruri rele”: tinerii homosexuali erau, în mod disproporţionat, 
implicaţi în toate formele evaluate de rebeliune şi autovătămare. 
Mulţi au raportat că au început aceste activităţi dăunătoare 
înainte de adolescenţă. 

Pentru a aprecia importanţa studiului CDC, este util să îl 
comparăm cu un studiu longitudinal din perioada anilor 1990 
din oraşul Christchurch, Noua Zeelandă,[3] care a inclus 
verificări a ceea ce au spus respondenţii. Unii oameni 
într-adevăr mint, exagerează şi/sau „se distrează” la chestionare. 
Datorită acestei probleme potenţiale, investigatorii din 
Noua Zeelandă au studiat aceiaşi 1007 copii din Christchurch 
de la naştere până la vârsta de 21 de ani, cu interviuri luate 
părinţilor, autoraportare, precum şi observare şi testare din 
partea investigatorilor. Punctul nevralgic major al studiului a 
fost eşantionul său mic – numai 28 de participanţi „se 
implicaseră sau doreau să se implice în homosexualitate” la 
vârsta de 21 de ani. Cu toate acestea, studiul din Noua Zeelandă 
este de sine stătător şi constituie „standardul de aur” al 
metodologiei curente. Nu s-a făcut un alt studiu longitudinal 
mult mai mare al problemelor în cauză. Dar studiul din 
Noua Zeelandă existând, alte studii pot fi comparate cu 
constatările sale. 

2% dintre tinerii adulţi din Christchurch au spus că „erau” 
homosexuali sau bisexuali şi un număr suplimentar de 8 au 
raportat sex cu un membru al sexului lor de la vârsta de 16 ani 
(4 dintre cei care au spus că „erau” homosexuali au spus că nu 
se implicaseră în sex homosexual). Cei 11 tineri şi cele 17 tinere 
care au fost înregistraţi ca homosexuali au condus la o rată de 
2,8% a homosexualităţii în grupul studiat. 

Aceşti 2,8% dintre tinerii adulţi au fost mai predispuşi să fie 
înregistraţi ca având „probleme”. În fiecare dintre cei şapte ani 
ai perioadei studiului, aproximativ 1% dintre heterosexuali şi 
5% dintre homosexuali au spus că au încercat să se sinucidă. 
Niciunul de fapt nu s-a sinucis, dar 32% dintre homosexualii şi 
7% dintre heterosexualii în vârstă de 21 de ani au raportat că au 
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încercat cel puţin o dată. Per ansamblu, 57% dintre 
homosexualii versus 41% dintre heterosexualii cu vârsta de 
21 de ani au recunoscut cel puţin un delict (36% versus 26%, 
unul violent; 50% versus 33%, un delict legat de proprietate). 
Tinerii bărbaţi homosexuali au arătat, de asemenea, mai multă 
tulburare comportamentală (de opoziţie, de răzvrătire) şi abuz 
de substanţe mai frecvent (fumat, consum de droguri). 

Constatările CDC replicate în Noua Zeelandă 
În studiul recent al CDC „s-au dat chestionare despre risc la 

~ 35000 de elevi din clasele 9-12, din şapte state şi din şase 
oraşe mari, între anii 2001-2009 (aproximativ 80% dintre copii 
au dat răspunsuri utilizabile). Indiferent că a existat o definire 
comportamentală (sexul partenerului) sau o autoetichetare 
(homosexual, bisexual sau heterosexual), esenţialmente nu o 
existat deosebire între rezultate: homosexualitatea a fost asociată cu 
mai multe probleme personale şi sociale. Deşi nu s-a găsit fiecare 
rezultat în fiecare locaţie sau în fiecare an (au fost eşantioane 
independente), tiparul general a fost mai presus de orice 
îndoială. 

Aproximativ 93% dintre copii au spus că erau heterosexuali, 
5% că erau bisexuali sau homosexuali, iar 2% nu se hotărâseră. 
57% dintre copii au raportat sex cu sexul opus şi 6% au clamat 
contact homosexual. În timp ce 96% dintre copiii care au 
raportat sex numai cu sexul opus au spus că erau heterosexuali 
– oferind o potrivire puternică între comportament şi 
identitatea clamată – 62% dintre cei care au raportat numai sex 
homosexual au spus, de asemenea, că erau heterosexuali (au încercat 
şi nu le-a plăcut?). 22% dintre cei din ultimul grup au spus că 
erau homosexuali. 

La fel ca în studiul din Noua Zeelandă, diferenţele găsite 
între grupurile de orientare sexuală nu reprezintă un echivalent 
al conceptului „asemenea celorlalţi copii, dar interesaţi de 
homosexualitate, în loc de sexul opus”. Luaţi în considerare 
periculozitatea faţă de alţii din următorul tabel: 
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Comportament Heterosexuali Homosexuali 

A mers în maşină cu un 
şofer care băuse 

23% 34% 

A condus maşina când a 
băut 

8% 14% 

A purtat o armă albă 13% 23% 

A purtat o armă de foc 4% 11% 

A fost implicat într-o 
bătaie (în ultimul an) 

29% 42% 

A fost rănit într-o bătaie 
(în ultimul an) 

3% 13% 

 
Toate studiile raportează că adulţii homosexuali îi pun în 

pericol pe alţii în mod disproporţionat. Evident, aceasta începe 
devreme. Şi cu toate că şcolile susţin tot mai mult că sunt „zone 
sigure” pentru tineretul homosexual şi lesbian, homosexualii 
s-au răzvrătit mai frecvent împotriva regulilor şcolii (a se vedea 
tabelul care urmează). 

Homosexualii nu au fost singurii care s-au răzvrătit, dar 
categoric au făcut-o mai des. Iar dacă, din cauza discriminării, 
„trebuie” să facă lucruri care îi rănesc pe ei înşişi şi pe alţii – de 
ce trebuie să le facă la şcoală? Lucrurile nu au mers mult mai 
bine când homosexualii au fost „cu cei ca ei”. 14% dintre 
heterosexuali versus 20% dintre cei care aveau numai parteneri 
homosexuali au afirmat că au fost loviţi sau răniţi fizic la o 
întâlnire. 11% versus 17% dintre cei din aceleaşi grupuri au 
raportat că au fost forţaţi să facă sex (adică au fost violaţi). Dacă 
homosexualii se află „departe de opresorii lor” când sunt unul 
cu celălalt, atunci de ce mai sunt violenţi? 

Natura „murdară” a homosexualităţii, de asemenea, începe 
devreme: 11% dintre heterosexuali versus 29% dintre 
homosexuali au raportat de cel puţin 4 ori mai mulţi parteneri 
sexuali în timpul vieţii; 66% dintre heterosexuali versus 45% 
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dintre homosexuali au raportat folosirea prezervativului la 
ultimul contact sexual; iar 19% dintre heterosexuali versus 32% 
dintre homosexuali au afirmat că au folosit alcool sau droguri 
înainte de ultimul contact sexual. 

 
Comportament pe 
proprietatea şcolii 

Heterosexuali Homosexuali 

A purtat o armă 5% 14% 

A băut alcool 4% 12% 

A fost implicat într-o 
bătaie 

11% 21% 

A fumat  5% 16% 

A folosit tutun care nu 
se fumează 

1% 8% 

A folosit marijuana 5% 14% 

A ameninţat/a rănit cu 
o armă 

6% 18% 

 
Privind retrospectiv, elevii au fost întrebaţi dacă înainte de 

vârsta de 13 ani fumaseră o ţigară întreagă (10% dintre 
heterosexuali versus 25% dintre homosexuali); băuseră alcool 
(21% versus 35%); fumaseră marijuana (8% versus 21%); 
făcuseră sex (sexul obişnuit bărbat-femeie, 5% dintre 
heterosexuali versus 14% dintre homosexuali). Cei care au început 
devreme au fost, în mod consecvent, disproporţionat homosexuali. Chiar şi 
înainte de adolescenţă, o minoritate semnificativă de copii care 
se vor declara, în cele din urmă, „homosexuali”, fac probleme şi 
se autovatămă. „Copiii buni” care nu intră în „lucruri de adulţi” 
devin, în mod disproporţionat, heterosexuali; copiii care fac 
„lucruri de adulţi” sunt mai predispuşi să devină homosexuali. 

Autovătămarea şi delincvenţa, de asemenea, „au mers 
împreună” cu homosexualitatea, la fel ca în studiul din 
Noua Zeelandă, precum arată tabelul următor. Cei înclinaţi 
către homosexualitate au fost, de asemenea, mai predispuşi să 
fie supraponderali, să folosească şi să abuzeze de alcool, să aibă 
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probleme de alimentaţie, să petreacă mai mult timp online (dar 
mai puţin la televizor) şi să nu „mănânce corect”. 

Concluzii 
În mod clar, o minoritate semnificativă de „copii obişnuiţi” 

fac lucruri rele (de exemplu, 22% folosesc marijuana, 2% 
folosesc heroină) şi suferă de depresie din diferite motive (25% 
s-au simţi trişti sau lipsiţi de speranţă timp de 2+ săptămâni). 
Mulţi copii obişnuiţi pot „cauza probleme” când ajung la vârsta 
adultă. Dar faptul că se vor afla în preajma heterosexualilor îi va 
„calma pe unii dintre ei” şi, dacă vor deveni părinţi, copiii lor îi 
vor ajuta să se maturizeze şi mai mult. Pe de altă parte, cei 
înclinaţi către homosexualitate vor gravita în jurul altor 
homosexuali şi vor fi încurajaţi la şi mai multă răzvrătire şi 
autovătămare. Violul şi violenţa asociate cu „iubiţii” lor îi vor 
face, fără îndoială, şi mai frecvent deprimaţi. 

Din nefericire, indiferent cât de minunat este mediul familial 
sau şcolar, o mică fracţiune dintre copii vor ajunge rău. Dacă 
mediul familial sau şcolar este deficient, o largă fracţiune vor 
ajunge rău. Dar în studiile care „privesc retrospectiv” (adică 
longitudinale), parcursul vieţii delincvenţilor, al utilizatorilor de 
droguri sau al homosexualilor este similar. Ei intră în „lucruri rele” 
la o rată mai ridicată şi de la vârste mai mici. 

Observaţi că aproximativ 2% dintre adolescenţi erau 
„nesiguri” dacă aveau să se alăture taberei homosexuale sau 
heterosexuale. Ar putea acordarea de protecţii speciale pentru 
un anumit tip de răzvrătire – în acest caz homosexualitatea – să-
i încurajeze pe acei copii să o încerce? Deşi constatările studiilor 
mai vechi nu s-au bazat pe eşantioanele excelente ale 
investigaţiilor recente, se deduce că rata „încercării” 
homosexualităţii este în creştere. Cei „nesiguri” se află acolo ca 
să fie agăţaţi. Dacă şcolile protejează homosexualitatea şi acordă 
atenţie în plus elevilor homosexuali, creează stimulente pentru 
cei nesiguri ca să fugă de heterosexualitate. Dacă utilizatorilor 
de droguri li s-ar acorda aceleaşi protecţii şi aceeaşi simpatie ca 
homosexualilor, credeţi că am avea mai puţini dependenţi de 
droguri? 
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Comportament Heterosexuali Homosexuali 

Nu a purtat niciodată 
centură de siguranţă 

12% 21% 

A fumat zilnic 8% 24% 

Fumător în prezent 14% 31% 

S-a simţit trist/lipsit 
de speranţă timp de 
2+ săptămâni în 
timpul anului 
respectiv 

25% 46% 

A luat serios în 
considerare 
sinuciderea 

12% 35% 

A încercat să se 
sinucidă şi a fost 
tratat de un medic/o 
asistentă 

6% 27% 

A folosit vreodată 
marijuana 

38% 58% 

Foloseşte în prezent 
cocaina 

2% 14% 

Foloseşte în prezent 
heroina 

2% 14% 

A folosit vreodată 
steriozi 

2% 14% 

Şi-a injectat droguri 2% 12% 

Foloseşte în prezent 
marijuana 

22% 35% 

 
Îi poate domoli educaţia pe copiii rebeli şi îi poate ea 

împiedica să se autovatăme? Poate că da, dar dovezile de până 
acum nu sunt prea încurajatoare. De exemplu, un studiu amplu, 
bine condus, făcut timp de mai mulţi ani, care a studiat educaţia 
bazată pe şcoală, a găsit că în esenţă nu a avut niciun efect 
asupra ratelor fumatului la vârsta adultă.[4] Aparent, acest gen de 
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dovezi nu sunt în acord cu CDC. Autorii studiului curent al 
CDC avertizează că datele lor arată că copiii homosexuali ar 
trebui să fie special „educaţi” şi protejaţi. Dar unde sunt 
avertizările similare pentru adolescenţii care fumează, sunt utilizatori de 
droguri sau sunt promiscui? De ce ar trebui ei să fie „ignoraţi 
intenţionat” de agenţii federali? La urma urmei, ce este corect 
este corect... nu-i aşa? 

Note 
[1] Cameron P. ş.a. (2005) Homosexual sex as harmful as drug 

abuse, prostitution, or smoking. Psychological Reports, 96; 915-961.  
[2] Kann L. ş.a. (2011) Sexual Identity, Sex of Sexual Contacts, 

and Health-Risk Behaviors Among Students in Grades 9-12 – Youth 
Risk Behavior Surveillance, site-uri selectate, Statele Unite, 
2001-2009 (6/10/11).  

[3] Fergusson D. L. ş.a. (1999) Is sexual orientation related to 
mental health problems and suicidality in young people? Archives of 
General Psychiatry, 56; 876-880.  

[4] Peterson A. V. ş.a. (2000) Hutchinson smoking prevention 
project: long-term randomized trail in school-based tobacco use prevention – 
results on smoking. Journal of the National Cancer Institute, 92; 
1979-91.  

[FRR September 2011, Homosexuals Disruptive From the Get-Go. 
Copyright © 2011 Family Research Institute. Tradus şi publicat 
cu permisiune.]  

 

INTERESELE HOMOSEXUALE ŞI „FIXAŢIA” 

HOMOSEXUALĂ 

 
În zilele noastre homosexualii afirmă de obicei: „Aşa m-am 

născut”, iar mulţi acceptă o astfel de afirmaţie. Parte din 
atitudinea „născut aşa” este doar atât – o atitudine. Există 
numeroase dovezi împotriva afirmaţiei că homosexualii s-au 
„născut aşa”. De exemplu, cum se face că un geamăn identic 
prezintă o probabilitate aproximativ egală de a avea preferinţe 
homosexuale ca geamănul său sau cu un frate negeamăn, care 
nu are o structură genetică identică? De ce este adevărat că 
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băieţii crescuţi în oraşe mari sunt de 3-4 ori mai predispuşi, iar cei 
crescuţi în familii religioase devotate sunt de 3-4 ori mai puţin 
predispuşi să aibă gusturi homosexuale, decât cei crescuţi în 
zone mai rurale şi în familii mai puţin religioase? Un studiu 
recent făcut de Centrele pentru Controlul Bolii (CDC) pe 
~150000 de adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani oferă 
şi mai multe dovezi împotriva pretenţiei de a fi „născut aşa”.[1]  

Înainte de a examina rezultatele studiului, ar trebui să ne 
amintim câteva lucruri. Aproximativ 2% dintre adulţi sunt 
obsesiv-compulsivi. Adică sunt atât de fixaţi pe ceva ce au 
învăţat sau gândit, încât fac acel lucru mult mai frecvent decât ar 
trebui. Un exemplu ar fi un lucru bun precum spălarea mâinilor, 
numai că ei o fac de o sută de ori pe zi. Exemple nu la fel de 
bune includ teama de a ieşi din casă, teama de a conduce maşina 
etc. sau păstrarea sau cumpărarea prea multor lucruri, până în 
punctul de a deveni strângători obsesivi, adesea incapabili de a 
locui în propria lor casă, din cauza lucrurilor respective. 
Probabil că 5-8% dintre adulţi nu sunt neapărat 
obsesiv-compulsivi, dar sunt „excentrici” – făcând curăţenie 
prea mult sau îngrijorându-se prea mult, mâncând numai 
macaroane cu brânză etc. Iar aproape toţi ceilalţi au obiceiuri 
sau gusturi care le plac, dar multe dintre ele sunt, în cel mai bun 
caz, entuziasmul unei minorităţi şi cel puţin semicompulsive. 

Oricine poate deveni „fixat” pe ceva, în special dacă acel 
ceva este asociat cu o experienţă emoţională puternică, iar el 
este „pregătit” pentru fixaţie. De aceea părinţii sunt prudenţi 
când îşi laudă copilul fiindcă „se deschide pentru noi 
experienţe”, deoarece se ştie că prima experienţă cu un lucru 
nou – precum sexul sau mâncarea – este mai semnificativă. 
Astfel, părinţii al căror băiat a fost molestat de un bărbat se 
îngrijorează (pe bună dreptate) că a fost „schimbat” – o fixaţie 
s-ar putea dezvolta din acea experienţă, fiindcă s-ar putea ca la 
momentul respectiv el să fi fost „pregătit”. Şi, din nefericire, 
numai timpul va spune – nimeni nu ştie când va veni momentul 
pentru ca o fixaţie să fie învăţată sau când va veni momentul 
potrivit pentru o fixaţie. De aceea, a limita expunerea la 
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influenţe dăunătoare sau la lucruri despre care se ştie că sunt 
distructive este o strategie înţeleaptă. De fapt, probabilitatea mai 
redusă ca băieţii adolescenţi din afara oraşelor mari sau care 
trăiesc în familii credincioase să întâlnească homosexualitatea 
sau să fie expuşi la ea ar putea explica adoptarea redusă de către 
ei a practicării homosexualităţii. 

Multe practici ciudate sau neobişnuite – care includ 
homosexualitatea, sexul dureros, privirea pe ascuns a 
persoanelor dezbrăcate sau orice altă practică sexuală – pot cu 
uşurinţă să devină compulsive. Mărturie este bărbatul din 
Boulder, Colorado, care a fost prins pierzând vremea în interiorul 
tronului unei cabine de toaletă pentru femei! Se pare că o făcuse 
de multe ori înainte de a fi prins. Desigur, homosexualitatea nu 
este, pur şi simplu, o altă „ciudăţenie sexuală”; este nevoie de 
cooperarea a cel puţin doi oameni ca să „funcţioneze”. Şi, în 
afară de plăcerea sexuală, ea vine cu încântarea de a putea să 
„scapi nepedepsit”. Cei mai mulţi bărbaţi homosexuali fac sex 
compulsiv, fiind satisfăcuţi ştiind că „se răzbună pe societate” – 
în primul rând, adesea pentru că nu i-a „salvat” de adoptarea 
propriei predilecţii. 

Studiul CDC a raportat că 93% dintre adolescenţi (cu o 
vârstă medie de 15 ani) au spus că erau heterosexuali, 5% au 
spus că erau homosexuali/bisexuali, iar 2,5% nu erau siguri. 
41% dintre băieţi au raportat că au avut sau încă nu au avut 
activitate sexuală. Dar dintre cei care au avut, băieţii cu interese 
homosexuale declarate au început la o vârstă mai mică şi cu mai 
mulţi parteneri: 

 începuseră să facă sex – 44% dintre heterosexuali, 
comparativ cu 68% dintre homosexuali/bisexuali; 

 au făcut prima dată sex înainte de vârsta de 13 ani: 
5% dintre heterosexuali, comparativ cu 17% dintre 
homosexuali/bisexuali; 

 4 sau mai mulţi parteneri: 11% dintre heterosexuali, 
comparativ cu 29% dintre homosexuali/bisexuali. 

De asemenea, este instructiv de observat ce fel de sex au făcut, 
raportat la interesele sexuale afirmate: 



 - 90 - 

 54% au făcut numai sex heterosexual; acest subgrup era 
alcătuit din 96% heterosexuali, 0,4% homosexuali şi 
2% bisexuali; 

 2,5% au făcut numai sex homosexual, constând din 62% 
heterosexuali, 22% homosexuali şi 11% bisexuali; 

 3,3% au făcut ambele feluri de sex, constând din 30% 
heterosexuali, 9% homosexuali şi 51% bisexuali. 

Dacă homosexualii s-au „născut aşa”, cum au putut aproape 
jumătate dintre ei (48%) să aibă contact sexual cu persoane de sex 
opus? Într-adevăr, cum au putut 20% dintre ei să facă sex numai 
cu sexul opus? Mai mult, cei mai mulţi – 62% – care au raportat 
numai sex homosexual s-au identificat ca heterosexuali. 
Într-adevăr, aproape 5% dintre heterosexualii activi sexual s-au 
implicat în contact sexual homosexual, 60% dintre ei în mod 
exclusiv! Deşi este posibil ca unii adolescenţi să fi minţit cu 
privire la identitatea lor sexuală sau cu privire la experienţele lor 
sexuale, sau să fi fost derutaţi de întrebări, rezultatele au fost 
destul de consecvente în câteva state şi oraşe mari. Per 
ansamblu, rezultatele, pur şi simplu, nu se potrivesc cu 
explicaţia „născut aşa”. Dar dacă acceptăm că înclinaţiile 
noastre sexuale sunt la fel ca alte gusturi şi obiceiuri – sunt 
învăţate, o „fixaţie” apărând ici şi colo – atunci are mai mult 
sens. Cam 10% dintre adolescenţii care fac sex se implică în sex 
homosexual; până la vârsta adultă procentul celor care se 
implică în homosexualitate scade la 2-3%. Ceea ce nu se 
potriveşte modelului „născut aşa”. Procentul adolescenţilor cu 
ochi albaştri nu scade cu două treimi când ajung la vârsta adultă. 
Dar se potriveşte cu un model de învăţare, în mare parte la fel 
cum proporţia copiilor care trebuie să aibă macaroane cu brânză 
la restaurant scade în mod abrupt după vârsta de unsprezece ani 
sau cam aşa ceva (chiar dacă unii, la vârsta adultă, sfârşesc prin a 
cere numai macaroane cu brânză şi, drept consecinţă, devin 
handicapaţi din punct de vedere social). 

Mulţi tineri din studiul CDC au încercat homosexualitatea şi, 
după câte se pare, celor mai mulţi nu le-a plăcut sau poate că ea 
nu a devenit o preocupare obsesivă pentru ei. Unii – o 
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minoritate – erau pregătiţi şi/sau le-a plăcut şi, la vremea 
interviului, au spus că erau homosexuali. Dacă cineva s-a născut 
negru, nu-l vom găsi niciodată fiind la început alb sau devenind alb 
pentru un timp, apoi negru. Dacă te „naşti aşa”, începi „aşa”. 

Precum observa C. S. Lewis, problemele sexuale pot fi 
destul de intratabile. Dar intratabil nu înseamnă „născut aşa”. 
Ştim că dacă încerci ceva, poţi să devii „dependent”. De aceea, 
să iei droguri este neînţelept – cine ştie dacă nu eşti sensibil la 
ele? Acelaşi lucru este adevărat cu privire la sex – o încercare te 
pune în situaţia riscului de a dezvolta o predilecţie dificil de 
schimbat, indiferent cât de ciudată este ea din punct de vedere 
social (ca în cazul bărbatului de mai sus din toaletă) sau cât de 
distructivă este pentru cel în cauză (ca homosexualitatea). 

Alfred Kinsey, probabil cel mai renumit cercetător al 
sexului, s-a specializat personal în homosexualitate, dar era, de 
asemenea, căsătorit. Şi-a înşelat soţia cu femei, ca şi cu un 
număr şi mai mare de bărbaţi (şi a cerut ca soţia lui să-l înşele, 
ca el să poată privi). Şi-a găsit urmele gustului pentru 
homosexualitate în copilăria timpurie, când câţiva copii s-au 
adunat, expunându-se nud şi atingându-se unul pe celălalt. S-a 
fixat pe băieţi în loc de fete, deci Kinsey a crezut că preferinţele 
sexuale sunt „alegeri”. 

Studiul CDC anulează pretenţiile activiştilor homosexuali că 
toţi homosexualii „au avut astfel de sentimente toată viaţa”. În 
mod clar, mulţi adolescenţi sunt flexibili sexual. Care vor fi 
preferinţele lor sexuale (sau de gust) la vârsta de 20 sau 25 de 
ani este nesigur. Dar flexibilitatea sexuală este norma pentru 
non-heterosexuali. Mulţi au făcut-o „în ambele moduri”, în 
funcţie de circumstanţe, şi mulţi se pare că au părăsit 
homosexualitatea. Din alte studii se deduce că numai 
10% dintre homosexuali şi 3% dintre lesbiene fac sex numai cu 
persoane aparţinând propriului lor sex la vârsta adultă. Dacă 
s-ar „naşte” cu o predilecţie homosexuală, cum ar putea să 
suporte sau chiar să dorească să facă sex cu persoane de sex 
opus? 
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Rezultatele CDC repetă ceea ce s-a raportat în multe studii 
mai mici. Cei cu interese non-heterosexuale au fost, aproape 
după fiecare indice, mai distrugători şi mai perturbaţi din punct 
de vedere personal. Studenţii homosexuali/bisexuali au fost mai 
înclinaţi: 

 să meargă cu maşina cu un şofer băut (35% faţă de 
23% pentru heterosexuali); 

 să poarte o armă (22% faţă de 14%) sau un pistol 
(10% faţă de 4%) în ultimele 30 de zile; 

 să participe la o luptă fizică în ultimul an (42% faţă de 
29%); 

 să fie loviţi, pălmuiţi sau răniţi de un partener sexual în 
ultimul an (25% faţă de 10%); 

 au fost violaţi (23% faţă de 7%); s-au drogat înainte de 
ultimul contact sexual (32% faţă de 19%); 

 să poarte o armă (pistol, cuţit, bâtă) la şcoală în ultimele 
30 de zile (14% faţă de 5%); 

 să se bată la şcoală în ultimele 12 luni (20% faţă de 11%); 

 să se simtă trişti sau lipsiţi de speranţă (49% faţă de 25%); 
să-şi injecteze vreodată droguri ilegale (11% faţă de 2%); 

 să încerce să se sinucidă (27% faţă de 6%) sau să 
primească tratament medical pentru o tentativă de sinucidere 
(12% faţă de 2%); 

 să fumeze (31% faţă de 14%); să folosească alcool şi/sau 
marijuana (35% faţă de 22%) înainte de vârsta de 13 ani; 

 să folosească un computer 3 ore sau mai mult de 3 ore pe 
zi (36% faţă de 28%); 

 să vomite ca să piardă în greutate (17% faţă de 5%). 
Una peste alta, diferenţele dintre copiii homosexuali şi copiii 

heterosexuali sunt similare cu cele dintre adulţii homosexuali şi 
adulţii heterosexuali. Consumul mai mare de droguri, violenţa 
sexuală etc. la homosexuali rezultă că sunt extensii ale tinereţii 
lor. Dar adulţii homosexuali impun societăţii costuri şi mai 
ridicate, prin bolile cu transmitere sexuală şi recrutarea copiilor, 
şi sunt „răsplătiţi” biologic cu o durată de viaţă mai scurtă. 
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Dacă băieţii cu probleme adoptă homosexualitatea sau dacă 
adoptarea homosexualităţii produce problemele, nu se poate 
determina. Dar aproape tot ce cunoaştem despre sănătate este 
epidemiologic în natura sa – adică X vine cu Y. Deoarece 
fumatul este asociat cu o listă de rele, CDC caută să-i ţină pe 
copii departe de adoptarea unui obicei rău. Are sens; nu te-ai 
aştepta să recomande „tehnici de fumat mai sigure”. Dar ce 
spune CDC despre lista de rele asociate cu homosexualitatea, 
mai lungă şi mai periculoasă? 

„Ar trebui să fie dezvoltate politici şi practici eficiente în 
sistemul sănătăţii de stat şi al sănătăţii publice locale şi al 
sănătăţii în şcoală, pentru a ajuta la reducerea prevalenţei 
comportamentelor riscante pentru sănătate şi pentru a 
îmbunătăţi rezultatele de sănătate la tinerii din această 
minoritate sexuală.” 

Nimic despre a-i împiedica pe băieţi, de la bun început, să 
devină „minorităţi sexuale”. Coruperea, din punct de vedere 
politic, a liniei lor tactice nu putea fi mai desăvârşită. 

Pakistanul – impregnat de homosexualitate şi violenţă 
Institutul pentru Cercetarea Familiei a urmărit situaţia din 

Pakistan; acesta s-ar putea să fie viitorul Occidentului. De ce? 
Nu din cauza religiei sale islamice sau aruncării de bombe în 
numele islamului, ci pentru homosexualitatea sa masculină 
răspândită. Uitându-ne la rapoartele din presă din anii 
2003-2008, am găsit că Pakistanul a ajuns la o medie de un viol 
al copilului la 1,5 milioane de locuitori pe an, iar 43% dintre 
victime au fost băieţi.[2] În comparaţie, în Occidentul vorbitor de 
engleză, între anii 2003-2008 un copil a fost violat şi ucis la 
fiecare 11 milioane de oameni, iar 33% dintre victime au fost 
băieţi. 

Abuzul sexual al copiilor în Pakistan are loc în toată 
societatea. În timp ce întâmplarea cu Sandusky din statul 
Pennsylvania a fost îngrozitoare, se pare că acolo a fost implicat 
un singur făptaş. [În 2013, fostul antrenor de fotbal 
Jerry Sandusky a fost condamnat la 30-60 de ani de închisoare 
pentru 45 de acuzaţii de abuz sexual al copilului. N. trad.] În 
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contrast, protestatorii pakistanezi au umplut străzile anul acesta, 
după ce un băiat în vârstă de patru ani a fost sodomizat de 
directorul grădiniţei pe care o frecventa şi de alţi membri ai 
personalului.[3]  

La o conferinţă din noiembrie 2009 din Lahore având ca 
temă abuzul copilului, Ministrul pentru Lege şi Afaceri 
Parlamentare din Punjab, Rana Sanaullah, a spus că „majoritatea 
copiilor acceptaţi în şcolile islamice pentru a primi educaţie 
religioasă au fost abuzaţi [sexual]”. Deoarece numai 6% dintre 
cei 4 milioane de elevi pakistanezi din şcolile islamice sunt fete, 
abuzul sexual a fost în mod covârşitor homosexual. 

Iar trendul continuă. Pakistanul a înregistrat 70 de violuri şi 
ucideri ale copiilor în 2012; 28 (40%) dintre victime au fost 
băieţi. Luând totul în considerare, 618 violuri au fost înregistrate 
de Sahil: 260 (42%) au fost băieţi sodomizaţi cu forţa. Dacă 
homosexualitatea occidentală va câştiga statutul şi prevalenţa pe 
care le are în Pakistan, întâmplări precum violul în grup al 
copilului de grădiniţă vor începe să apară la ştirile noastre. 

Referinţe 
[1] Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) 6/10/11 

Sexual Identity, Sex of Sexual Contacts, and Health-Risk Behaviors 
Among Students in Grades 9-12, Youth Risk Behavior Surveillance, 
site-uri selectate, Statele Unite, 2001-2009. 

[2] Cameron P. (în presă) Indexing societal violence via rate of 
rape/murder of children: Pakistan vs. English Christendom: homosexual 
vs. heterosexual molestation of children (în rusă). 

[3] Sahil, News Release for Cruel numbers: 2012 (online), 
www.sahil.org/research/cruel%20number%202012.pdf. 

[Homosexual Interests and “Fixation”. Copyright © 2013 
Family Research Institute. Tradus şi publicat cu permisiune.] 
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LECŢIA DESPRE HOMOSEXUALITATE. MODULUL 

„EDUCAŢIA DESPRE SEX ŞI DROGURI” 

 
Modulul „Educaţia despre sex şi droguri” 
Obiectiv: informarea şi convingerea elevilor că evitarea 

anumitor tipuri de alegeri şi evitarea colegilor care fac alegerile 
respective va fi mai târziu în interesul lor. Mai mult, instruirea 
lor că societatea vrea ca ei să evite anumite alegeri şi să rămână 
caşti până la căsătorie. 

Metode: lectura, discuţia pe marginea lecturii, scheciuri 
între colegi sau joc de rol (opţional) şi discuţii cu întreaga clasă. 

Principii specifice: 
În primul rând, cei mai mulţi dintre cei care fac lucruri rele 

sau neînţelepte sunt la fel ca noi toţi, de treabă în cea mai mare 
parte a timpului. 

În al doilea rând, indiferent cât de „drăguţi” sunt, cât de 
distractiv este să fii cu ei sau cât de ademenitoare sau de 
interesante sunt activităţile lor, evitarea lor şi a activităţilor lor 
este înţeleaptă, fiindcă toţi suntem influenţaţi de cei cu care ne 
asociem. Dacă petrecem timp cu cei care se implică în asemenea 
activităţi, vom fi influenţaţi să acceptăm ce fac ei sau vom fi 
influenţaţi ca, în cele din urmă, să încercăm ce fac ei.  

Lecţia despre homosexualitate  
Activităţile homosexuale sunt deseori dăunătoare din punct 

de vedere medical şi fizic. Atât bărbaţii, cât şi femeile care se 
implică în homosexualitate se îmbolnăvesc mai des de boli cu 
transmitere sexuală [BTS-uri] (de exemplu, sifilis, gonoree), 
inclusiv de SIDA, decât cei care fac sex numai cu persoane de 
sex opus. Bărbaţii care se implică în homosexualitate 
contractează mult mai des BTS-uri, îndeosebi SIDA şi diferite 
forme de hepatită (boli virale ale ficatului). Homosexualii fac 
SIDA de aproximativ 500 de ori mai frecvent decât 
heterosexualii. Nivele înalte ale unor diferite forme de violenţă, 
care includ sadomasochismul, bătăile, supradozele de droguri, 
crima şi sinuciderea sunt asociate cu homosexualitatea atât la 
bărbaţi, cât şi la femei. Bărbaţii care se implică în 
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homosexualitate au parte, în mod disproporţionat, cedarea unor 
organe (de exemplu, sfincterul anal şi ficatul) şi bolile de inimă. 
Nivele înalte ale unor forme de cancer, în special cele asociate 
cu sistemul reproducător (de exemplu, cancerul sânilor, al 
uterului) sunt asociate cu homosexualitatea la femei. Acestea şi 
alte vătămări contribuie la o scurtare categorică a duratei de 
viaţă la cei care se implică în practici homosexuale. Se pare că 
cei care se implică în homosexualitate îşi reduc durata de viaţă 
cu 20-30 de ani – aproape la fel de mult ca cei care îşi injectează 
intravenos droguri. 

Din punct de vedere social, cei care se implică în 
homosexualitate tind să se asocieze cu alţii care se implică în 
homosexualitate. Dacă devin parte a „mişcării gay”, tind să aibă 
contacte sociale aproape exclusiv cu alţi homosexuali. 
Practicanţii homosexualităţii, îndeosebi cei care se consideră 
„gay”, tind să fie foarte evanghelişti. Ei tind să facă publicitate 
implicării în homosexualitate faţă de oricine din spaţiul lor 
social. Uneori poartă o îmbrăcăminte şi adoptă un stil 
impersonal care să facă publicitate homosexualităţii. Ei depun 
frecvent eforturi să-i facă pe alţii să „încerce” homosexualitatea. 

Uneori subtil şi alteori mai direct, îi invită pe cei din spaţiul 
lor social să participe cu ei sau cu alţi homosexuali la activităţile 
lor sexuale sau cel puţin să „susţină” ce fac ei. Deşi cei care se 
implică în homosexualitate sunt prezenţi probabil în orice 
profesie, anumite profesii (de exemplu, hair-stylismul, designul 
interior, teatrul, sporturile pentru femei şi structurile din Armată 
unde sunt femei) au concentrări mai mari ale lor. Există o 
separare substanţială între lumea socială a celor care participă la 
homosexualitate şi lumea socială a celor care nu participă la 
homosexualitate. Este neclar dacă separarea dintre homosexuali 
şi heterosexuali este la fel de mare ca separarea socială dintre 
negri şi albi sau dintre fumători şi nefumători. 

În afara serviciului, în mod voluntar şi disproporţionat, 
negrii tind să se asocieze cu negrii, iar albii cu albii. La fel, 
fumătorii tind să se asocieze cu fumători, iar nefumătorii cu 
nefumători. Dar atât negrii, cât şi albii, în general condamnă şi 
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dispreţuiesc activitatea homosexuală a celor din propria lor rasă 
şi în general nu se asociază cu membri ai rasei lor care se 
implică în homosexualitate. Acelaşi fenomen al oamenilor 
cărora le place să se afle în preajma celor ca ei este evident în 
separarea fumătorilor de nefumători şi îi desparte pe 
consumatorii activi de droguri de cei care nu consumă droguri. 
Aproximativ 2-3% dintre adulţi se implică în homosexualitate. 

Implicările homosexuale tind să fie foarte adictive, dar nu 
par să fie înrădăcinate sau moştenite genetic. Foarte puţini 
adulţi care susţin că sunt homosexuali nu au avut relaţii sexuale 
de succes cu persoane de sex opus. Într-un număr de studii s-a 
găsit că numai aproximativ 5% dintre homosexuali şi lesbiene 
sunt virgini din punct de vedere heterosexual. În plus, cei mai 
mulţi bărbaţi şi femei care raportează că s-au implicat în 
homosexualitate în ultimul an raportează şi că s-au implicat în 
heterosexualitate în ultimii 5 ani. Ceea ce înseamnă că există 
foarte puţini homosexuali exclusivi. Este unul dintre motivele 
pentru care cei mai mulţi oameni de ştiinţă, în cea mai mare 
parte a secolului douăzeci, au privit homosexualitatea ca pe o 
„preferinţă”. (Evident, dacă oamenii pot să facă şi una, şi 
cealaltă, şi preferă homosexualitatea la un timp dat, nu prea are 
sens să considerăm că s-au născut aşa – altminteri în ce fel s-au 
născut când îşi schimbă iar preferinţa?) 

În timp ce sexualitatea heterosexuală cere ca oamenii să 
ajungă să se cunoască unul pe celălalt, să-şi dea întâlniri, să 
socializeze şi să aibă cel puţin câteva interese în comun, relaţiile 
homosexuale tind să fie foarte orientate către sexualitate, iar 
oameni cu totul străini pot să facă, şi chiar fac, sex homosexual 
unul cu celălalt. Băieţii se întreabă ce le mişcă pe fete, iar fetele 
se întreabă ce îi mişcă pe băieţi, iar ambele sexe trebuie să se 
acomodeze unul cu celălalt înainte ca orice gen de întâlniri sau o 
căsătorie să aibă loc. Homosexualitatea scurtcircuitează această 
cerinţă. Băieţii ştiu despre băieţi, iar fetele ştiu despre fete. Prin 
urmare, dacă relaţia este homosexuală, este uşor să te descurci şi 
să ajungi la momentul sexual al relaţiei. 
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Mulţi oameni sunt încântaţi să facă ce este interzis şi să nu 
facă parte din „gloată”. Fără îndoială, parte din farmecul 
homosexualităţii (precum în cazul consumului de droguri) îşi 
are originea în faptul de a face parte dintr-o societate destul de 
secretă. Mare parte din farmecul homosexualităţii vine din a şti 
unde să te duci şi ce să faci ca să întâlneşti alţi homosexuali şi să 
te implici în relaţii sexuale. Acestea sunt secrete necunoscute 
celor mai mulţi non-homosexuali. Implicarea în 
homosexualitate te plasează într-o „elită” a mulţimii, oferind o 
mare cantitate de sexualitate pentru foarte puţine investiţii 
interpersonale. În contrast, heterosexualitatea oferă o măsură 
modestă de sexualitate pentru o mare cantitate de implicare 
interpersonală. Deşi studiile pe care se bazează rezultatele nu 
sunt solide, adolescenţii care se implică în homosexualitate 
raportează nivele mai înalte ale consumului de droguri, 
delincvenţei şi expunerii la violenţă decât ceilalţi adolescenţi. 
Relaţiile homosexuale au fost ilegale în fiecare stat [american, 
n. trad] până în anul 1962. 

Politeţea faţă de cei care se implică în homosexualitate, dar 
evitarea lor, este cea mai bună regulă. Din punct de vedere 
social, tinerii care se asociază cu adolescenţi care sunt 
homosexuali declaraţi se vor trezi că sunt ei înşişi bănuiţi de 
implicare în homosexualitate. „Scenariile” pentru evitarea 
politicoasă a companiei celor care se implică în homosexualitate 
ar trebui să fie concepute de întreaga clasă. Moduri 
neconfruntaţionale de a reacţiona la invitaţii de a participa la 
homosexualitate includ ignorarea întrebării sau „Trebuie să mă 
gândesc la asta”, sau „Nu acum”, iar apoi evitarea celui care pune 
întrebarea, pentru ca întrebarea să nu poată fi pusă din nou. Moduri 
confruntaţionale includ: „Nu, cred că ar fi o prostie (stupid, 
ceva nesăbuit, greşit)” sau „Nu, nu vreau să mă implic”, sau 
„Nu, am promis părinţilor mei (iubitei mele/iubitului meu/lui 
Dumnezeu)”, iar apoi evitarea celui care pune întrebarea, pentru ca 
întrebarea să nu poată fi pusă din nou. Aproape întotdeauna oamenii 
cedează şi încearcă ceva, dacă îşi îngăduie să se lase bătuţi la cap 
despre homosexualitate. Dat fiind că toată lumea ştie asta, dacă 
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vei continua să petreci timp cu cineva implicat în 
homosexualitate, va fi vorba de „când”, nu de „dacă”. 

[Lesson Three. Extras din Three A’s and a B A Sex and Drug 
Education Module. Copyright © 2009 Family Research Institute. 
Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

LUCRAREA DECISIVĂ CARE ARATĂ CĂ 

HOMOSEXUALITATEA ESTE RĂDĂCINA CRIZEI 
ABUZULUI SEXUAL AL COPILULUI 

JOHN-HENRY WESTEN  

 
O lucrare care trebuie neapărat citită,[1] scrisă de 

Brian Clowes, Directorul Human Life International Research, a pus 
capăt dezbaterii dacă homosexualitatea preoţilor este o cauză de 
bază pentru criza abuzului sexual clerical. Citând numeroase 
studii făcute de cercetători, Clowes demonstrează că 
homosexualitatea este strâns legată de abuzul sexual al minorilor 
şi că, în mod categoric, celibatul nu este o cauză a pedofiliei. 

Clowes citează studii care includ următoarele: 

 Homosexualul Alfred Kinsey, cercetător sexual eminent 
din Statele Unite, a găsit în 1948 că 37% dintre adulţii 
homosexuali au recunoscut că au făcut sex cu copii sub 17 ani.[2] 

 Un studiu recent publicat în Arhivele Comportamentului 
Sexual a găsit că „Cea mai bună evidenţă epidemiologică arată că 
numai 2,4% dintre bărbaţii atraşi de adulţi preferă bărbaţii. În 
contrast, aproximativ 25-40% dintre bărbaţii atraşi de copii 
preferă băieţii. Astfel, rata atracţiei homosexuale este de 6-20 de 
ori mai ridicată la pedofili.”[3] 

 Un studiu din Arhivele Comportamentului Sexual a găsit că: 
„În pedofilie pare să existe o asociere mai mare decât hazardul 
cu alte două fenomene statistic nefrecvente. Primul este 
homosexualitatea... Sondaje recente estimează răspândirea 
homosexualităţii la bărbaţii atraşi de adulţi în jurul a 2%. În 
contrast, răspândirea homosexualităţii la pedofili poate fi de 
30-40%.”[4] 



 - 100 - 

 Un studiu din Jurnalul Cercetării Sexului a remarcat că: 
„Proporţia delincvenţilor sexuali împotriva copiilor de sex 
masculin la bărbaţii homosexuali este substanţial mai mare 
decât proporţia delincvenţilor sexuali împotriva copiilor de sex 
feminin la bărbaţii heterosexuali... Dezvoltarea pedofiliei este 
mai strâns legată de homosexualitate decât de 
heterosexualitate.”[5] 

 Un studiu pe 229 de molestatori de copii condamnaţi, 
publicat în Arhivele Comportamentului Sexual, a găsit că 
„86% dintre delincvenţii sexuali împotriva copiilor de sex 
masculin s-au descris pe ei înşişi ca homosexuali sau 
bisexuali.”[6] 

Pentru referinţele acestor constatări, a se vedea lucrarea 
completă a lui Clowes. 

Note 
[1] Brian W. Clowes, Ph. D., David L. Sonnier, Child 

Molestation by Homosexuals and Heterosexuals, 
www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?recnum=6506 
[n. trad.]. 

[2] Datele lui Alfred Kinsey descrise în P. H. Gebhard şi 
A. B. Johnson, The Kinsey Data, Saunders Publishing, 1979, 
Tabelul 443, Homosexual Sample: Age at First Post pubertal 
Homosexual Contact, şi Tabelul 444, Homosexual Sample: Age of 
Partner in First Postpubertal Homosexual Contact. 

[3] Ray Blanchard ş.a., Fraternal Birth Order and Sexual 
Orientation in Pedophiles. Archives of Sexual Behavior, Volumul 29, 
Numărul 5 (2000), p. 463-478.  

[4] Ray Blanchard ş.a., Pedophiles: Mental Retardation, Maternal 
Age, and Sexual Orientation. Archives of Sexual Behavior, 
Volumul 28, Numărul 2, p. 111-127. 

[5] Kurt Freund, Robin Watson şi Douglas Rienzo. 
Heterosexuality, Homosexuality, and Erotic Age Preference. Journal of 
Sex Research, februarie 1989 [Volumul 26, Numărul 1], 
p. 107-117. 

[6] W. D. Erickson ş.a., Behavior Patterns of Child Molesters. 17 
Archives of Sexual Behavior 77, 83 (1988). 
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[John-Henry Westen, The Definitive Paper Showing 
Homosexuality at Root of the Sex Abuse Crisis. Copyright © 2010 
LifeSiteNews.com. John-Henry este cofondator şi editor şef al 
site-ului www.lifesitenews.com. El şi soţia sa, Dianne, au opt copii şi 
locuiesc în Ontario, Canada.] 

 

„PEDOFIL”, O CATEGORIE INUTILĂ 

 
Unii (de exemplu, Herek, 1991) argumentează că cei care fac 

sex cu copii sunt mai degrabă „pedofili” decât „homosexuali” 
adevăraţi. O astfel de deosebire complexă de diagnostic nu este 
foarte utilă. Termenul „pedofil” este chiar mai recent şi mai 
ambiguu decât termenul „homosexual”. Relatările din ziare 
tratează adesea termenul „pedofil” ca fiind sinonim cu 
„molestator al copilului”, aşa cum fac şi unii susţinători ai 
sexului bărbat-băiat (de exemplu, O’Carroll, 1980). Dar 
Manualul de Diagnostic şi Statistică a Tulburărilor Mintale (Asociaţia 
Americană de Psihiatrie, 1994) specifică faptul că „tulburarea” 
dorinţei pentru copii/de a face sex cu copii trebuie să dureze cel 
puţin 6 luni (p. 528). Foarte puţini dintre respondenţii 
homosexuali care au raportat sex cu copii în studiile lui Bell & 
Weinberg (1978) sau Jay & Young (1979) ar justifica 
diagnosticul de „pedofil”. 

Evreii ortodocşi permit căsătoria unei fete la vârsta de 3 ani, 
dar consumarea aşteaptă până ce are păr pubian sau până ajunge 
la vârsta de 12 ani. Legea romană şi legea bizantină permiteau 
căsătoria fetelor la 12 ani şi căsătoria băieţilor la 14 ani 
(Lacaratos & Poulaku-Rebelakou, 2000), în vechea lege engleză 
vârsta consimţământului sexual pentru sexul cu o persoană de 
sex opus era pentru fete de 10 ani şi pentru un băiat de 13 ani, 
iar în 1900 recensământul făcut în Statele Unite avea o categorie 
pentru fetele între 10-15 ani „căsătorite şi care lucrează”. Cu 
siguranţă, nu toţi bărbaţii care au trăit sub acele legi şi care au 
făcut sex cu fete pe care noi le considerăm minore sufereau de 
„tulburarea” „pedofilie”. Cei care încalcă legea vârstei 
consimţământului din societatea lor sunt delincvenţi, dar 
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proporţia unor asemenea delincvenţi care suferă de o 
„tulburare” este discutabilă. 

Legătura dintre bărbaţii cărora le place sexul cu persoane de 
acelaşi sex şi încearcă să includă băieţii în activitatea lor sexuală 
are o lungă istorie. Didahia din secolul al doilea poruncea „să nu 
corupi băieţi”, iar în secolul al patrulea legea romană, ca şi legea 
bizantină şi cea engleză, condamna deja cu severitate sexul 
homosexual cu băieţi.  

Încercarea mişcării homosexuale de a elimina legile 
împotriva sexului băiat-bărbat a primit atenţie atât în Europa, 
cât şi în Statele Unite în ultimele patru decenii (Ruda, 1982). În 
consecinţă, cartea Paedophilia: The Radical Case [Pedofilia: cazul 
radical] de Tom O’Carroll (1980), care argumentează în favoarea 
legalizării sexului bărbat-băiat, a fost recenzată favorabil în 
The Advocate [revista homosexuală cu cea mai largă circulaţie] şi 
publicată de Alyson [pe vremea aceea, cea mai mare editură de 
orientare homosexuală]. Cei în favoarea sexului 
„intergeneraţional” au mărşăluit sub bannere descriptive în 
multe parade pentru drepturile homosexualilor, de la 
San Francisco la New York şi până la Berlin. Consecvenţa 
dintre istoria pederastiei, sexul raportat cu copii (Bell & 
Weinberg, 1978), sentimentele pozitive raportate faţă de sexul 
cu copii (Jay & Young, 1979), studiile empirice despre 
interacţiunea sexuală profesor-elev şi imaginea publică a mişcării 
homosexuale este demnă de atenţie. 

Referinţe  
Bell, A. P. & Weinberg, M. S. (1978) Homosexualities: A Study 

of Diversity Among Men and Women. New York: Simon & 
Schuster. 

Herek (1991) Myths about sexual orientation: A lawyer’s guide to 
social science research. Law and Sexuality, 1:133-172. 

Jay K. & Young A. (1979) The Gay Report. New York: 
Summit. 

Lascaratos, J. & Poulakou-Rebelakou, E. (2000) Child sexual 
abuse: historical cases in the Byzantine Empire (324-1453 A. D.). Child 
Abuse & Neglect 24, 1085-1090. 
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O’Carroll, T. (1980) Paedophilia: the radical case. Boston: 
Alyson. 

Rueda, E. T. (1982) The Homosexual Network: Private Lives & 
Public Policy. Old Greenwich, Connecticut: Devin Adair. 

[“Pedophilie”, Not A Useful Category. Extras din Are Over A 
Third of Foster Parent Molestations Homosexual? Copyright © 2009 
Family Research Institute. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

PLÂNGEREA HOMOSEXUALILOR ÎMPOTRIVA 

CANADEI 

 
Societatea îi discriminează, pe bună dreptate, pe cei care 

fură, nu depun eforturi la serviciu sau escrochează. Pe baza 
datelor din sănătatea publică, ea îi discriminează, pe bună 
dreptate, pe fumători sau pe cei care folosesc droguri ilegale. 
Toată lumea recunoaşte cât de greşite şi/sau dăunătoare sunt 
astfel de comportamente şi că este nevoie să fie descurajate. 

Dar de ce nu se întâmplă acelaşi lucru când stilul de viaţă 
sexual al unor indivizi este atât de deficient, încât sunt mai 
predispuşi să se sinucidă, să dobândească boli cu transmitere 
socială şi cancere asociate şi să nu trăiască la fel de mult ca 
ceilalţi? Dacă ei contribuie mai puţin la societate dar, în acelaşi 
timp, de fapt li se oferă mai mult – în termenii beneficiilor şi 
protecţiei – decât cetăţenilor obişnuiţi? Care este efectul 
protejării lor ca „minoritate sexuală”, în loc de a-i discrimina pe 
bună dreptate? Răspunsul? Ei cer chiar şi mai multă protecţie – 
fiindcă nedreptatea dă naştere la mai multă nedreptate. 

Ce argument să folosească ei totuşi pentru a obţine şi mai 
mult suport din partea societăţii? Dacă unii indivizi costă 
societatea mai mult decât cei mai mulţi şi contribuie mai puţin 
decât cei mai mulţi – din cauza a ceea ce îi deosebeşte de ceilalţi 
ca „minoritate sexuală” – iar ei distrug şi mai mult societatea, 
punând stăpânire pe locurile de odihnă, făcând sex în public şi 
tot felul de probleme, de ce nu ar trebui societatea, pe bună 
dreptate, să concluzioneze că remediul ar fi o discriminare 
hotărâtă? 
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Răspunsul clar: schimbă situaţia susţinând că o astfel de 
discriminare este inerent nedreaptă şi că faptul de a fi 
discriminat face ca toate aceste lucruri rele să li se întâmple. 

De fapt, de ce să nu depună ei plângere împotriva societăţii 
cu astfel de pretexte ca dovezi? Mulţi ar putea presupune: 
„Dacă depun plângere, cu siguranţă sunt discriminaţi pe 
nedrept.” Mai mult, înregistrarea unei asemenea plângeri ar 
putea face să pară că societatea este responsabilă că 
homosexualii sunt mai puţin sănătoşi. La urma urmei, cei mai 
mulţi oameni sănătoşi nu înregistrează plângeri, afară doar dacă 
ar câştiga ceva. 

Bineînţeles, homosexualii nu sunt nici „normali”, nici 
deosebit de „sănătoşi”. Ei nu-şi vor susţine niciodată o plângere 
prin comportamentul lor. Ce succes ar avea o asemenea 
plângere, dacă homosexualii ar susţine, în mod public, că „şi-au 
pus, în mod nevinovat, penisurile în locuri unde nu aveau ce 
căuta, s-au infectat, deci... societatea este de condamnat pentru 
orice infecţii şi boli care au rezultat...”? 

Nu este de mirare atunci că plângerea depusă anul acesta 
împotriva societăţii canadiene nu menţionează deloc ce fac 
homosexualii sau consecinţele medicale care rezultă din 
comportamentul homosexual. Dacă îi asculţi pe homosexuali 
vorbind, nu sexul anal sau promiscuitatea cauzează vătămarea, ci 
dezaprobarea de către societate a activităţilor lor homosexuale. 

Faptul de a poza în victime a avut efect în cazul SIDA. 
Sloganul „oricine are SIDA este inocent” pare prea prostesc ca 
să fi funcţionat. Dar a funcţionat. HIV primeşte mai mulţi 
dolari pentru cercetări per persoană infectată decât orice altă 
boală! 

Deci de ce să nu folosească ei aceeaşi schemă pentru toate 
celelalte maladii şi necazuri asociate cu stilul de viaţă 
homosexual? Exact aceasta se întâmplă acum în Canada. Într-o 
plângere înregistrată în februarie 2009, lobby-ul 
gay/lesbian/bisexual se plânge de inegalitate! Luaţi în 
considerare cum încep ei: 
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„Suntem canadieni gay, lesbiene sau bisexuali (GLB), care 
credem că populaţia gay, lesbiană şi bisexuală nu primeşte 
programe de suport echitabile pe baza nevoilor sale, comparativ 
cu programele de suport pentru populaţia generală şi alte 
populaţii minoritare, din partea Health Canada şi Public Health 
Agency of Canada. În particular, populaţia GLB nu este inclusă ca 
populaţie prioritară şi, prin urmare, nu primeşte fonduri speciale 
pentru problemele de sănătate de care comunităţile GLB sunt 
afectate în mod disproporţionat. Astfel de inechităţi există, în 
ciuda mandatelor departamentelor şi agenţiilor, creându-se un 
precedent prin oferirea de fonduri speciale altor populaţii 
minoritare specifice [precum indienii nativi din Canada].” 

„Aceste departamente guvernamentale ar putea să sugereze 
că populaţiile GLB nu sunt excluse în mod specific din 
programele şi serviciile lor. Totuşi, ignorarea nevoilor de 
sănătate unice ale comunităţii noastre este o formă de 
discriminare împotriva comunităţilor noastre.” 

Vă amintiţi idealul marxist: „De la fiecare conform 
abilităţilor sale, la fiecare conform nevoilor sale”? Activiştii 
homosexuali nu se referă la nicio responsabilitate a lor (adică, 
„de la fiecare”), dar partea cu „nevoile” se potriveşte perfect 
intereselor lor. La urma urmei, studiile empirice decente arată că 
homosexualii generează atât de multe probleme pentru ei înşişi 
(ca şi pentru alţii), încât au „nevoie” de toate tipurile de ajutor. 

Cei căsătoriţi trăiesc mai sănătos, mai mult şi sunt în general 
mai înstăriţi. Deci, din perspectiva liberală a inechităţii, are sens 
că ar trebui taxaţi pentru a le acorda „beneficii speciale” celor 
care dau curs intereselor homosexuale. 

Nu este pur şi simplu şocant că guvernul canadian nu „lucrează 
activ sau metodic pentru a se adresa problemelor unice de 
sănătate şi de bunăstare cu care se confruntă canadienii lesbiene, 
gay şi bisexuali... [Şi aceasta chiar dacă] statutul sănătăţii 
canadienilor GLB este printre cele mai reduse în populaţia 
Canadei”? 

Uau! Ce ar fi putut cauza această circumstanţă teribilă? 
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În primul rând, o lipsă de bani pentru ca liderii GLB 
„pentru a lucra cu guvernul la îmbunătăţirea sănătăţii lor”. Nu 
ştiaţi că „populaţia GLB nu este inclusă ca populaţie prioritară 
şi, prin urmare, nu primeşte fonduri speciale pentru problemele 
de sănătate de care comunităţile GLB sunt afectate în mod 
disproporţionat. Astfel de inechităţi există, în ciuda mandatelor 
departamentelor şi agenţiilor, creându-se un precedent prin 
oferirea de fonduri speciale altor populaţii minoritare specifice.” 
Deci care este dovada acestei îngrozitoare discriminări? Simplul 
fapt că, aproape după fiecare criteriu, homosexualii sunt mai puţin 
sănătoşi. „Evident”, sexul homosexual este absolut la fel de 
„sănătos” ca sexul normal, heterosexual, deci probabil că 
discriminarea „explică” discrepanţele. 

Să luăm în considerare enumerarea relelor evidenţiate de 
plângerea GLB – toate fiind din vina noastră. 

Speranţa de viaţă 
„În timp ce numărul de studii despre speranţa de viaţă a 

persoanelor GLB este limitat, ceea ce indică cercetările, în mod 
consecvent, este că speranţa de viaţă persoanelor GLB este 
substanţial mai scăzută decât cea a populaţiei generale.” 

Cât de mult?  
„Speranţa de viaţă a bărbaţilor homosexuali/bisexuali din 

Canada este de 55 de ani. Şi mai puţine cercetări au fost făcute 
despre speranţa de viaţă la lesbienele din Canada, dar indicatorii 
de sănătate sugerează că, deşi nu este la fel de scăzută ca cea a 
bărbaţilor homosexuali, tot este mai scăzută decât speranţa de 
viaţă a populaţiei generale.” 

Cu siguranţă, durata redusă de viaţă nu este o consecinţă a 
ceea ce fac homosexualii – indiferent cât de periculos sau de 
dezgustător ar fi din punct de vedere biologic. Probabil că ea se 
datorează faptului că noi refuzăm să spunem şi să credem că 
ceea ce fac ei este la fel de grozav ca ceea ce facem noi. 

Sinuciderea 
„În comparaţie cu populaţia heterosexuală, persoanele GLB 

au rate de sinucidere de 2-13,9 ori mai ridicate decât populaţia 
generală. O cifră citată de obicei mai frecvent este că persoanele 
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GLB au o rată de sinucidere de 3 ori mai mare decât populaţia 
generală şi că persoanele GLB reprezintă 30% dintre toate 
sinuciderile din Canada.” 

Institutul pentru Cercetarea Familiei este de acord că violenţa – 
inclusiv sinuciderea – este mai obişnuită la cei care se implică în 
homosexualitate. Cu cât mai mult? Greu de spus – deoarece cei 
care reuşesc să se sinucidă nu pot fi chestionaţi. 

Rata de sinucidere a rămas, destul de constant, la 
11/100000 de persoane în Statele Unite şi la aproximativ 
12/100000 de persoane în Canada. Cele mai multe sinucideri 
par să fie asociate cu consumul de droguri sau alcool. După 
cum cunoaşte Institutul pentru Cercetarea Familiei, singurul studiu 
care a făcut o autopsie socio-psihologică a unui set de sinucideri 
a găsit un exces, dar nu un dublu, de sinucideri la cei care s-au 
implicat în homosexualitate. Diferenţa nu este destul de mare 
pentru a fi „semnificativă din punct de vedere statistic”. 

Dacă 1,7% dintre canadienii identificaţi de Statistics Canada 
ca „homosexuali” comit 30% dintre toate sinuciderile (adică 
~ 1200 de sinucideri pe an), viaţa lor trebuie să fie mizerabilă, 
deoarece o astfel de cifră ar sugera o rată de sinucidere de 
aproximativ 25 de ori mai ridicată la subgrupul respectiv. 
Institutul pentru Cercetarea Familiei are îndoieli cu privire la această 
afirmaţie, dar dacă este cât de cât apropiată de adevăr, ea 
reprezintă un fapt suficient pentru a condamna 
comportamentul homosexual şi pentru a le băga asta în cap 
copiilor la şcoală. Ei ar trebui să fie încurajaţi să stea departe de 
copiii sau adulţii care cochetează cu homosexualitatea, în loc să 
fie introduşi în homosexualitate ca o posibilă alegere 
„sănătoasă”. 

Cu siguranţă, rata ridicată de sinucidere nu este o consecinţă 
a ceea ce fac homosexualii – a instabilităţii lor, a promiscuităţii 
lor etc. Probabil că ea se datorează faptului că noi refuzăm să 
spunem şi să credem că ceea ce fac ei este la fel de grozav ca 
ceea ce facem noi! 
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Fumatul 
„Studiile au găsit că persoanele GLB au rate ale fumatului de 

1,3-3 ori mai ridicate decât rata populaţiei generale. Studiile pe 
tinerii GLB au indicat rate ale fumatului chiar şi mai ridicate, un 
studiu pe lesbienele tinere din partea de sud a Statelor Unite 
susţinând că 78% dintre ele sunt fumătoare.” 

Institutul pentru Cercetarea Familiei este de acord cu această 
afirmaţie. Cei care se implică în homosexualitate sunt 
considerabil mai predispuşi să fumeze. 

„Sănătatea Canadei şi Agenţia Sănătăţii Publice a Canadei au 
finanţat campanii extensive de marketing public pentru a reduce 
ratele de fumat, deşi puţine campanii au avut ca ţintă 
comunităţile GLB. Ca în cazul sinuciderii, fumatul poate fi 
prevenit şi, cu programe corespunzătoare, rata fumatului la 
persoanele GLB ar putea fi substanţial redusă.” 

Observaţi că, în timp ce homosexualii au primit aparent cel 
puţin unele sume de bani pentru „campanii extensive de 
marketing”, rezultatul a fost zero – homosexualii tot sunt mai 
predispuşi să fumeze. De ce, dacă au fost „luaţi ca ţintă” (deşi 
nefrecvent) pentru campaniile de marketing? Fiindcă nicio 
campanie de marketing sau de educaţie nu a arătat vreodată că a 
redus fumatul pe termen lung. Niciuna. Pentru nimeni, ca să nu 
mai vorbim de homosexuali. 

Deci de ce a scăzut rata fumatului? Parţial deoarece costă 
mai mult în zilele noastre (mai precis, sunt mai multe taxe), dar 
în special fiindcă – în armonie cu cercetările şi recomandările 
Directorului Institutului pentru Cercetarea Familiei, 
Dr. Paul Cameron, de la sfârşitul anilor 1960 şi începutul anilor 
1970 – accesul fumătorilor este interzis în restaurante, clădiri 
publice etc.  

Cei care sunt ţinuţi în carantină sunt discriminaţi de alţii 
fiindcă „societatea” a spus ori că fac ceva greşit, ori că au o 
boală sau o stare contagioasă. Unii se opresc din cauza 
inconvenientului. Unii se opresc din cauza respectivei 
discriminări. Dar un lucru este sigur – faptul că sunt puşi în 
carantină îi descurajează pe mulţi să adopte obiceiul, iar pe alţii 
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să-l continue. Acelaşi lucru este adevărat cu privire la homosexualitate: 
societatea primeşte mai mult din ceea ce protejează şi laudă, mai 
puţin din ceea ce este dificil şi discriminat. 

Alcoolismul 
„Studiile despre ratele alcoolismului la persoanele GLB arată 

rate de 1,4-7 ori mai ridicate decât rata populaţiei generale.” 
Institutul pentru Cercetarea Familiei este de acord cu această 

evaluare. Cei „dependenţi” de un lucru sau de o substanţă (în 
acest caz, de comportamentul homosexual) sunt mai predispuşi 
să fie „dependenţi” şi de un alt lucru sau de o altă substanţă. 
Fumătorii sunt mai predispuşi să folosească droguri ilegale. 
Toxicomanii sunt mai predispuşi să se implice în 
homosexualitate, să participe la violenţă etc. 

Depresia 
„Se estimează că 5% din populaţia generală suferă de 

depresie severă la un anumit moment în viaţă. Totuşi, studiile 
despre depresie din comunitatea GLB arată rate de 1,8-3 ori mai 
ridicate.” 

Institutul pentru Cercetarea Familiei este de acord că viaţa 
„homosexuală” îi duce pe mulţi la depresie severă. 

HIV/SIDA 
„În domeniul HIV/SIDA inegalităţile din politicile şi 

programele Sănătăţii Canadei şi Agenţiei Sănătăţii Publice a Canadei 
vizavi de persoanele GLB sunt ilustrate cel mai clar. Bărbaţii 
homosexual şi bisexuali... reprezintă 76,1% din cazurile de 
SIDA, de când au început să fie păstrate statistici... Comunitatea 
GLB duce greul epidemiei HIV/SIDA, dar la 25 de ani după 
prima apariţie a epidemiei în Canada, încă nu există niciun 
program şi nicio strategie dedicată lor – şi, prin extensie, o 
finanţare suficientă – pentru a aborda epidemia în comunitatea 
GLB.” 

Dacă folosim cifra de 1,7% de la Statisticile Canadei pentru 
procentajul populaţiei homosexuale sau bisexuale, atunci rata sa 
de infecţie cu HIV este de cel puţin 26 de ori mai ridicată decât 
la populaţia generală. 
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Bineînţeles, cei care practică homosexualitatea se expun la 
tot felul de riscuri. Dar faptul că „duc greul” evocă imaginile 
unei armate de viruşi răspândindu-se prin ţară, şi fie 

1. homosexualii cei curajoşi, care se află în prima linie, 
înfruntă direct ameninţarea,  

2. fie homosexualii nevinovaţi sunt pe nedrept luaţi drept 
ţintă pentru infecţie! 

Faptul trist este că aceşti indivizi au primit şi au răspândit 
boala din cauza obiceiurilor lor sexuale, nu din cauza 
cavalerismului lor sau a unei conspiraţii infame care îi vizează pe 
practicanţii homosexualităţii. 

Cancerul 
„Bărbaţii homosexuali, lesbienele şi bărbaţii bisexuali 

prezintă un risc crescut pentru anumite cancere şi, drept 
rezultat, datorită orientării lor sexuale şi din cauză că mesajul 
prevenirii nu are ca ţintă comunităţile GLB. Datorită ratelor mai 
ridicate ale fumatului şi consumului de alcool, populaţiile GLB 
prezintă un risc mai ridicat pentru cancerul de plămâni şi de 
ficat. La bărbaţii homosexuali şi bisexuali activi sexual semnele 
precursoare cancerului anal sunt mai frecvente, datorită 
expunerii frecvente la papilloma virusul uman, un virus despre 
care se crede, de asemenea, că ar contribui la ratele ridicate de 
cancere la cap şi gât la aceeaşi populaţie.” 

„Se raportează că lesbienele prezintă un risc crescut pentru 
cancerul de sân, pe baza factorilor de risc particulari mai 
răspândiţi la această populaţie. Lesbienele prezintă, de 
asemenea, risc crescut pentru cancerul cervical.” 

Ruşine societăţii! Bieţii homosexuali suferă din cauză că nu 
am găsit o cale de a preveni infectarea lor sau de a-i vindeca. La 
urma urmei, ei fac doar ceea ce orientarea lor sexuală îi 
„forţează” să facă. 

Donarea de sânge şi de organe 
„În timp ce recunoaştem că Serviciile Canadiene pentru Sânge 

(CBS) sunt principalul responsabil pentru politicile cu privire la 
siguranţa transfuziilor de sânge, credem că Sănătatea Canadei, 
care finanţează CBS, este în fond responsabilă pentru politicile 



 - 111 - 

care împiedică orice bărbat homosexual sau bisexual să doneze 
sânge dacă a avut contact sexual cu un alt bărbat după anul 
1977. Deoarece această politică nu are nicio bază ştiinţifică, este 
posibil ca unii oficiali de la Sănătatea Canadei să se teamă încă de 
riscul de a fi daţi în judecată din cauza rolului pe care l-au avut 
în scandalul sângelui infectat şi să adopte o acţiune care să îi 
protejeze pe ei, în detrimentul canadienilor GLB?” 

Hm... sute de canadieni au fost infectaţi prin utilizarea de 
sânge de la bărbaţi homosexuali. Din nefericire, renunţarea la 
restricţia donării de sânge de către homosexuali şi folosirea 
celor mai bune şi mai noi teste de sânge nu vor elimina riscul, 
doar îl vor reduce: poate la cel mult o transfuzie infectantă pe 
an. Ce este mai important: menţinerea rezervei de sânge sigure, 
pe cât posibil mai aproape de 100%, sau mulţumirea 
homosexualilor prin eliminarea restricţiilor curente de donare? 

„Alte ţări şi-au examinat politicile şi au făcut schimbări cu 
privire la donarea de sânge de către bărbaţii homosexuali şi 
bisexuali. În Statele Unite, un purtător de cuvânt de la 
Crucea Roşie Americană a spus: «Nu pare raţional să tratăm sexul 
homosexual diferit de sexul heterosexual.» Nu există o 
justificare ştiinţifică reală pentru menţinerea interdicţiei 
discriminatorii pe viaţă pentru donarea de sânge în cazul 
bărbaţilor care fac sex cu bărbaţi. Totuşi, o asemenea politică 
transmite un mesaj puternic că bărbaţii homosexuali şi bisexuali 
sunt o ameninţare pentru sănătatea publică.” 

Este o glumă? „Nu pare raţional să tratăm sexul homosexual 
diferit de sexul heterosexual.” Sexul homosexual este, în mod 
inerent, periculos şi dezgustător din punct de vedere biologic. 
Pentru a-i mulţumi pe homosexuali, trebuie să trăim toţi 
acceptând o minciună. Indiferent ce spune Crucea Roşie, sexul 
heterosexual este necesar pentru ca societatea noastră să 
continue; sexul homosexual este – când este cel mai inofensiv – 
neproductiv şi, de obicei, răspândeşte boli. Oamenii sunt 
„homofobi” pentru că ar trebui să fie. 

Cine ştie dacă guvernul canadian va decide că publicul 
general va trebui să-şi asume un risc în plus pentru a satisface 
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sensibilităţile homosexualilor? Şi desigur, dacă activiştii 
homosexuali vor câştiga procesul, publicul general va trebui să 
plătească mai mulţi bani, pentru ca activiştii homosexuali să-i 
folosească pentru a „încerca să prevină” excesele sinuciderilor, 
bolilor cu transmitere sexuală, omuciderilor etc. asociate cu 
comportamentul homosexual. 

Morala poveştii: nedreptatea dă naştere la şi mai multă nedreptate. 
[FRR May 2009 – Gay Complaint Against Canada. Copyright 

© 2009 Family Research Institute. Tradus şi publicat cu 
permisiune.]  

 

PSIHOLOGIA HOMOSEXUALITĂŢII 

 
Alterarea vieţii sociale 
În ultimii cincizeci de ani, cinci studii au comparat numere 

substanţiale de homosexuali şi heterosexuali. Toate rezultatele 
obţinute sugerează o mai mare alterare a vieţii sociale la 
homosexuali. În Studiul Kinsey, deţinuţii din închisorile obişnuite 
(excluzându-i pe cei încarceraţi pentru delicte sexuale) au fost 
de 4 ori mai predispuşi să aibă o experienţă homosexuală 
extensivă decât grupul de control.[1] Saghir şi Robins[2] au 
comparat 146 de homosexuali cu 78 de heterosexuali şi au 
raportat mai puţină stabilitate (mai mulţi iubiţi, mai multe 
schimbări ale locului de muncă) şi mai multă delincvenţă la 
homosexuali. 

Bell şi Weinberg[3] au contrastat 979 de homosexuali cu 
477 de heterosexuali şi au găsit mai multă instabilitate 
(psihiatrică, maritală) şi mai multă delincvenţă la homosexuali. 
Cameron şi Ross[4] au chestionat 2251 de respondenţi găsiţi 
aleatoriu şi au raportat că heterosexualii au arătat mai multă 
coeziune socială (în ceea ce priveşte numărul şi tipul de relaţii 
intime), mai puţin comportament autodistructiv (fumat, consum 
de droguri, tentative de sinucidere) şi mai puţin pericol pentru 
alţii (prin obiceiul de a conduce maşina, ucidere deliberată). 

Cea mai extinsă comparare a homosexualilor şi 
heterosexualilor pe o paletă largă de subiecte şi bazată pe un 
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eşantion aleatoriu a implicat 4340 de adulţi din 5 zone 
metropolitane din Statele Unite.[5] Comparându-i pe cei de 
ambele sexe care au afirmat că erau bisexuali sau homosexuali 
cu cei de ambele sexe care au afirmat că erau exclusiv 
heterosexuali: 

Homosexualitatea a fost legată de o sănătate mai 
redusă 
 homosexualii au fost de aproximativ 2 ori mai predispuşi 

să raporteze că au avut o boală cu transmitere sexuală (BTS); şi 
de peste două ori mai predispuşi să fi avut cel puţin 2 BTS-uri; 

 homosexualii au fost de aproximativ 5 ori mai predispuşi 
să fi încercat să infecteze deliberat pe cineva cu o BTS; 

 homosexualii au fost cu aproximativ 33% mai predispuşi 
să raporteze o amendă rutieră sau un accident rutier în ultimii 
5 ani; 

 homosexualii au fost de aproximativ 3 ori mai predispuşi 
să fi încercat să se sinucidă, de 4 ori mai predispuşi să fi încercat 
să ucidă pe cineva şi de aproximativ 2 ori mai predispuşi să fi 
fost implicaţi într-o luptă fizică în ultimul an; 

 homosexualii au fost de aproximativ 5 ori mai predispuşi 
să se fi implicat în sexul legat de tortură (sadomasochism, 
robie); şi 

 homosexualii au fost de aproximativ 4 ori mai predispuşi 
să raporteze că au fost violaţi. 

Homosexualitatea a fost asociată cu criminalitatea 
 homosexualii au fost de aproximativ 2 ori mai predispuşi 

să fi fost arestaţi pentru un delict nesexual şi de aproximativ 
8 ori mai predispuşi să fi fost arestaţi pentru un delict sexual; 

 homosexualii au fost de aproximativ 2 ori mai predispuşi 
să fi fost condamnaţi pentru un delict sexual şi de aproximativ 
2 ori mai predispuşi să fi fost închişi pentru un delict; 

 homosexualii au fost de aproximativ 3 ori mai predispuşi 
să admită că au făcut un apel telefonic obscen; şi 

 homosexualii au fost cu aproximativ 50% mai predispuşi 
să susţină că au furat recent dintr-un magazin, au înşelat la 
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declaraţia pentru impozitarea venitului sau că nu au fost prinşi 
pentru un delict. 

Homosexualitatea a avut ca rezultat legături umane 
mai slabe 
 numai aproximativ jumătate dintre homosexuali se 

căsătoriseră şi, dacă erau căsătoriţi, erau mai puţin predispuşi să 
aibă copii; 

 homosexualii ajungeau la o medie de mai puţin de 1 an de 
fidelitate sexuală în cea mai lungă relaţie homosexuală sau 
heterosexuală a lor (heterosexualii ajungeau la o medie de 
5-10 ani de fidelitate); şi 

 dacă erau căsătorite, persoanele homosexuale erau de 
aproximativ 3 ori mai predispuse să-şi înşele soţul sau soţia. 

Rezultatele respective confirmă cel mai mare studiu 
comparativ pe cupluri heterosexuale şi homosexuale, care a 
raportat că lungimea medie a timpului petrecut împreună s-a 
ridicat la aproximativ 3 ani pentru cuplurile homosexuale şi 
lesbiene, faţă de 10 ani pentru heterosexualii căsătoriţi.[6] Mai 
mult, „înşelarea” era inevitabilă: 

„Toate cuplurile homosexuale cu o relaţie care durează de 
peste 5 ani au inclus o anumită cantitate de activitate sexuală în 
afara cuplului.”[7] 

Importanţa coeziunii sociale 
Deşi mişcarea inversă socializării explică o cantitate 

semnificativă de patologii manifestate de homosexuali, lipsa lor 
comparativă de coeziune socială este, de asemenea, importantă. 
Un studiu naţional pe 5182 de adulţi[8] a analizat genul, vârsta şi 
tipul de persoane desemnate ca fiind intim legate de 
respondent. Comparativ cu heterosexualii, homosexualii au 
arătat mai puţină „conectare relaţională” cu cei de sex opus sau 
din generaţii diferite. 70% dintre intimii raportaţi de 
homosexuali erau de acelaşi sex, comparativ cu 47% la 
heterosexuali. Şi în timp ce 35% dintre intimii heterosexualilor 
erau cu peste 20 de ani mai în vârstă sau mai tineri decât 
respondentul, intimii homosexualilor cu peste 20 de ani mai în 
vârstă sau mai tineri decât respondentul erau de 2 ori mai puţini. 
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Homosexualii îşi concentrau mai mult afecţiunea şi interesul 
asupra celor de vârsta şi sexul lor; ei tindeau să fie, asemenea 
adolescenţilor, orientaţi spre tovarăşii de aceeaşi vârstă. Cel 
puţin 38% dintre intimii heterosexualilor erau rude de sânge 
intergeneraţionale (de exemplu, părinţi, bunici, copii, nepoţi de 
bunici etc.). Numai 17% dintre intimii homosexualilor se 
încadrau în aceleaşi categorii. În contrast, 47% dintre intimii 
homosexualilor erau prieteni şi vecini care nu le erau rude, 
comparativ cu numai 27% dintre intimii heterosexualilor. 

Oamenii trebuie să înveţe să aibă grijă şi să le pese de cei 
diferiţi de ei înşişi. Homosexualii nu reuşesc să arate genul de 
conectare între sexe, generaţii şi clase sociale care conduce la 
armonia socială. Dacă suntem prea concentraţi asupra „celor ca 
noi”, ajutăm la divizarea societăţii în grupuri competitive, în loc 
să contribuim la interconectarea intereselor. 

Acceptarea societăţii face o diferenţă? 
Expunerea la fecale: În anii 1940, Kinsey[9] a raportat că 

aproximativ două treimi dintre homosexuali se implicaseră în 
contactul anal/penil, iar 59% dintre homosexuali şi 18% dintre 
lesbiene participaseră la activitatea orală/anală (în care limba 
este introdusă în anus). San Francisco a dezincriminat, iar apoi a 
acceptat homosexualitatea. Când Institutul Kinsey a făcut un 
studiu[10] acolo în 1970, 96% dintre homosexuali au recunoscut 
contactul anal/penil, iar 89% dintre homosexuali şi 25% dintre 
lesbiene, activitatea oral/anală. Ridicarea restricţiilor pentru 
activitatea homosexuală pare să fi mărit expunerea la pericolul 
biologic la cei cu dorinţe homosexuale. 

Promiscuitatea: În anii 1940, 7% dintre homosexuali şi 
63% dintre lesbiene au spus că nu avuseseră niciodată o „relaţie 
sexuală de o noapte”, în timp ce 42% dintre homosexuali şi 
7% dintre lesbiene au spus că „peste jumătate dintre 
partenerii/partenerele lor fuseseră «relaţii sexuale de o noapte»”. 
În 1970 numai 1% dintre homosexuali şi 38% dintre lesbiene au 
spus că nu avuseseră niciodată „o relaţie sexuală de o noapte”, 
iar 70% dintre homosexuali şi 29% dintre lesbiene au raportat 
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că făcuseră sex numai o dată cu mai mult de jumătate dintre 
partenerii/partenerele lor! 

Acceptarea nu face viaţa homosexualilor neapărat mai bună: 
35% dintre homosexuali (versus 11% dintre bărbaţii 
heterosexuali) şi 37% dintre lesbiene (versus 24% dintre femeile 
heterosexuale) luaseră serios în considerare sinuciderea sau 
încercaseră să se sinucidă. Dintre homosexualii care încercaseră 
să se sinucidă, cel mai frecvent motiv – care a reprezentat 
47% dintre toate încercările – a fost neînţelegerile cu un iubit.[10] 
Mai mult, deşi homosexualii „eliberaţi” au raportat mai mulţi 
parteneri sexuali în timpul vieţii decât homosexualii intervievaţi 
în anii 1940 (o mediană de 250+ comparativ cu o mediană de 
20), de două ori mai mulţi homosexuali decât heterosexuali 
(15,6% comparativ cu 8,4%) au raportat că „adesea” s-au simţit 
„foarte singuri” în ultima lună. 

Tiparul „eliberării şi acceptării” care duce la excese mai mari 
s-a repetat în rezultatele unui studiu din 1991 făcut de 
Departamentul Sănătăţii Publice din San Francisco, despre riscul 
sexual asumat de bărbaţii tineri homosexuali. După cum a 
raportat Times,[11] fiecare generaţie succesivă „se comportă mai 
periculos decât cea dinainte”. 

Cultura noastră nu a acceptat încă total homosexualitatea. 
Dovezile limitate disponibile sugerează că, acolo unde 
acceptarea socială şi legală a fost implementată, problemele 
asociate cu homosexualitatea de fapt au crescut, în loc să se 
disipeze. Înlăturarea restricţiilor sexuale nu îl „eliberează” pe 
homosexual ca să trăiască viaţa din plin, ci mai curând măreşte 
şansele nefericirii şi izolării personale. 

Efemeritatea 
Stilul de viaţă homosexual este surprinzător de efemer. 

Homosexualii sunt foarte conştienţi că, deşi dorinţele lor 
sexuale vor continua, puţini vor fi interesaţi sexual de ei după ce 
vor fi împlinit treizeci de ani. Sănătatea bună este frecvent 
întreruptă de lungi perioade de alcoolism şi de boli cu 
transmitere sexuală – iar deoarece durata lor de viaţă este atât de 
scurtă (vârsta mediană de deces la homosexuali şi lesbiene este 



 - 117 - 

probabil cu 15-20 de ani mai scurtă decât la heterosexualii 
căsătoriţi), tovarăşii lor mor frecvent. Spre deosebire de 
satisfacţiile şi ataşamentele relativ permanente ale căsătoriei 
tradiţionale şi ale calităţii de părinte, cele asociate cu 
homosexualitatea sunt trecătoare. 

Nu este deloc surprinzător că jumătate dintre homosexuali 
şi-au exprimat regretul cu privire la homosexualitatea lor[10] sau 
că de 4 ori mai mulţi i-ar avertiza pe adolescenţii care tocmai îşi 
încep activitatea homosexuală mai degrabă să se oprească, decât 
să continue.[9] 

„Viaţa homosexuală” este scurtă, singuratică şi plină de 
infidelitate, insecuritate, boală şi pericol. Deşi sunt ţinuţi de fapt 
captivi de adicţia sexuală, nu de ziduri şi zăbrele, homosexualii 
prezintă multe din trăsăturile psihologice ale celor închişi în 
lagărele morţii. Patologiile homosexualilor se potrivesc 
perspectivei social-psihiatrice: fericirea şi bunăstarea sunt 
dobândite prin productivitate socială şi sexuală, nu prin 
„libertate sexuală”. 
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SPUNÂND ADEVĂRUL ÎN DRAGOSTE: PERICOLELE 

HOMOSEXUALITĂŢII 

DAN HITZ 

 
În newsletter-ul misiunii noastre din octombrie 2004, 

intitulat Un răspuns biblic pentru bisericile pro-homosexualitate, am 
prezentat un răspuns scriptural introductiv pentru numeroasele 
argumente prezentate de bisericile pro-homosexualitate. 
Articolul de faţă intenţionează să fie o continuare a articolului 
din octombrie şi prezintă o parte din cercetările seculare care 
arată că activitatea homosexuală este un comportament 
dăunător, cu consecinţe fizice, emoţionale şi relaţionale. Cele 
două articole nu intenţionează să investigheze în profunzime 
aceste chestiuni şi reprezintă doar o scurtă trecere în revistă. 
Referinţele vor fi prezentate în articol şi în concluzie, pentru cei 
care ar dori mai multe informaţii. 

Când Dumnezeu a hotărât ca sexualitatea să se desfăşoare, 
în mod specific, în contextul căsătoriei heterosexuale dintre un 
bărbat şi o femeie, a făcut-o fiindcă ne-a creat ca fiinţe 
heterosexuale monogame. El ştie cum funcţionăm cel mai bine 
– trup, suflet şi duh. În general, cercetările seculare despre 
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sexualitate arată că este semnificativ mai probabil ca adolescenţii 
activi sexual să se simtă deprimaţi şi să încerce să se sinucidă, 
comparativ cu adolescenţii care nu sunt activi sexuali.[1] 

Conform unui studiu, adolescentele active sexual se simţeau 
„deprimate tot timpul, cea mai mare parte a timpului sau mult 
timp”, comparativ cu 7,7% dintre fetele care nu erau active 
sexual. Pentru băieţii adolescenţi, procentajele au fost de 8,3% 
pentru cei activi sexual, comparativ cu 3,4% pentru cei care nu 
erau activi sexual.[2] Acest studiu şi alte studii susţin mesajul că 
este mai bine să aştepţi până la căsătorie ca să faci sex. Studiile 
prezentate în continuare arată că există riscuri semnificative 
pentru sănătate asociate cu activităţile homosexuale. 

Conform Centrelor pentru Controlul Bolii, fumătorii se pot 
aştepta să trăiască cu aproximativ 7 ani mai puţin decât 
nefumătorii. Ceea ce a făcut ca guvernul să decidă existenţa 
mesajelor de avertizare strictă pe pachetele de ţigări şi în 
publicitatea pentru ţigări. Totuşi, diminuarea speranţei de viaţă 
pentru bărbaţii homosexuali şi bisexuali este mult mai mare. 
„Speranţa de viaţă, la vârsta de 20 de ani, pentru bărbaţii 
homosexuali şi bisexuali este cu 8-20 de ani mai mică decât 
pentru toţi ceilalţi bărbaţi.”[3] Într-un studiu al bărbaţilor 
necăsătoriţi cu vârsta cuprinsă între 18 şi 29 de ani făcut în 
familii, dintre cei 328 de bărbaţi homosexuali, deşi 20,1% erau 
testaţi pozitiv la HIV[4], mulţi continuau să practice sexul 
neprotejat cu parteneri multipli. Pe lângă HIV/SIDA, există 
numeroase riscuri extreme pentru sănătate asociate cu 
activităţile homosexuale, care includ hepatita A, B şi C, risc 
crescut la cancerul anal (4000%), Human Papilloma Virus, boli 
cardiovasculare, boli gastrointestinale şi o multitudine de alte 
boli cu transmitere sexuală.” (Pentru o explicaţie mai 
cuprinzătoare a riscurilor fizice ale comportamentului 
homosexual masculin, a se vedea Declaraţia despre homosexualitate 
a Asociaţiilor Creştine Medicale şi Dentare. Este o compilaţie 
excelentă de date din multe studii seculare publicate, completată 
cu referinţe.[5]) 



 - 120 - 

Adoptarea stilului de viaţă homosexual are şi un mare preţ 
emoţional. Conform unui studiu publicat în Jurnalul Britanic de 
Psihiatrie (decembrie 2003), există o incidenţă mai mare a 
consumului de droguri ilegale, alcoolismului, problemelor 
psihologice şi violenţei în comunitatea homosexuală, decât în 
populaţia generală. „Bărbaţii homosexuali şi lesbienele au 
raportat mai multă suferinţă psihologică decât femeile 
heterosexuale, în ciuda nivelului similar de suport social şi de 
calitate a sănătăţii fizice.”[6] Comunitatea pro-homosexualitate ar 
replica prompt că astfel de situaţii sunt cauzate de hărţuire, 
intoleranţă şi homofobie; cu toate acestea, aceleaşi cifre sunt 
reflectate şi în studiile făcute în Olanda, unde homosexualitatea 
este mult mai acceptată decât în Statele Unite.[7] „Un studiu 
olandez pe 5998 de bărbaţi şi femei, heterosexuali şi 
homosexuali, a arătat că tulburările psihiatrice erau prevalente la 
cei activi homosexual, comparativ cu cei activi heterosexual... 
De-a lungul vieţii, femeile homosexuale aveau o prevalenţă 
semnificativ mai mare de tulburări în dispoziţia generală şi de 
depresie majoră, comparativ cu femeile heterosexuale... 
Prevalenţa de-a lungul vieţii, atât a dependenţei de alcool, cât şi 
a dependenţei de droguri era, de asemenea, semnificativ mai 
mare la femeile homosexuale decât la femeile heterosexuale.”[5] 

Cum rămâne cu relaţiile dedicate între două persoane de 
acelaşi sex? Nu ar prezenta ele mai puţini factori de risc decât la 
indivizii promiscui? Realitatea este că şi la cuplurile de acelaşi 
sex care spun că se află într-o relaţie dedicată, există foarte 
puţine relaţii cu adevărat monogame. În Homosexualitatea 
masculină şi feminină, autorii au găsit că relaţiile de concubinaj 
durează între doi şi trei ani.[8] În Homosexualitatea şi politica 
adevărului, Jeffrey Satinover scrie: „Un studiu pe cupluri 
homosexuale a găsit că din 156 de cupluri de acelaşi sex, numai 
7 menţinuseră fidelitatea sexuală; dintre cele 100 de cupluri care 
erau împreună de mai mult de cinci ani, niciunul nu fusese 
capabil să menţină fidelitatea sexuală. Autorii au făcut 
observaţia că aşteptarea de a avea activităţii sexuale în afara 
cuplului reprezenta regula pentru cuplurile masculine şi excepţia 
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pentru cuplurile heterosexuale.”[5] Mulţi din comunitatea 
homosexuală arată către rata înaltă a divorţului din comunitatea 
heterosexuală şi susţin că rata infidelităţii este mare şi în 
căsătoria heterosexuală. Suntem de acord că multe căsătorii 
heterosexuale au, de asemenea, nevoie de vindecare, dar cifrele 
monogamiei tot sunt mult mai mari la heterosexuali. În 
Sex în America, numit de New York Times „cel mai important 
studiu al comportamentului sexual american de la rapoartele 
Kinsey”, Robert T. Michael ş.a. raportează că „90% dintre soţii 
şi 75% dintre soţi susţin că nu au făcut niciodată sex 
extramarital.”[9] 

Există speranţă pentru bărbaţii şi femeile care se luptă cu 
homosexualitatea. Mii de bărbaţi şi femei au găsit ajutor în 
confruntarea cu atracţiile nedorite faţă de acelaşi sex prin terapie 
şi/sau grupuri bazate pe credinţă ca Exodus Global Alliance. 
Joseph Nicolosi, Preşedintele Asociaţiei Naţionale pentru Cercetarea 
şi Terapia Homosexualităţii, „a chestionat 850 de indivizi şi 200 de 
terapeuţi şi consilieri – căutând specific indivizi care susţin că şi-
au schimbat, într-o anumită măsură, orientarea sexuală. Înainte 
de consiliere sau terapie, 68% dintre respondenţi se percepeau 
ca exclusiv sau aproape complet homosexuali, alţi 22% 
afirmând că erau mai mult homosexuali decât heterosexuali. 
După tratament, numai 13% se percepeau ca exclusiv sau 
aproape complet homosexuali, în timp ce 33% se descriau ca 
exclusiv sau aproape complet heterosexuali, 99% dintre 
respondenţi au spus că acum credeau că tratamentul de 
schimbare a homosexualităţii poate fi eficient şi valoros.”[5] Un 
alt studiu arată că indivizii şi-au schimbat orientarea sexuală. 
Dr. Robert Spitzer, un campion în istoria activismului 
homosexual, a jucat un rol major în înlăturarea homosexualităţii 
din manualul de tulburări mintale al Asociaţiei Americane de 
Psihiatrie.[10] În studiul din 2001 al lui Spitzer făcut pe 200 de 
bărbaţi şi femei, 29% dintre subiecţii bărbaţi şi 63% dintre 
subiecţii femei au raportat „indicatori homosexuali zero sau 
minimali”.[11] Majoritatea celor care au luat parte la studiu au 
raportat o schimbare semnificativă în orientare, de la 
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„predominant sau exclusiv homosexuală înainte de terapie, la 
predominant sau exclusiv heterosexuală după terapie”. De 
asemenea, interesant de observat, multe grupuri 
pro-homosexualitate raportează că cei care încearcă să-şi 
schimbe orientarea sexuală devin deprimaţi. Spitzer a găsit că 
contrariul este adevărat. Cu 12 luni înainte de efortul de 
schimbare, 43% dintre bărbaţi şi 47% dintre femei au raportat 
că sufereau de depresie. După efortul de schimbare şi în cele 
12 luni anterioare intervievării, procentajul celor care raportau 
depresia a scăzut la 1% la bărbaţi şi 4% la femei.[11] La fel ca la 
părăsirea oricărui comportament păcătos, ispita poate reveni 
ocazional. De exemplu, un fost alcoolic poate dori să bea după 
zece ani de sobrietate. Cu siguranţă, nu l-am încuraja pe alcoolic 
„să-şi adopte adevărata identitate şi să trăiască conform 
alcoolismului său”. În schimb, l-am încuraja să reziste ispitei şi 
ne-am oferi să-i fim alături ca să îl ajutăm să depăşească 
perioada când este ispitit. Ceea ce reprezintă rolul Bisericii şi 
lucrarea harului lui Dumnezeu pentru toţi cei din Trupul lui 
Cristos. 

Articolul de faţă doar a examinat fugitiv tema şi a oferit 
câteva resurse adiţionale pentru mai multe cercetări. Reţineţi, 
când vorbim cu cineva care adoptă homosexualitatea, 
întotdeauna trebuie să spunem adevărul în dragoste. Cunoştinţa 
nu va face nimic pentru a aduce pe cineva la Isus Cristos, dacă 
nu este împărtăşită cu dragoste. Dacă doriţi mai multe 
informaţii pe acest subiect, verificaţi următoarele resurse: 

A Strong Delusion de Joe Dallas. Harvest House Publishers, 
1996 

Homosexuality and the Politics of Truth de Jeffrey Satinover, 
M.D. Baker Books 

National Association for Research and Therapy of Homosexuality, 
www.narth.com 

Focus on the Family, www.family.org 
Homosexuality and the Politics of Truth, Jeffrey Satinover, M.D. 

Baker Books, 1996 
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SUNT PĂRINŢII HOMOSEXUALI MAI PREDISPUŞI SĂ 

COMITĂ INCEST? 

 
Curentul în favoarea căsătoriei homosexuale este şi un 

curent în favoarea acceptării părinţilor homosexuali. Dar care 
sunt riscurile creşterii şi educării copiilor de către homosexuali? 
Este bine documentat faptul că cei care se implică în 
homosexualitate sunt – ca grup – mult mai predispuşi să 
molesteze copii decât heterosexualii. Ştim, de asemenea, că 
părinţii se află constant în preajma copiilor lor. Deci cum stau 
lucrurile cu părinţii homosexuali? Sunt mai predispuşi să-şi 
molesteze proprii copii, adică să comită incest? 
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În 1983 şi 1984, Institutul pentru Cercetarea Familiei (FRI) a 
făcut un studiu aleatoriu al sexualităţii.[1] Întrebările noastre au 
fost directe, prin faptul că i-am întrebat pe oameni ce au făcut 
din punct de vedere sexual, dar ne-am abţinut explicit să 
transmitem orice aprobare sau dezaprobare morală în alcătuirea 
întrebărilor, spre deosebire de cum sunt alcătuite cele mai multe 
chestionare despre abuzul sexual al copilului. 34 de adulţi din 
eşantionul de 4640 de adulţi au raportat că făcuseră sex cu 
părinţii sau cu părinţii vitregi (adică 1 la fiecare 136 de familii cu 
copii). Separat, 17 indivizi au indicat că aveau un părinte sau un 
părinte vitreg cu dorinţe homosexuale. Din acest ultim subset, 
5 respondenţi (29%) au raportat că au făcut sex cu un părinte 
sau cu mai mult de un părinte. 

Dintre cei care nu au afirmat că aveau un părinte sau un 
părinte vitreg homosexual (nr. = 4623), 28 au afirmat că fac sex 
cu un părinte sau cu mai mult de un părinte (0,06%). În 
comparaţie, rata de probabilitate a afirmaţiei că fac sex cu un 
părinte a fost de 68,4 [interval de încredere de 95% (22, 207)], 
ceea ce face ca probabilitatea ca cei care au crescut în familii cu 
un părinte homosexual să raporteze incestul să fie mult mai 
mare. Sau altfel spus, cei crescuţi în familii convenţionale au fost 
de 50 de ori mai puţin predispuşi să raporteze incestul parental. 

Incestul parental este probabil printre delictele cel mai rar 
descoperite – familia nu vrea să fie cunoscut, copiii de obicei nu 
vor să fie expuşi, iar acuzarea făptaşilor este rară. Cei care apar 
la ştiri sunt fie foarte neobişnuiţi în vreun fel, fie făptaşul este 
îngrozitor de „ghinionist”. Pentru a face o estimare foarte 
aproximativă a numărului de cazuri de incest parental pe un an, 
reţineţi că aproximativ 35 de milioane de familii au copii [în 
Statele Unite, n. trad.]. Luând drept bune estimările din studiul 
nostru naţional (şi ignorând incertitudinile), dacă incestul 
parental are loc în 1 din fiecare 136 de familii şi dacă îl 
repartizăm în cei 17 ani ai copilăriei, părinţii sau părinţii vitregi 
fac sex cu copiii lor în aproximativ 15000 de familii pe an. 

 Mai recent, în ultimul an FRI a adunat relatări consecutive 
din ştirile despre abuzul sexual al copilului, aşa cum este el 
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raportat de Google News. Aceste cazuri (cu excepţia afirmaţiei 
fiicei lui Woody Allen, care este, de asemenea, inclusă) au fost 
captate de Google datorită faptului că părintele a fost acuzat şi 
dat în judecată. Deoarece încă adunăm şi punem în ordine date, 
rezultatele de mai jos sunt strict preliminare şi supuse 
schimbării. Totuşi, chiar dacă, în general, sunt raportate de 
jurnalişti în favoarea drepturilor pentru homosexuali şi înclinaţi 
a fi împotriva „expunerii părţii neplăcute a homosexualităţii”, 
urme disproporţionate sunt evident atribuite făptaşilor de incest 
homosexual. Numai aproximativ 4% dintre adulţi susţin că au 
dorinţe homosexuale, mai puţin de jumătate dintre ei fiind 
părinţi. Totuşi, 46% dintre toate cazurile din tabelul de mai jos 
sunt de natură homosexuală, inclusiv aproape jumătate dintre 
cazurile care implică părinţi biologici, adoptivi sau vitregi. 

 
Tabelul 1. Studiu Google News 

– Incestul părinte-copil 

 
Tipul de 
părinte 

Făptaşul Homosexual Heterosexual 

Biologic 
Tată 7 16 

Mamă 15 2 

Vitreg 
Tată 2 16 

Mamă 1 0 

Adoptiv 
Tată 15 10 

Mamă 3 1 

Social 
Tată 14 20 

Mamă 0 2 

Toţi părinţii  57 67 

 
Pentru a aprecia riscul relativ al incestului cu părinţii 

homosexuali, comparativ cu părinţii heterosexuali, reţineţi că 
probabil nu mai mult de 25% dintre bărbaţii şi 33% dintre 
femeile cu dorinţe homosexuale au copii.[1] Astfel, nu mai mult 
de 2% dintre părinţi practică homosexualitatea, dar ei reprezintă 
46% dintre toţi făptaşii părinte-copil raportaţi. Aceste estimări 
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conduc la un risc relativ de 41,7, ceea ce înseamnă că incestul 
parental apare ca fiind de aproximativ 40 de ori mai probabil să 
aibă loc într-o familie cu un părinte homosexual decât într-o 
familie heterosexuală. Pentru a rezuma, dintre cei intervievaţi în 
eşantionul nostru aleatoriu, copiii cu un părinte homosexual 
(părinţi homosexuali) erau de aproximativ 50 de ori mai 
predispuşi să raporteze că sunt victime. În raportările 
jurnaliştilor şi ale editorilor captate de Google News, părintele 
homosexual (părinţii homosexuali) a fost (au fost) de 
aproximativ 40 de ori mai predispus (predispuşi) să fie autor 
(autori) de incest. Deci diferitele laturi ale aspectului incestului 
parental oferă o similitudine remarcabilă. În ambele studii, 
dovezile par să susţină înţelegerea tradiţională despre 
homosexualitate ca fiind în detrimentul copiilor. Şi 
contracarează pretenţiile profesioniştilor din psihiatrie şi 
psihologie că „homosexualii nu sunt diferiţi în ceea ce priveşte 
creşterea şi educarea copiilor sau riscul pentru copii, faţă de 
heterosexuali”. 

Reacţii personale la molestarea homosexuală 
Preocupări tradiţionale cu privire la molestarea 

homosexuală, în particular fiindcă datorită ei copiii vor fi 
„convertiţi” la homosexualitate, sunt exemplificate în vieţile 
multora. Să o avem în vedere pe Beth Kelly, Ph.D., angajată la 
Universitatea DePaul în 1992, în deplină cunoştinţă a remarcilor ei 
(de mai jos), făcute în 1979. Recent, ea a făcut comentariul: 
„Dacă cineva mi-ar fi spus cu 30 de ani în urmă că în 2010 voi 
fi aleasă şi promovată ca profesor, fiind cunoscut faptul că sunt 
lesbiană declarată [şi catolică decăzută], la cea mai mare 
universitate catolică din ţară [DePaul], nu aş fi crezut.” 

„Prima femeie pe care am iubit-o sexual a fost mătuşa mea; 
sentimentele pe care le aveam una pentru cealaltă erau 
profunde, puternice şi depline. Faptul că era cu mai mult de 
cincizeci de ani mai în vârstă decât mine nu a afectat legătura 
care s-a dezvoltat între noi. Şi da, ştiam ce făceam – cunoşteam 
fiecare pas de pe calea pe care am urmat-o – chiar dacă, pe 



 - 128 - 

vremea aceea, nu învăţasem prea multe cuvinte care se folosesc 
pentru a vorbi despre asemenea lucruri.” 

Observaţi, i-a plăcut şi, chiar dacă avea numai opt ani, se simţea pe 
deplin responsabilă pentru asta. 

„Mătuşa Addie era o femeie dinamică, inteligentă şi creativă 
– care a refuzat, toată viaţa ei, să se lase intimidată de convenţii. 
Într-o familie extinsă, în care femeile jucau rolul de casnică până 
în pânzele albe, ea s-a detaşat ca un far al independenţei şi tăriei. 
Fusese asistentă medicală în Franţa în timpul 
Primului Război Mondial, călătorise, citise cărţi şi trăise mai 
bine de douăzeci de ani într-o relaţie monogamă cu o altă 
femeie. Moartea iubitei ei precedase cam cu doi ani relaţia 
noastră sexuală. Dar fusesem întotdeauna apropiate şi ne 
văzusem mult. Vara, pe care mama mea, fratele meu şi cu mine 
o petreceam întotdeauna în casa ei de pe ţărmul mării, eram 
împreună zilnic. În alte anotimpuri, ea venea cu maşina să ne 
viziteze oriunde locuiam şi stătea adesea o lună sau cam aşa 
ceva... 

O adoram; în asta consta totul. Nu fusesem niciodată 
învăţată în familie că actele heterosexuale sau alte funcţii ale 
corpului erau murdare sau interzise şi fusesem izolată destul 
timp de alţi copii, ca să-mi lipsească mare parte din socializarea 
sexistă învăţată prin jocul cu alţi copii. Nu mi-a trecut niciodată 
prin minte că ar putea fi considerat «nenatural» sau «antisocial» 
să sărut sau să ţin în braţe persoana pe care o iubeam şi cred că 
nici Addie nu era îngrozitor de preocupată de asemenea lucruri. 
Dar ştiu că nu m-am simţit niciodată presată sau forţată de 
niciunul din aspectele sexuale ale iubirii pe care o simţeam 
pentru ea. Cred că pot spune în siguranţă, douăzeci de ani mai 
târziu, că nu am fost niciodată exploatată fizic, emoţional sau 
intelectual – nici pomeneală...” 

În vremurile străvechi, Moise a recomandat ca „toţi”, 
inclusiv copiii, să fie învăţaţi explicit că sexul cu rudele era 
interzis (Levitic 18), chiar dacă unele rude erau acceptate în 
naţiunile vecine (ei celebrau „diversitatea”). Cei mai mulţi 
părinţi contemporani – prin atitudinile, comentariile şi 
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declaraţiile de condamnare – le comunică această interdicţie 
copiilor (iar uneori sistemul şcolii întăreşte mesajul). 

Dar există părinţi liberali, mama lui Kelly fiind aparent un 
astfel de părinte, care simt, ca Rousseau, că copiii sunt „înclinaţi 
în mod natural să facă ce este corect” sau că „nu e treaba mea 
să evit rudele care trăiesc într-un mod pe care eu personal îl 
găsesc inacceptabil. Mai degrabă este important ca copiii mei să 
fie expuşi la viaţă aşa cum este ea, plină de diversitate.” 

Astfel încât, deşi sora ei trăia fără să se ascundă cu partenera 
ei lesbiană, mama lui Kelly socializa frecvent cu cuplul, 
presupunând că „solidaritatea familială” va depăşi ameninţările 
care, după cum pretindea tradiţia, însoţeau gustul sexual al 
surorii ei. Fără îndoială, mama lui Kelly privea ca nefondată 
preocuparea tradiţională că copiii ei ar putea deveni 
„contaminaţi intelectual sau poate contaminaţi sexual”. Această 
„deschidere a minţii” se evidenţiază din remarcile lui Kelly:  

„Întotdeauna mi s-a părut că oamenii ştiu când este corect 
pentru ei să facă sex, când este mutual consimţit, indiferent ce 
crede sau înţelege altcineva. A fost nevoie de nişte lecţii practice 
dure înainte ca, în cele din urmă, să învăţ ce neobişnuită este o 
asemenea logică în lumea aceasta. În ciuda mesajelor culturale 
despre contrariu, pe care le-am primit într-adevăr în cele din 
urmă, ştiam că era posibil ca cineva să fie conştient de fizicul 
său în mod sexual, cu mult înainte ca timpul social al 
«maturităţii» să spună că ar trebui să fie – şi să fie capabil să 
acţioneze pe baza conştienţei sale. Şi ştiu aceasta acum, cu toată 
fiinţa mea «adultă». Deşi câţiva ani am cedat sancţiunilor sociale 
împotriva sexualităţii lesbiene şi sexualităţii în copilărie şi m-am 
simţit ruşinată că am avut asemenea experienţe, am ajuns să 
realizez nevoia de a le susţine cu tărie, ca parte a texturii bogate 
atât ale naturii umane în general, cât şi ale realităţii mele 
conştiente în particular.”[2] 

Relaţia de trei ani dintre doamna Kelly şi mătuşa ei a luat 
sfârşit când mama lui Beth le-a prins „făcând-o”.  

Cine s-ar putea îndoi că studenţilor catolici le sunt de folos 
cursurile doamnei Kelly? Cine i-ar considera educaţi sau 
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pregătiţi pentru o slujbă fără să promoveze examenele Teorii 
feministe, Creând schimbarea: Politici contemporane lesbiene şi gay, Justiţia 
sexuală: Lesbienele, gay-i şi legea etc.? Gândiţi-vă la toate aplicaţiile 
religioase sau de alt gen pe care le conţin aceste cursuri. 
Universitatea DePaul este localizată în dioceza Chicago – cea care 
pe 22 ianuarie 2014 a publicat numele a treizeci dintre cei 
şaizeci de preoţi ai săi cunoscuţi că au molestat copii – o 
coincidenţă, cu siguranţă. Harry Hay, „părintele” mişcării de 
dreapta pentru drepturile homosexualilor din Statele Unite, a 
fost molestat la vârsta de 14 ani de un bărbat de 24 de ani. 
După aceea, Harry a practicat homosexualitatea cu toată puterea 
lui. Pe lângă faptul că era comunist, la vârsta de 38 de ani Harry 
a fondat Societatea Mattachine (1950) [care a oferit homosexuali 
aşa-zis „normali” pentru studiul de schimbare totală din 1953 al 
lui Evelyn Hooker]. Membru şi suporter al Asociaţiei 
Nord-Americane pentru Dragostea Bărbat-Băiat (NAMBLA), Harry 
a perturbat parada homosexualilor din Los Angeles în 1986, 
afişând „NAMBLA păşeşte alături de mine”, atunci când 
conducerea a decis să distanţeze homosexualii din „curentul 
principal” de implicaţiile evidente ale prezenţei NAMBLA. 

Sunt doi bine-cunoscuţi activişti homosexuali. Nu fiecare 
copil reacţionează în acelaşi fel. Unii devin atât de supăraţi încât, 
atunci când ajung destul de mari, se întorc şi îl dau în judecată, 
uneori chiar îl ucid pe abuzator. Unii „uită” şi îşi continuă viaţa. 
Puţini scapă fără o reacţie profundă faţă de întreaga situaţie. 
Dar precum atestă exemplele de mai sus, adesea un copil 
molestat nu va „scoate un sunet”, fie de ruşine şi jenă de a ieşi 
în faţă, fie din cauză că se „converteşte” la practica 
homosexuală. Iar molestatorii prinşi adesea sfârşesc prin a 
„scăpa” fără să fie închişi. 

Ultima afirmaţie este subliniată de The Telegraph (1/7/2014), 
care a examinat recent încarcerările britanice din 2012. 
Înţelegerile juridice etc. au avut ca rezultat că numai jumătate 
dintre cei arestaţi pentru abuz sexual al copilului au fost de fapt 
acuzaţi de abuz sexual al copilului. S-a raportat, de asemenea, că 
numai 54% dintre cei condamnaţi pentru abuzarea sexuală a 
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unui copil cu vârsta sub treisprezece ani (situaţia cea mai 
urmărită în justiţie) au fost efectiv încarceraţi pentru abuz sexual 
al copilului. Experienţa noastră cu sistemul legal din Statele 
Unite este destul de mult în acord cu investigaţia The Telegraph. 
Şi noi am descoperit că cei acuzaţi de abuz homosexual al 
copilului riscă, în mod considerabil, mai puţin să fie încarceraţi 
pentru abuz sexual al copilului – într-adevăr, să fie încarceraţi 
vreodată. 

Referinţe 
[1] Cameron P. şi Cameron K. (1996) Homosexual parents. 

Adolescence, 31 (124), p. 757-776. 
[2] On woman/girl love, or lesbians do ‘do it’. Gay Community 

News, 3/3/1979. 
[Are Gay Parents More Apt to Commit Incest? Copyright © 2014 
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TREI STUDII ŞTIINŢIFICE INFLUENŢEAZĂ POLONIA 

 
În recenta călătorie în Europa a Institutului pentru Cercetarea 

Familiei, trei studii ştiinţifice pe care Dr. Cameron le-a pus la 
dispoziţia Poloniei au impresionat Parlamentul polonez. Ele au 
încântat, de asemenea, audienţele din toată ţara şi au înfuriat 
mass-media. Fiecare studiu a arătat de ce acceptarea agendei 
LGBT este o mare greşeală. 

Homosexualii se plâng adesea că sunt maltrataţi. Se plâng că 
heterosexualii nu îi respectă, nu vor să se afle în preajma lor şi 
nu îi plac. Homosexualii argumentează că din această cauză 
societatea are nevoie ca drepturile pentru homosexuali să îi 
oblige pe oameni să trateze persoanele LGBT cel puţin ca şi 
cum nu ar vrea să le evite. 

Homosexualii pretind, de asemenea, că au rate înalte de 
infecţie HIV – dobândită, apropo, de la alţi homosexuali – din 
cauza discriminării din societate. Liderii homosexuali pretind că 
legile antidiscriminare în favoarea persoanelor LGBT ar avea ca 
rezultat că homosexualii se vor respecta pe ei înşişi şi vor pune 
capăt comportamentului autodistructiv prin care se infectează 
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unul pe celălalt cu HIV. Dar primul studiu pe care Institutul 
pentru Cercetarea Familiei l-a prezentat Parlamentului polonez a 
demolat asemenea pretenţii! 

În centrul studiului – un experiment natural pe o perioadă 
de 35 de ani făcut în toată lumea – se află concluzia la care a 
ajuns Dr. Wu Zunyou, Director la Centrul de Prevenire SIDA din 
China, echivalentul Centrelor pentru Controlul Bolii din Statele Unite 
(CDC), după ce a analizat încercările unor ţări de a încetini 
răspândirea HIV. El a făcut observaţia: „Nicio ţară din lume nu 
a descoperit un mod eficient de a limita epidemia la bărbaţii 
homosexuali.”[1] 

Desigur, fiecare guvern din lume a încercat să limiteze 
răspândirea HIV la bărbaţii homosexuali. Fiecare infecţie HIV 
vine cu un cost enorm (de exemplu, aproximativ 700000 de 
dolari/infecţie în Statele Unite), împovărează sistemul de 
sănătate şi este o prevestire a mai multor infecţii care au legătură 
cu homosexualitatea. În mod semnificativ, educaţia pentru 
folosirea eficientă a prezervativului a limitat noile infecţii cu 
HIV la heterosexuali, ca şi la prostituate şi clienţii lor. Mai mult, 
spunându-le consumatorilor de droguri injectabile să nu 
folosească instrumente în comun şi dându-le ace curate gratuite, 
noile infecţii cu HIV au scăzut şi în acest grup, chiar dacă 
drogaţii fură, îşi mint mamele şi este posibil chiar să ucidă 
pentru o doză de droguri. 

Dr. Zunyou a concluzionat că, indiferent de limbă sau 
cultură, bărbaţii homosexuali au refuzat să se protejeze adecvat 
pe ei înşişi sau să-i protejeze pe partenerii lor. Homosexualii se 
plâng că „oamenii nu-i plac”, dar aparent nu le pasă suficient de 
mult să se protejeze pe ei înşişi sau să-i protejeze pe partenerii 
lor, ca să-şi limiteze activităţile sexuale infectante. Datele recent 
publicate pentru infecţiile HIV în Statele Unite (Tabelul 1)[2] au 
confirmat evaluarea făcută de Dr. Zunyou. 
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Tabelul 1. Noile infecţii cu HIV în Statele Unite 

 

Grup/An 2009 2013 
Schimbarea 

relativă 

Bărbaţi 
homosexuali 

29311 32307 Creştere 10% 

Consumatori de 
droguri 
injectabile 

2687 2051 Scădere 24% 

Heterosexuali  4667 4021 Scădere 14% 
Total  36721 38479 Creştere 5% 

 
Astfel, studiul despre noile infecţii cu HIV pare să 

demonstreze că: 

 Bărbaţilor homosexuali nu le pasă de ei înşişi şi unuia de 
celălalt în măsura în care prostituatelor le pasă de ele însele şi de 
clienţii lor; 

 Bărbaţilor homosexuali nu le pasă de ei înşişi şi unuia de 
celălalt în măsura în care heterosexualilor le pasă de ei înşişi şi 
de partenerii lor; şi 

 Bărbaţilor homosexuali nu le pasă de ei înşişi şi unuia de 
celălalt în măsura în care le pasă consumatorilor de droguri 
injectabile! 

Al doilea studiu a analizat datele raportate de Centrele pentru 
Controlul Bolii din Statele Unite[3] cu privire la rezultatele a 25 de 
ani în care s-a încercat încurajarea elevilor de liceu să privească 
homosexualitatea într-o lumină pozitivă. Şocant, 

 Numărul heterosexualilor autoidentificaţi a scăzut cu 
aproximativ 6,5% (de la 93% în 2000-2009 la 87% în 2015); 

 Numărul adolescenţilor care au spus că sunt confuzi sau 
nesiguri din punct de vedere sexual a crescut cu 59% (de la 2,5% 
la 3,9%); şi 

 Numărul adolescenţilor care susţineau că sunt 
homosexuali/bisexuali a crescut cu 71% (de la 5,8% la 8,9%). 

Încurajând aprecierea şi tolerarea homosexualităţii, este 
posibil ca educatorii şi oficialii din sistemul de sănătate publică 
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al Statelor Unite să contribuie la prăbuşirea tocmai a tipului de 
sexualitate vital pentru posteritate! Homosexualitatea şi 
bisexualitatea produc foarte puţini copii, dar au produs 
numeroase probleme sociale. Fără o generaţie numeroasă de 
tineret „în pregătire”, vârstnicii Americii ar trebui să se 
îngrijoreze cu privire la cine va avea grijă de ei, precum fac 
vârstnicii Japoniei astăzi. 

Al treilea studiu a arătat că, aşa cum a fost indexat de 
Google News, cu cât o ţară a tolerat şi a acceptat mai mult 
persoanele LGBT, cu atât mai mare a fost ponderea molestării 
de natură homosexuală a copilului. Deşi nu există o corelaţie 
perfectă (aşa ceva rareori există), asocierea a fost evidenţiată. 
Deoarece au fost implicate 9 ţări – inclusiv China, Rusia, 
Statele Unite şi Marea Britanie – rezultatele au un grad de 
siguranţă considerabil. Per ansamblu, în esenţă, fiecare dintre 
cele trei studii argumentează împotriva oferirii de drepturi 
suplimentare în societate persoanelor LGBT. 

Dr. Piot, expert în maladii infecţioase, continuă să avertizeze 
despre apariţia „următoarei epidemii”. Deşi accentuează riscul 
prezentat de mutări şi migraţii, atât ale oamenilor, cât şi ale 
ţânţarilor, el nu menţionează homosexualitatea. Totuşi, sifilisul 
este din nou în creştere (în particular la bărbaţii homosexuali), 
iar acum ştim că Ebola a suferit mutaţii substanţiale în ultimul 
său focar de răspândire în Africa. Foarte puţini germeni nu 
reuşesc să facă mutaţii, dacă reuşesc să infecteze suficienţi 
oameni. De fapt, fiecare persoană infectată este un laborator în 
plus în care virusul s-ar putea schimba. Astfel încât, înclinaţia 
elitei noastre către acceptarea homosexualităţii nu este doar un 
obstacol pentru heterosexualitatea tineretului nostru, ci 
reprezintă, în mod potenţial, crearea cadrului pentru un nou 
germen care să se răspândească în civilizaţia occidentală.  
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VIAŢA HOMOSEXUALĂ ESTE O VIAŢĂ DE VIOLENŢĂ 

ŞI DEPRAVARE 

 
Institutul pentru Cercetarea Familiei (FRI) a publicat estimări[1] 

din studiul sexual naţional pe care l-a făcut, care sugerează că 
80% dintre homosexuali au practicat contactul oral-anal cel 
puţin o dată în viaţă. O astfel de practică nesănătoasă şi 
nesanitară este ceva obişnuit printre homosexuali. 

40% din 4808 de homosexuali canadieni au recunoscut că în 
perioada 1991-1992 făcuseră sex oral-anal în cele 3 luni 
anterioare, conform unui studiu finanţat de guvern şi făcut de 
homosexuali, care a reprezentat cel mai mare studiu pe 
homosexuali din Canada.[2] 

În cel mai mare studiu făcut vreodată pe homosexuali, 
încheiat în anul 2008 de revista homosexuală săptămânală 
naţională The Advocate, 13000 de cititori au răspuns la 
chestionar. The Advocate a spus că 45% dintre respondenţi 
„iubeau” sexul anal-oral. Mai mult, 20% au spus că în ultimii 
5 ani practicaseră sexul care implică robie şi disciplină, iar 10% 
practicaseră sadomasochismul. Şi, cel mai semnificativ, dintre 
cei care ştiau că aveau virusul HIV, „11% au spus sau au sugerat 
că erau seronegativi pentru a obţine sex.” (8/23, p. 23) 
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FRI a găsit că aproximativ 13% dintre homosexuali au spus 
că fuseseră violaţi, iar o treime participaseră la 
sadomasochism.[3] 

Un studiu pe 930 de homosexuali englezi i-a întrebat dacă 
fuseseră „molestaţi sexual sau violaţi”. 28% au răspuns „da”. În 
jumătate (47%) dintre cazuri victima a fost penetrată anal cu 
forţa sau s-a făcut o astfel de încercare. Dintre bărbaţii cu vârsta 
de peste 21 de ani, 52 de cazuri (66% din totalul raportat), „au 
fost atacaţi sexual de parteneri sexuali regulaţi sau ocazionali”. 

Autorii studiului englez (care par să fie ei înşişi homosexuali) 
fac observaţia că: „Fanteziile cu bărbatul care forţează sexual, 
plăcerea de «a fi posedat» şi excitaţia provocată de sexul dur 
sunt foarte comune în cultura homosexuală şi pornografia 
homosexuală. Toate aceste fantezii sexuale colective 
normalizează abuzul sexual şi violarea bărbaţilor homosexuali, 
oferind motivarea, justificarea şi normalizarea atacului sexual. 
Este dificil de văzut cum s-ar putea ajunge la o atmosferă de 
intoleranţă faţă de agresiunea sexuală, când agresiunea sexuală 
este una din principalele fantezii sexuale colective.” (p. 293) 

Referinţe  
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ZIDIREA CĂRĂMIZILOR HOMOSEXUALITĂŢII 

DAN HITZ 

 
Noi, cei care ne-am luptat cu atracţii nedorite faţă de persoanele de 

acelaşi sex, ştim că nu ne-am trezit în pat într-o noapte, încercând să 
decidem dacă să fim homosexuali. Atracţiile au apărut pur şi simplu. 
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Mulţi dintre noi ne-am simţit diferiţi de alţi copii de genul 
nostru de când ne putem aminti. Unii dintre noi am fost numiţi 
„homo” cu mult înainte să ştim măcar ce însemna cuvântul 
respectiv. Poate că simţim că ne-am născut astfel. În special 
când personalitatea ni s-a dezvoltat, de la o vârstă timpurie, prin 
experienţe de viaţă complet în afara controlului nostru – pe 
majoritatea nici măcar nu ni le putem aminti. Articolul de faţă 
va prezenta o scurtă trecere în revistă a modului în care sunt 
zidite de obicei cărămizile homosexualităţii. Înţelegerea câtorva 
probleme de bază ne ajută să ştim ce domenii din inima noastră 
au cea mai mare nevoie de harul lui Isus Cristos şi de prezenţa 
Lui vindecătoare. 

De ce comunitatea seculară prezintă, în mod agresiv, ideea unei 
legături între genetică şi homosexualitate? Sharon Begley a rezumat 
răspunsul la aceasta în articolul ei din Newsweek Magazine din 
2008, intitulat Îi face ADN-ul homosexuali pe unii bărbaţi?, când l-a 
citat pe Dr. Rosenberg. „Legând homosexualitatea de gene, 
spune psihiatrul Kenneth Paul Rosenberg din New York, 
studiul lui Harmer arată că a fi homosexual nu este o alegere 
deviantă şi o lipsă [rezultatul unei lipse] de voinţă. Ea este, cel 
puţin parţial, o orientare biologică, la fel de importantă pentru 
constituţia persoanei precum culoarea ochilor.”[1] În seria 
Love Won Out, Focus on the Family explică eroarea acceptării 
comportamentului pe baza unei predispoziţii biologice. „O 
legătură genetică în cazul unor comportamente nu dovedeşte 
ideea normalităţii sau corectitudinii. Uitaţi-vă la înclinaţia spre 
alcoolism sau mânie. Deşi se susţine că au legătură cu genetica, 
puţini sunt cei din societatea noastră care promovează 
asemenea comportamente ca fiind în regulă doar pentru că au o 
legătură genetică, dacă le promovează cineva.”[2] Adevărul este 
că nu s-a găsit o legătură între homosexualitate şi genetică. În 
ultima declaraţie de poziţie despre homosexualitate, 
Asociaţia de Psihologie Americană scrie: „Deşi multe cercetări au 
examinat posibilele influenţe genetice, hormonale, de 
dezvoltare, sociale şi culturale asupra orientării sexuale, nu au 
apărut date care să le permită oamenilor de ştiinţă să 
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concluzioneze că orientarea sexuală este determinată de vreunul 
dintre aceşti factori sau de mai mulţi dintre ei.”[3] Simplu spus, 
nu s-a găsit o cauză biologică pentru homosexualitate. 
Indiferent care este cauza homosexualităţii, Scriptura spune clar 
că ea este unul din numeroasele păcate care pot fi învinse. În 
1 Corinteni 6:9-11 citim: „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.” Poate că nu am ales să avem 
atracţii faţă de persoane de acelaşi sex, dar putem alege ce să 
facem cu ele. 

Înainte de a privi la zidirea cărămizilor homosexualităţii, vreau să le 
vorbesc părinţilor care citesc acest articol. Am cinci copii – trei sunt 
adolescenţi şi doi de-abia au trecut de douăzeci de ani. Să educ 
adolescenţi este cel mai dificil lucru pe care l-am făcut în viaţa 
mea. Este mai dificil decât să creşti cu o mamă bolnavă de 
schizofrenie paranoidă şi mai dificil decât să ieşi din 
homosexualitate. Toţi am făcut greşeli când ne-am crescut 
copiii şi toţi am făcut lucruri pe care am vrea să le putem anula. 
Important este să ne recunoaştem greşelile şi să ne pocăim faţă 
de cei pe care i-am nedreptăţit. Amintiţi-vă că percepţiile 
copilului vostru au o mare influenţă în modelarea concepţiei 
sale despre lume şi pot să nu reflecte realitatea modului în care a 
fost crescut. Vă rog să nu citiţi lista care urmează ca pe o 
acuzaţie împotriva voastră sau a stilului vostru de a vă creşte 
copilul. Ea are ca scop doar să arunce o privire fugară în inima 
cuiva care se luptă cu homosexualitatea. Dacă aţi făcut greşeli, 
puneţi-le pe cruce şi lăsaţi-L pe Domnul să lucreze în inima 
voastră, ca şi în inima fiului sau fiicei voastre. El sau ea este 
responsabil sau responsabilă pentru deciziile sale. 

Lista de mai jos urmăreşte să fie o scurtă trecere în revistă a celor mai 
comuni factori de mediu care contribuie la homosexualitatea masculină. 
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Fiecare are propriile sale experienţe de viaţă, care pot să fie sau 
nu incluse pe listă.  

Rădăcinile emoţionale ale homosexualităţii încep adesea cu o ruptură 
în relaţia cu părintele de acelaşi sex. La bărbaţi, tatăl poate să fie 
extrem de pasiv sau să îi trateze în mod degradant. Băiatul se 
simte deconectat de tată şi eşuează în a-şi dezvolta un sentiment 
de masculinitate în perioada de creştere. Aceasta, la schimbul 
său, îl împiedică să se conecteze cu băieţii de aceeaşi vârstă.  

Mama poate fi super-protectoare şi/sau să încerce să obţină de la fiu 
împlinirea emoţională pe care nu o poate obţine de la soţ. Mulţi bărbaţi 
cu care am vorbit de-a lungul anilor mi-au relatat că mama 
părea să îi pună în situaţia de a le fi suport emoţional sau un 
pseudosoţ. Băieţii se simt inconfortabil cu privire la această 
relaţie nenaturală, dar sunt adesea incapabili să-şi exprime 
sentimentele şi dorinţele. Este posibil ca băiatul să se raporteze mai 
mult la mama lui, la surorile lui sau la alte femei din viaţa lui, decât la 
alţi bărbaţi. Când hormonii explodează la pubertate, este atras de 
genul care îl intrigă şi care i se pare misterios.  

Unii băieţi sunt, pur şi simplu, mai creativi şi mai puţin atletici decât 
băieţii obişnuiţi. Reacţia părinţilor şi tovarăşilor de acelaşi sex este critică 
aici. Dacă băieţii din vecinătate încep să-l necăjească pe băiat 
pentru exprimarea creativităţii şi/sau din cauză că îi lipseşte 
abilitatea atletică, el se poate simţi mai puţin masculin decât ei. 
Un tată înţelept va recunoaşte darurile specifice ale fiului său şi 
îi va reafirma masculinitatea, aşa cum este ea exprimată prin 
înclinaţiile sale.  

Invidia şi gelozia sunt adesea factori cheie în homosexualitate. Foarte 
adesea, bărbaţii cu atracţie faţă de persoanele de acelaşi sex sunt 
atraşi de alţi bărbaţi care au calităţile care simt că le lipsesc lor 
înşişi. Băiatul din vestiar care se simte slab şi nesigur din punct 
de vedere fizic este atras de alţi băieţi care arată mai bine din 
punct de vedere fizic şi sunt mai siguri pe ei. Leanne Payne 
numeşte acest concept „canibalitate compulsivă”, făcând observaţia 
că, din punct de vedere istoric, canibalii consumau oamenii ale 
căror atribute le doreau.[4] Acest lucru este demonstrat când 
bărbaţii mai în vârstă sunt atraşi de tinereţea şi de inocenţa 
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percepută a unui bărbat mai tânăr, în timp ce bărbatul mai tânăr 
poate fi atras de natura părintească a bărbatului mai în vârstă. 

Ocazional, bărbaţii cu atracţie faţă de persoane de acelaşi sex tânjesc 
după întâlniri sexuale cu alţi bărbaţi din mânie şi din dorinţa de a 
distruge în alţii trăsăturile care simt că le lipsesc lor înşişi. Numeroşi 
clienţi şi-au explicat dorinţa de a avea o întâlnire sexuală cu 
tipuri specifice de bărbaţi, cu intenţia de a distruge atributul 
perceput care simţeau că le lipsea, precum ideea familiei 
perfecte sau imaginea masculinităţii perfecte, pe care o 
idolatrizau în celălalt.  

Vasta majoritate a clienţilor care se luptă cu atracţii nedorite faţă de 
persoanele de acelaşi sex au fost şi victime ale abuzului sexual în copilărie. 
Când sexualitatea unui copil este trezită de timpuriu, aceasta îi 
devastează inima, cauzând un vârtej de emoţii care îl fac să fie 
confuz şi care lasă cicatrice emoţionale foarte adânci. 

Broşura Focus on the Family intitulată Adevărul iese la iveală: 
Rădăcinile şi cauzele homosexualităţii masculine,[5] enumeră următorii 
factori de mediu pentru homosexualitatea masculină: 

1. violarea sexuală sau experimentarea sexuală cu bărbaţi 
sau băieţi; 

2. incestul sau molestarea; 
3. expunerea la pornografie; 
4. influenţe spirituale negative; 
5. influenţe mass-media; 
6. personalitatea şi temperamentul; 
7. imagine negativă despre corpul propriu; 
8. etichetarea, hărţuirea din partea tovarăşilor de aceeaşi 

vârstă sau alienarea de ei; 
9. teama de – sau inabilitatea de a relaţiona cu sexul opus. 
Există unele diferenţe între homosexualitatea masculină şi cea 

feminină. Adeseori bărbaţii se simt inadecvaţi în masculinitatea lor şi 
doresc să se conecteze cu alţi bărbaţi, în încercarea subconştientă de a primi 
masculinitate suplimentară de la ei. Pe de altă parte, femeile tind să-şi 
vadă feminitatea ca vinovată sau ca pe o calitate inferioară.  

Poate că o femeie a crescut văzându-şi mama fiind o victimă 
a abuzului din partea tatălui sau poate că a fost tratată rău de alţi 
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bărbaţi semnificativi din viaţa ei. Ea percepe că a fi feminină 
este nesigur şi se detaşează de feminitatea ei în timp ce, 
simultan, se îndepărtează de bărbaţi, pe care îi percepe ca 
prădalnici. Dorinţa ei pentru relaţii o îndreaptă către alte femei.  

Femeile, mai frecvent decât bărbaţii, dezvoltă atracţii faţă de persoane 
de acelaşi sex mai târziu în viaţă. Aceasta se poate întâmpla dacă femeia 
este tratată rău de bărbaţi semnificativi din viaţa ei, îşi separă inima de 
bărbaţi şi se întoarce către o altă femeie pentru suport emoţional. Dacă 
cealaltă femeie, care îi oferă suport, are ea însăşi probleme, se 
poate forma o relaţie codependentă. Multe femei sunt atrase 
într-o relaţie lesbiană când ataşamentul emoţional se transformă 
în codependenţă, apoi devine erotizat.  

Unele cărămizi zidite în homosexualitatea feminină sunt similare cu 
cele din homosexualitatea masculină, incluzând o rupere în relaţia cu 
părintele de acelaşi sex, dificultate în conectarea cu tovarăşii de 
aceeaşi vârstă, personalitate şi interese asociate în mod obişnuit 
cu celălalt gen, abuzul sexual şi abuzul emoţional. 

Broşura Inima problemei: Rădăcinile şi cauzele homosexualităţii 
feminine de la Focus on the Family[6] oferă următoarele statistici, 
dintr-un studiu bazat pe răspunsurile a 265 de femei, pentru a 
examina factorii care este posibil să fi contribuit la atracţiile lor 
lesbiene: 

 55,7% au avut parte de o traumă emoţională, inclusiv de 
aluzii sexuale şi remarci sexuale specifice, care le-au făcut să se 
simtă violate; 

 69,1% au avut parte de abuz emoţional; 

 66,4% au fost victime ale abuzului sexual; 

 53,2% au fost abuzate verbal; 

 39,6% s-au simţit abandonate; 

 32,5% au fost victime ale abuzului fizic; 

 20,0% s-au simţit complet neglijate. 
Indiferent de cauzele specifice ale atracţiilor homosexuale în viaţa 

cuiva, o relaţie deschisă şi sinceră cu Domnul este primul pas în învingerea 
atracţiilor nedorite faţă de persoane de acelaşi sex. Amintiţi-vă cuvintele 
din 1 Corinteni 6:11 citate mai devreme în acest articol: „Şi aşa 
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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.” Celor care au fost răniţi de părinţii lor 
pământeşti, Dumnezeu Tatăl este capabil să le ofere ceea ce mama şi tatăl 
lor nu au fost capabili să le ofere. El le poate vindeca rănile pe care li 
le-au făcut părinţii lor. În Psalmul 27:10 citim: „Căci tatăl meu şi 
mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primeşte.” 

Mulţi dintre cei care au crescut în Biserică îşi păstrează lupta 
doar pentru ei înşişi, de teamă sau de ruşine. Fiecare trebuie să fie 
sincer în ceea ce priveşte lupta pe care o duce şi să o împărtăşească 
creştinilor de încredere, maturi, care vor păşi împreună cu ei spre Cristos. 
Biserica trebuie să fie un loc sigur unde să ne putem deschide inimile şi să 
primim ajutorul şi ucenicizarea de care avem nevoie. În 1 Ioan 1:9 citim: 
„Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să 
ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.” Cel care 
vrea să învingă homosexualitatea va trebui să fie educat de 
slujitori ai rugăciunii, de pastori şi consilieri familiarizaţi cu 
călătoria în care se află şi care îl pot ajuta pe cel care duce lupta 
să-şi aducă rănile şi întăriturile la Isus la cruce. El va avea, de 
asemenea, nevoie de alţi creştini de încredere, care să-i fie, pur şi 
simplu, alături în drumul pe care îl are de străbătut şi care să îi 
arate dragostea lui Cristos. 

„Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare o 
va isprăvi până în ziua lui Isus Cristos.” Filipeni 1:8 
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PAŞI SPRE SCHIMBARE 

 

AŞA ERAŢI UNII DIN VOI: O VIZIUNE PENTRU MAI 

MULT 

DAN HITZ 

 

„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 

Isus Cristos se află încă în procesul de a schimba inimi şi de 
a transforma credincioşii după chipul Său. Noi, cei de la 
Reconciliation Ministries, continuăm să ne ţinem tare de puterea 
crucii de a schimba şi de lucrarea Duhului Sfânt de a aduce pe 
poporul Său „din întuneric la lumina Sa minunată” 
(1 Petru 2:9). 

În ultimele câteva luni, Alan Chambers, liderul 
Exodus International, a declarat că Exodus International nu mai 
sprijină terapia reparativă şi nu mai foloseşte sloganul 
„Schimbarea este posibilă”. De fapt, Alan Chambers şi 
Exodus International par să minimalizeze faptul că oamenii pot să 
aibă parte de o schimbare semnificativă în orientarea sexuală. 
După cum vă puteţi imagina, declaraţiile lui Alan au produs o 
agitaţie semnificativă nu numai în comunitatea homosexuală, 
dar şi în cadrul Exodus International. 

În lumea medicală, terapia reparativă este o formă foarte 
specifică de efort de schimbare a orientării sexuale [SOCE, în 
limba engleză], definit de câţiva paşi terapeutici foarte specifici. 
În concepţia culturii populare şi a celei mai mari părţi a Bisericii, 
terapia reparativă se referă la orice eforturi clinice sau de slujire 
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cu scopul de a schimba orientarea sexuală. Deşi Alan Chambers 
şi Exodus International continuă să definească comportamentul 
homosexual ca păcat, se pare că acţiunile şi declaraţiile lor, în 
multe aspecte, fac referire la definiţia culturală a terapiei 
reparative. 

Noi, cei de la Reconciliation Ministries credem adevărul 
Scripturii, care proclamă puterea lui Isus Cristos de a ne 
transforma pe noi, cei care altădată eram morţi în fărădelegi şi 
păcat, în adevărata imagine a lui Cristos Însuşi. Credem 
adevărurile scrise în 1 Corinteni 6:9-11, care declară că unii 
membri din biserica corinteană fuseseră cândva homosexuali, 
dar au fost „spălaţi”, au fost „sfinţiţi” şi au fost „socotiţi 
neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Cristos şi prin Duhul 
Dumnezeului nostru”. Cu alte cuvinte, păcatele lor au fost 
iertate şi inimile lor au fost schimbate de puterea lucrării 
împlinite de Isus Cristos pe cruce. 

Într-adevăr, mulţi bărbaţi şi femei au avut parte de o viaţă 
schimbată prin lucrarea Domnului, prin misiuni ca 
Reconciliation Ministries şi programe ca Living Waters. Mulţi 
bărbaţi, femei şi adolescenţi au avut parte de o schimbare 
semnificativă în orientarea sexuală, prin lucrarea Duhului Sfânt 
într-o inimă predată lui Isus Cristos. Recunoaştem însă că există 
un continuum al schimbării.  

Unii avut parte de o schimbare extremă în atracţii, de la 
homosexuale la heterosexuale. Unii avut parte de puţină 
schimbare sau de nicio schimbare în atracţii, dar continuă să-şi 
supună atracţiile lui Isus şi să trăiască o viaţă curată din punct de 
vedere biblic. Cei mai mulţi se află undeva în cadrul unui 
continuum al schimbării. 

Înseamnă aceasta că nu ne-am schimbat cu adevărat sau că 
doar ne-am minţit singuri? Deloc. Toţi cei care au trăit vreodată 
pe pământ s-au luptat cu un păcat sau altul. Unii ne-am luptat la 
un nivel adictiv sau compulsiv. Cei mai mulţi dintre cei care 
înving orice gen de păcat obişnuit – păcat sexual, droguri, 
alcool, mânie – vor raporta că sunt încă ispitiţi în diferite 
momente din viaţă. Fostul dependent de sex heterosexual poate 
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că mai este ispitit să aibă o întâlnire ilicită din când în când, dar 
aceasta nu înseamnă că nu s-a schimbat. Adicţia sexuală nu îl 
mai controlează şi nu îl mai defineşte. Chiar şi Isus, care era 
desăvârşit şi nu a păcătuit niciodată, a fost ispitit. Cu cât mai 
mult noi, care ani de zile ne-am antrenat inimile, minţile şi 
corpurile să răspundă la un păcat specific, vom fi ispitiţi într-o 
măsură sau alta, când sunt prezente condiţiile sau declanşatorii? 
Satan are un pumn de săgeţi arzătoare cu numele nostru scris pe 
ele, care în trecut ne-au făcut să ne poticnim. El continuă să le 
arunce spre noi din când în când, încercând să ne facă să ne 
poticnim în prezent. (Efeseni 6:16) Unii pot chiar să cadă înapoi 
în păcat, după ce au umblat mulţi ani în plinătate. Nu înseamnă 
că ar trebui să renunţe şi să cedeze păcatului. Ci înseamnă că au 
nevoie să se pocăiască, să identifice lucrurile din viaţa lor care 
i-au dus la recidivă şi să caute suportul de care au nevoie pentru 
a-şi învinge păcatul. Poate fi nevoie de timp pentru restaurare, 
dar Isus Cristos continuă să ne cureţe inimile. Aşa cum citim în 
1 Ioan 1:9: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi 
drept ca să ne ierte păcatele [noastre] şi să ne cureţe de orice 
nelegiuire.” 

Cum arată asta la nivel practic? Gândeşte-te la viaţa unui 
bărbat heterosexual obişnuit. Poate că a fost implicat în 
promiscuitate heterosexuală compulsivă la un anumit moment 
în viaţa sa. Când se pocăieşte, Domnul începe o lucrare 
profundă de transformare în inima lui. Când devine mai 
puternic în umblarea cu Domnul, devine mai capabil să reziste 
ispitelor de a se implica în sexualitate ilicită. Chiar şi după ce se 
căsătoreşte, va continua să aibă parte de ispite sexuale faţă de 
alte femei. Nu înseamnă că nu s-a schimbat. Înseamnă doar că 
el continuă să trăiască într-o lume căzută şi să fie ispitit de 
păcat. Nu înseamnă că îşi neagă „adevăratul sine” de bărbat 
adulterin şi că ar trebui să înceapă să-şi trăiască viaţa „celebrând 
diversitatea sexualităţii sale dată de Dumnezeu”, care îi îngăduie 
să cedeze dorinţelor sexuale păcătoase faţă de alte femei decât 
soţia lui. Înseamnă că el – ca noi toţi – este chemat să predea 
dorinţele lui păcătoase la cruce şi să-L caute pe Domnul pentru 
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harul de a trăi o viaţă în acord cu Scriptura. În timp ce continuă 
să se apropie de Domnul, poate avea încredere că Domnul va 
face o lucrare profundă în inima lui, ca să schimbe măsura 
luptei lui, din punctul de a fi debilitantă şi lipsită de speranţă, 
până în punctul în care se află în stăpânirea sa, prin puterea lui 
Isus Cristos. Totuşi, el va trebui să-şi ţină piciorul ferm pe 
Stâncă. Va trebui să umble în părtăşie continuă cu Mântuitorul 
său şi cu comunitatea creştină. Va trebui să umble în dare de 
seamă şi pocăinţă. Promiscuitatea compulsivă din trecut îl poate 
încă ispiti, dar nu îl mai defineşte. 

Cu toate că Exodus International proclamă în continuare că 
comportamentul homosexual este păcat, acum nu mai reuşeşte 
să-i încurajeze pe bărbaţi şi pe femei să se ducă la Domnul şi 
să-L caute ca să le schimbe atracţiile. Atracţiile şi ispitele 
homosexuale nu sunt păcătoase; totuşi, ele pot deveni păcat 
când le dai curs sau te gândeşti la ele. Dacă doar ne concentrăm 
să nu păcătuim, nu reuşim să-i încurajăm pe bărbaţi şi pe femei 
să aibă parte de tot ce le oferă Isus Cristos pe cruce – vieţi 
transformate, deoarece „suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, 
din slavă în slavă, prin Duhul Domnului”. (2 Corinteni 3:18) 
Aşa cum citim în 2 Petru 1:3-4: „Dumnezeiasca Lui putere ne-a 
dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce 
ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care El ne-a dat 
făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă 
faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea 
care este în lume prin pofte.” 

Vreau să închei aceste gânduri cu o încurajare pentru cei 
care continuă să fie ispitiţi de orice păcate la care s-au dedat în 
trecut. Fie să trăim toţi o viaţă supusă lui Cristos, precum şi-au 
trăit vieţile Şadrac, Meşac şi Abed Nego în cartea lui Daniel! 
Când au fost confruntaţi cu decizia de a păcătui împotriva lui 
Dumnezeu şi de a ceda, închinându-se unei fiinţe omeneşti, sau 
de a fi aruncaţi într-un cuptor aprins, au răspuns recunoscând 
că Dumnezeu era în stare să îi salveze din încercarea de foc cu 
care se confruntau, dar chiar dacă alegea să nu îndepărteze 
încercarea, ei tot aveau să rămână credincioşi lui Dumnezeu. 
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Încercarea lor nu a luat sfârşit imediat, dar Domnul a păşit cu ei 
în încercare şi i-a păzit de rău. Ştim că Dumnezeu este 
atotputernic şi poate să facă ce vrea. El ar putea să pună capăt 
instantaneu încercării noastre sau atracţiilor noastre spre păcat, 
dacă ar vrea. Fie să avem toţi o inimă credincioasă, care se ţine 
tare de El, chiar dacă încercările atracţiilor nu încetează! Adesea, 
tocmai în încercările noastre vedem puterea uimitoare a lui 
Dumnezeu care ne păzeşte de rău, chiar şi când duşmanul ne 
atacă cu sălbăticie. În momentele de părtăşie disperată cu 
Mântuitorul nostru, arde El lanţurile care ne leagă, ne arată 
adevăruri adânci despre dragostea şi puterea Lui şi ne 
transformă inima, ca să fie mai mult asemenea Lui. Pas cu pas, 
realizăm că un cuptor aprins nu este mai puternic decât puterea 
lui Dumnezeu de a ne ţine în siguranţă şi a ne transforma 
inimile. 

[Dan Hitz, Such Were Some of You: A Vision for More. 
Copyright © 2012 Reconciliation Ministries. Tradus şi publicat 
cu permisiune. Articolul a fost scris ca răspuns la mai multe 
schimbări doctrinare şi operaţionale din cadrul 
Exodus International care au început în 2012 şi au condus la 
închiderea sa în 2013.] 

 

BENEFICIILE PERCEPUTE ALE PĂCATULUI 

DAN HITZ 

 
De ce Îl slujim pe Dumnezeu? De obicei, când pun 

această întrebare unui grup, primesc combinaţia de răspunsuri 
adevărate, de genul şcolii duminicale, precum... „Fiindcă 
merită.” „Fiindcă ne iubeşte.” „Fiindcă El este calea, adevărul şi 
viaţa.” Toate acestea sunt adevărate, dar mai sunt multe alte 
răspunsuri, în adâncul sufletului nostru, cărora nu suntem la fel 
de dornici să le dăm glas. Îl slujim şi fiindcă nu vrem să mergem 
în iad. Îl slujim fiindcă este singurul care ne poate împlini 
nevoile. Îl slujim fiindcă am căutat oriunde altundeva şi nu am 
găsit un răspuns mai bun. Când suntem atât de stresaţi încât 



 - 149 - 

suntem pe cale să o luăm razna, El este prezent pentru noi, ca 
să nu fim copleşiţi de durerea emoţională. 

De ce continuăm să păcătuim? Din nou, răspunsurile 
tind să fie elegante, cum se aşteaptă de la cei din Biserică: 
„Fiindcă toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de gloria lui Dumnezeu.” 
„Fiindcă suntem răi.” „Fiindcă diavolul ne ispiteşte.” Adevărul 
este... păcătuim pentru că vrem. Ne place păcatul. Păcatul ne 
face să ne simţim bine. Când suntem atât de stresaţi încât nu 
mai ştim încotro să privim, păcatul ne ajută să scăpăm de 
realitate. Când a face lucrul care se cuvine pare să coste prea 
mult sau nu pare să merite efortul, păcatul ne oferă o răsplată 
rapidă. Păcătuim deoarece credem că este singurul lucru care ne 
va ajuta să nu ne lăsăm copleşiţi de durerea emoţională. Păcatul 
ne oferă siguranţă, este mângâierea noastră. El devine idolul 
care am crezut că ne va împlini nevoile. 

Ce păcate idolatrizezi şi slujeşti? Toţi avem un anumit 
păcat pe care îl idolatrizăm, care pe vremuri am crezut că era o 
idee bună. Celor singuri, o întâlnire sexuală anonimă rapidă 
părea să le umple golul, fără cerinţe legate de durată. Pentru cei 
care nu Îl văd pe Dumnezeu, păcatul le oferă o soluţie cât de 
repede par să aibă ei nevoie, banii, cazinourile oferă o soluţie 
rapidă. Alcoolul ne amorţeşte creierul faţă de stresul şi eşecurile 
vieţii. Este beneficiul perceput al păcatului nostru – idolul 
nostru – care am crezut că ne va împlini toate nevoile. În 
Luca 16:13 citim: „Nicio slugă nu poate sluji la doi stăpâni; căci 
sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt, sau va ţine numai la unul 
şi va nesocoti pe celălalt.” Nu poţi sluji şi lui Dumnezeu, şi 
păcatului. Ei se exclud reciproc. Păcatul tău va cere să scapi de 
Dumnezeu. Dumnezeu cere să scapi de păcat. Nu vorbesc 
despre lucrarea religioasă, legalistă a naturii umane păcătoase. 
Vorbesc despre un stil de viaţă în care ne pocăim şi Îl iubim pe 
Domnul Isus Cristos, şi Îi dăm Lui păcatele noastre, în timp ce 
ne atinge inima şi face o lucrare sfântă în noi, ca să ne 
împlinească cele mai profunde nevoi. 
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Fă-ţi timp să te rogi aceste cuvinte, meditând la ele, şi notează ce îţi 
spune Domnul. „Păcatul meu obişnuit ________ pretinde 
că-mi oferă ________.” 

Gândul de a avea un „păcat care ne înfăşoară” sau un păcat 
cu care ne luptăm mai mult decât cu alte păcate vine din 
Evrei 2:1. „Şi noi dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa 
de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care 
ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care 
ne stă înainte.” Lucrăm pornind de la premisa că noi, fiind 
creştini, ne vom reţine de la lucrurile pe care Biblia le numeşte 
păcătoase şi de la toate lucrurile dăunătoare fizic şi/sau 
psihologic, fie că au ajuns la nivelul de adicţie, fie că nu. Orice 
păcat este dăunător. 1 Tesaloniceni 5:22 ne spune: „Feriţi-vă de 
orice se pare rău.” 

Care sunt principalele rădăcini ale păcatelor cu care ne 
luptăm? Uneori păcătuim ca să evităm durerea. Sexualitatea este 
foarte plăcută. Părţile trupului nostru sunt amorale. Un orgasm 
ne face să ne simţim bine. Durerea ne face să ne simţim rău. 
Zdrobirea noastră vrea, pur şi simplu, să evităm durerea 
emoţională şi să alegem cu entuziasm ceea ce ne face să ne 
simţim bine – un orgasm. Uneori ne este teamă de intimitate. Ne 
poate fi teamă să ne apropiem prea mult de cineva sau să 
devenim vulnerabili fiindcă riscăm să fim din nou răniţi, aşa că 
scăpăm pe tărâmul fanteziei. Fanteziile vor face orice le cerem şi 
nu ne vor respinge niciodată. Alţii vor să scape de anxietăţile vieţii. 
Păcatul ne poate sluji ca o mică barcă de salvare. Când 
anxietatea devine prea mare, intrăm în mica noastră lume 
păcătoasă şi scăpăm de toate. Dacă vrem să evităm singurătatea, 
cedarea la presiunea grupului ne va ajuta să corespundem 
aşteptărilor. Există şi alte motive pentru care ne implicăm în păcat 
repetat... răzvrătirea, încrederea în minciunile publicităţii şi marketingului, 
faptul că răspundem la cultura noastră. Uneori, pur şi simplu, ne-am 
înrădăcinat de decenii într-un obicei vechi şi nu ştim cum să scăpăm. 
Oricare ar fi rădăcinile păcatului nostru, de multe ori el ne ajută 
să evităm ceva ce nu vrem cu adevărat să înfruntăm. 
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Fă-ţi timp să te rogi aceste cuvinte, meditând la ele, şi notează ce îţi 
spune Domnul. „Păcatul meu obişnuit ________ pretinde 
că-mi oferă ________ şi mă ajută să evit ________.” 

Păcatul este foarte costisitor. În Romani 6:23 scrie: 
„Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui 
Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Cristos, Domnul nostru.” 
Când mă întâlnesc cu oameni care se luptă cu un păcat adictiv, 
una dintre cele mai sumbre întâlniri pe care le avem este cea 
când estimăm costul păcatului lor. Deşi mulţi mărturisesc că au 
cheltuit multe mii de dolari în închinarea idolatră faţă de păcat, 
sunt foarte conştienţi că există alte costuri mult mai ridicate. 
Păcatul i-a costat pe mulţi soţia şi copiii. Păcatul i-a costat pe 
alţii slujbe cu salarii de şase cifre şi/sau casa şi maşina. Păcatul 
ne împiedică să ne ocupăm cu curaj locul de drept în Împărăţia 
lui Dumnezeu. Deşi suntem cu adevărat victimizaţi de idolii 
noştri, păcatul nostru i-a rănit şi pe alţii. Victimele secundare 
sunt cei răniţi de victimizarea altora. Ei sunt familia celui 
exploatat sexual, care este martora efectelor abuzului şi trăieşte 
cu cel care suferă. O victimă secundară este copilul alcoolicului, 
care îşi pierde tatăl din cauza băuturii şi trece prin viaţă fără un 
model evlavios care să îl înveţe cum să-şi conducă propria-i 
familie. El trece prin viaţa de adult neştiind cum să aibă 
încredere în alţii. Păcatul îl costă mult pe cel care păcătuieşte. 
De obicei, pe cei nevinovaţi îi costă mult mai mult. 

Fă-ţi timp să te rogi aceste cuvinte, meditând la ele, şi notează ce îţi 
spune Domnul. „Păcatul meu obişnuit ________ pretinde 
că-mi oferă ________ şi mă ajută să evit ________. De 
asemenea, mă costă ________ şi mă împiedică să fiu 
capabil să ________.” 

Care este preţul schimbării? Când Isus S-a dus la omul 
paralizat din Luca, capitolul 5, l-a întrebat dacă vroia să fie 
vindecat. Ştia că exista un preţ de plătit pentru schimbare. Nu 
oricine este dornic să plătească preţul. Dacă mă schimb şi 
renunţ la păcatul cu care mă lupt, va trebui să-mi înfrunt uriaşii. 
Lucrurile pe care le evitam tratându-mă singur, vor începe să 
strige la mine. Bătălia poate fi prea copleşitoare. Acestea sunt 
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doar câteva răspunsuri sincere care pot să sălăşluiască în inima 
noastră când înfruntăm realitatea renunţării la păcatul cu care ne 
luptăm în mod constant.  

Când Naaman leprosul s-a dus la Elisei pentru vindecare, în 
2 Regi, capitolul 5, vroia ca vindecarea să vină cum dorea el. 
Vroia ca vindecarea să reflecte onoarea înaltei lui poziţii 
militare. Elisei nu a lucrat conform agendei lui. În schimb, i-a 
spus lui Naaman să se smerească şi să accepte nişte neplăceri. 
Care sunt neplăcerile cu care te vei confrunta dacă te decizi să 
îţi părăseşti păcatul? Îţi este teamă că nu te vei mai lupta cu 
anumite lucruri ai prefera să te lupţi cu ele, decât să nu ai nimic? 
Îţi este teamă că nu vei şti cum să te porţi normal? Îţi este teamă 
de responsabilităţile mai mari pe care le vei avea dacă nu vei mai 
fi zdrobit? Asemenea temeri sunt foarte reale în inima cuiva 
care ia în considerare renunţarea la siguranţa de o viaţă a 
păcatului. La fel cum Naaman a rezistat cererilor inimii lui de a 
găsi vindecare în modul său şi l-a ascultat pe profetul Elisei, ca 
să găsească vindecare în modul lui Dumnezeu, şi tu vei găsi 
speranţă şi vindecare când vei umbla în adevărul, harul şi 
îndurarea Domnului Isus Cristos şi vei căuta vindecarea în 
modul Lui. 

Fă-ţi timp să te rogi aceste cuvinte, meditând la ele, şi notează ce îţi 
spune Domnul. „Păcatul meu obişnuit ________ pretinde 
că-mi oferă ________ şi mă ajută să evit ________. De 
asemenea, mă costă ________ şi mă împiedică să fiu 
capabil să ________. Dacă renunţ, lucrul care mă sperie 
cel mai mult este ________. Dumnezeu are un dar mai 
bun decât ________ pentru mine în care să umblu şi voi 
avea încredere în El ca să mă echipeze pentru a-l obţine.” 

Dacă ai nevoie de ajutor pentru păcatele sexuale şi/sau 
relaţionale, apelează 586.739.5114 şi află cum te poate ajuta 
Reconciliation Ministries să intri în plinătatea sexuală şi relaţională. 

[Dan Hitz, The Perceived Benefits of Sin. Copyright © 2010 
Reconciliation Ministries. Tradus şi publicat cu permisiune. 
Articolul a fost adaptat după o serie de învăţături pe care Dan 
le-a prezentat la biserica Christ Community Church şi după o 
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predică de a sa de la biserica River’s Edge Church din 
Sterling Heights, Michigan.] 

 

CADRUL DINAINTEA ABUZULUI 

DAN HITZ 

 
Ce face ca cineva să fie mai vulnerabil la situaţii abuzive 

decât alţii? 
Când oamenii sănătoşi emoţional evaluează o biserică 

abuzivă spiritual, nu rămân în ea. Ei recunosc disfuncţia. 
Oamenii sănătoşi trasează graniţe, pe care oamenii care nu sunt 
sănătoşi încearcă să le violeze sau să le respingă cu fermitate. 

Totuşi, zdrobirea creată în „cadrul dinaintea abuzului” produce o 
susceptibilitate pentru şi mai mult abuz. Am un prieten care spune: 
„Acasă este acolo unde exteriorul se potriveşte cu interiorul.” 
Este motivul pentru care o femeie care a crescut cu un tată 
alcoolic abuziv şi care nu se ocupă de rănile ei, se poate trezi că 
este căsătorită cu un al doilea soţ alcoolic abuziv. Felul în care a 
tratat-o soţul ei când ieşeau împreună a părut familiar 
sentimentelor ei „normale” din copilărie. Se poate chiar ca ea să 
nu se simtă confortabil în preajma bărbaţilor sănătoşi – se vede 
pe ea însăşi mult sub nivelul lor. Cei răniţi de abuz cad adesea 
pradă „neajutorării învăţate”. Cei abuzaţi atunci când efectiv nu 
aveau putere să oprească abuzul, continuă să creadă că sunt 
victime neajutorate la mult timp după ce realmente au resursele 
pentru a învinge abuzul. 

Factorii dinaintea abuzului includ abuz sau neglijare fizică, 
sexuală şi emoţională din trecut. Cei care cresc într-o familie 
disfuncţională, fără o imagine potrivită a mamei sau a tatălui, este 
posibil să fie obişnuiţi cu haosul sau să fie dependenţi de el. Un 
sistem religios abuziv oferă haos structurat. Haosul este ordonat 
în jurul unor chestiuni „scripturale” pentru care merită să lupţi. 
Cei izolaţi social sunt susceptibili, deoarece caută o comunitate 
care să-i accepte. 

His Chapel (nu este numele real al bisericii) era familia 
noastră. Aveam mulţi fraţi şi surori care credeau toţi aşa cum 
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credeam noi – care sufereau toţi acelaşi reproş pentru ceea ce ne 
era tuturor drag. Cei din afara sistemului erau consideraţi 
periculoşi, deci rămâneam împreună. Totuşi, am aflat mai târziu 
că relaţiile noastre erau doar p atât de puternice pe cât de 
puternică era aderenţa noastră la sistem. Sistemele abuzive se 
folosesc de vina şi ruşinea membrilor. „Nimeni altcineva nu 
m-ar accepta ca aceşti oameni, dacă ar şti cu ce mă lupt.” Am 
găsit într-adevăr multă iertare şi confidenţialitate în interiorul 
sistemului, dar ştiam şi care ar fi fost implicaţiile dacă plecam. 

Celor cu abilităţi reduse pentru viaţă le lipsesc graniţele 
interpersonale şi asertivitatea necesară pentru a sta tari 
împotriva abuzului. Le este, de asemenea, teamă că nu se pot 
descurca singuri. Neajutorarea învăţată îi lasă vulnerabili la ceea 
ce dictează sistemul. Împreună cu abilităţile slabe pentru viaţă 
vine un fundament slab sau inexistent pentru evaluarea adecvării. 
Sistemul le oferă mult din ceea ce caută, dar le lipseşte abilitatea 
de a face un calcul cost/beneficiu. „Beneficiul perceput de a 
rămâne în sistem cântăreşte mai greu decât preţul îndeplinirii 
ordinelor sistemului?” este o întrebare la care mulţi sunt 
incapabili să răspundă adecvat. 

[Dan Hitz, The Pre-Abuze Setup. Copyright © 2011 
Reconciliation Ministries. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

CÂMPURILE DE LUPTĂ ALE TRUPULUI, SUFLETULUI 

ŞI DUHULUI 

DAN HITZ 

 
„Dumnezeul păcii să vă sfinţească El Însuşi pe deplin; şi 

duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără 
prihană, la venirea Domnului nostru Isus Cristos. Cel ce v-a chemat 
este credincios şi va face lucrul acesta.” 1 Tesaloniceni 5:23-24 

Dumnezeu ne-a creat ca fiinţe formate din trei părţi – duh, 
suflet şi trup. În lupta cu pornografia trebuie să luptăm pe 
fiecare front cu arme diferite. Acest articol te va ajuta să 
recunoşti câteva provocări cu care este posibil să te confrunţi 
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când ieşi din dependenţa de pornografie şi intri în voia lui 
Dumnezeu. 

Lupta duhului 
„S-a sfârşit!” Aceste trei cuvinte pline de putere au fost 

rostite de Isus Cristos când a murit pe cruce. Trei cuvinte 
puternice, care ne dau biruinţă în domeniul duhului, în 
momentul în care Îi cerem lui Isus Cristos să fie Mântuitorul 
nostru. 2 Corinteni 5:17 spune: „Căci, dacă este cineva în 
Cristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate 
lucrurile s-au făcut noi.” Duhul nostru este acum viu în Cristos, 
care ne-a dat biruinţă peste toate forţele demonice care vin 
împotriva noastră. Ne putem asuma autoritatea în Numele lui 
Isus şi putem să stăm împotriva forţelor duşmanului. S-a sfârşit! 
Totuşi, ne-am expus inima la anumite lucruri care au creat uşi 
deschise în sufletul nostru – în mintea, voinţa şi emoţiile 
noastre – unde duşmanul ne poate hărţui şi înşela. Veţi citi mai 
multe despre aceasta în secţiunea despre întărituri. 

Lupta sufletului 
Cei mai mulţi creştini cunosc lucrurile de bază despre lupta 

cu păcatul în domeniul voinţei (parte a sufletului nostru). Ştim 
că atunci când petrecem timp cu Domnul, citind Biblia şi în 
rugăciune, suntem mai puternici în lupta cu ispitele care vin. 
Ştim, de asemenea, că învingerea păcatului implică graniţe 
personale, monitorizare şi hotărârea de a ne îndrepta privirea şi 
gândurile în direcţia potrivită. Să ştii este un lucru – să faci este 
altceva. Vedem repede că voinţa ne este slabă şi începem să ne 
alimentăm natura omenească păcătoasă. Un motiv pentru 
aceasta este că, pur şi simplu, ne place păcatul. Un alt motiv este 
că de fapt avem de-a face cu un obicei vechi. Este ceva ce 
facem când suntem plictisiţi sau când simţim durere emoţională. 
Isus a venit să-i vindece pe cei cu inima zdrobită şi să-i elibereze 
pe cei captivi. El vrea să vindece durerea emoţională, pe care 
mulţi încercăm să o alinăm prin păcat. 

Sufletul nostru se află „într-un proces” şi este transformat 
treptat prin sfinţire. Romani 12:2 ne spune să nu ne mai 
conformăm tiparului acestei lumi, ci să ne transformăm prin 
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înnoirea minţii noastre. Când ni se întâmplă ceva ce ne 
aminteşte de o rană sau de o luptă din trecut, mintea noastră 
poate fi „provocată” să se gândească şi să răspundă cu vechile 
tipare de comportament. Ne conformăm lumii. Îngăduind 
Duhului Sfânt să slujească inimii noastre şi să ne înnoiască 
mintea, ne schimbăm modul de a gândi. Nu mai vedem lucrurile 
prin filtrele murdare ale trecutului; începem să înţelegem 
lucrurile cu mintea lui Cristos. Suntem transformaţi. Vechile 
noastre răni nu mai sunt provocate şi vedem minciunile 
duşmanului aşa cum sunt. Nu ne mai simţim constrânşi să ne 
tratăm singuri. Dacă vrem să fim eliberaţi de dependenţa de 
robia pornografiei şi a păcatului sexual, trebuie să avem mintea 
înnoită şi să fim dornici să ne ocupăm de problemele noastre 
emoţionale sau vom fi o versiune sexualizată a unui alcoolic 
care nu mai consumă alcool, dar tot are stilul de viaţă 
dezordonat al unui alcoolic. 

Care sunt problemele emoţionale din inima noastră care se 
declanşează? Cei care se luptă cu păcatul sexual au multe 
întărituri în suflet pe care Dumnezeu vrea să le vindece. 
Întăriturile sunt structuri obişnuite ale gândirii, care modelează 
felul în care simţim, gândim, acţionăm şi reacţionăm. Există mai 
multe tipuri de întărituri care includ neiertarea, amărăciunea şi 
blestemele rostite. Dacă ai crescut cu părinţi care îţi spun constant 
că „eşti mai prost ca un catâr”, vei ajunge, în cele din urmă, să îi 
crezi şi să te porţi ca atare. Indiferent cât succes ai la serviciu, 
ceva dinăuntrul tău îţi spune că, pur şi simplu, nu corespunzi 
aşteptărilor. Legăturile sufleteşti sunt o altă întăritură care ne ţine 
inima legată de alţii în mod nesănătos. Din cauza trecutului 
sexual sau a interacţiunii emoţionale, ne trezim luptându-ne cu 
fantezii despre oameni sau situaţii din modul nostru de viaţă din 
trecut. Rănile făcute de mama noastră şi de tatăl nostru sunt ca nişte 
găuri făcute în sufletul nostru, din cauză că nu am primit 
dragostea, educaţia şi disciplina pe care Dumnezeu a intenţionat 
să ni le dea părinţii. Poate că acum suntem adulţi, dar o parte 
din inima noastră tot simte ca un băieţel sau ca o fetiţă care 
tânjeşte ca un simbol al mamei şi/sau al tatălui să intre în viaţa 
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sa şi să-i rezolve toate problemele. Indiferent cât de multă 
dragoste este turnată în noi, ea pare doar să se scurgă în afară. 
Acestea sunt doar câteva dintre întăriturile care ne ţin legaţi de 
păcat. Din fericire, armele luptei noastre nu sunt fireşti, ci 
puternice, ca să surpe întăriturile şi să facă orice gând rob 
ascultării de Cristos.  

Cum ne confruntăm cu problemele sufletului şi cum ne 
eliberăm de răniri, minciuni şi întărituri? Primul pas este să 
realizăm că Dumnezeu ne iubeşte exact acolo unde ne aflăm. El 
este acelaşi Dumnezeu care S-a dus să îl caute pe Adam după ce 
a mâncat fructul – acelaşi Dumnezeu care l-a restaurat cu 
blândeţe pe Petru, după ce Petru L-a renegat când Se afla la 
greu. Al doilea pas este să ne mărturisim păcatele şi să ne 
pocăim de starea noastră de păcat. 1 Ioan 1:9 spune: „Dacă ne 
mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte 
păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.” Apoi trebuie să îi 
iertăm pe cei care au păcătuit împotriva noastră. Neiertarea ne 
ţine legaţi de chinul trecutului nostru. (Matei 18) Un bărbat din 
echipa misiunii noastre, care a supravieţuit abuzului sexual în 
copilărie, spune că a suferit mult mai mult în mâinile 
chinuitorilor din cauza neiertării lui, decât a suferit vreodată în 
mâinile abuzatorului sexual. Iertarea ajută la ruperea lanţurilor 
trecutului. În al patrulea rând, trebuie să ne acceptăm 
responsabilitatea pentru reacţiile noastre păcătoase la păcatul 
împotriva noastră. Când am fost violaţi, am fi putut alerga la 
Domnul pentru ajutor. În loc de aceasta, mulţi dintre noi am 
alergat la păcat. Ne-am mărit problemele. În al cincilea rând, 
trebuie să ne asumăm durerea şi să aducem rănirile, rănile şi 
întăriturile din trecut la Isus Cristos. Timpul nu ne vindecă 
rănile. Slujirea Duhului Sfânt ne vindecă rănile. Când Îl întâlnim 
pe Domnul la piciorul crucii şi vorbim cu El despre trecutul 
nostru păcătos, El ne poartă poverile şi ne vindecă rănile. În 
timp ce El creşte, nevoia noastră de a ne trata durerea prin 
păcat descreşte. Adevărata vindecare ne permite să trăim 
Filipeni 3:13-14 şi să uităm cu adevărat ce este în urma noastră, 
şi ne îndreaptă către scopul pe care Dumnezeu îl are pentru noi 
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în Cristos. Dacă recunoşti întăriturile din viaţa ta, contactează 
pe cineva care are experienţă în slujirea prin rugăciune sau în 
îngrijirea pastorală şi roagă-l să-ţi fie alături în procesul de 
vindecare. 

Lupta pentru trup 
Dumnezeu ne-a creat fiinţe sexuale prin natura noastră. 

Aceasta include trupul, ca şi sufletul nostru. În cartea lor 
Lupta fiecărui bărbat, Steve Aterburn şi Fred Stoeker explică 
faptul că „bărbatul, din cauza producerii de spermă şi altor 
factori, în mod natural doreşte o eliberare sexuală cam la fiecare 
patruzeci şi opt, şaptezeci şi două de ore”. Realist vorbind, 
mulţi dintre cei căsătoriţi nu au intimitate sexuală cu o asemenea 
frecvenţă. Dacă un bărbat rezistă acestei dorinţe şi îşi ţine ochii, 
mintea şi mâinile acolo unde trebuie, dorinţa devine tot mai 
mică. Totuşi, dacă un bărbat îşi hrăneşte fanteziile, dorinţele şi 
comportamentele sexuale ilicite, trupul poate să devină 
dependent de eliberarea chimică în căutarea sexului, ca şi a 
orgasmului. Când bărbaţii încep să se lupte cu ispita păcatului 
sexual, trupul le este inundat de adrenalină, care ridică pulsul 
inimii şi ascute simţurile. Adrenalina continuă să inunde trupul 
până ce are loc actul sexual, după care sunt eliberate 
endorfinele. Endorfinele sunt hormonii care te fac să te simţi 
bine şi care îi spun trupului tău: „A fost plăcut, fă-o iar!” Trupul 
nostru fizic nu cunoaşte detaliile eliberării sexuale. El nu ştie 
dacă orgasmul a fost legitim sau ilicit. Ştie doar că a fost plăcut 
şi că mai vrea. Când cineva pune capăt consumului de 
pornografie şi autosatisfacerii sau hipersexualităţii, trupul său 
trece prin renunţare şi începe să scâncească. Trebuie să 
acceptăm aceasta ca parte a procesului de restaurare şi să Îl 
căutăm pe Dumnezeu pentru harul de a fi victorioşi. În timp, 
trupul învinge dependenţa, dar scâncetul rămâne. 

De asemenea, este de ajutor să înţelegem cum reacţionează 
creierul la stimularea continuă. În seria lui video Lecţii învăţate, 
Sy Rogers explică modul în care creierul uman stabileşte tipare 
chimice care creează setări „implicite” pentru comportament. El 
face observaţia că un creier mediu este făcut din 80-100 de 
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miliarde de celule, fiecare stocând până de 30 de ori mai mult 
decât datele dintr-o enciclopedie tipică. Impulsurile de la celulă 
la celulă au loc într-o miime de secundă, permiţându-ne să 
gândim cu peste 1250 de cuvinte pe minut. (În mod normal 
rostim până la 250 de cuvinte pe minut.) Aceste fapte ajută 
procesele de gândire automată cu care avem de-a face de-a 
lungul zilei. Când păşim într-o cameră aglomerată, scanăm 
automat camera ca să vedem cine este prezent, cum sunt 
îmbrăcaţi oamenii şi ce fac. Dacă nu este niciun pericol, intrăm 
în cameră şi decidem dacă ne vom aşeza lângă oamenii pe care îi 
cunoaştem, lângă oamenii pe care nu îi cunoaştem sau lângă 
oamenii care ne plac. Ne facem, de asemenea, drum până la 
scaun, evitând obstacolele care ne-ar putea prinde pe picior 
greşit, purtând în acelaşi timp o conversaţie profundă la 
telefonul celular, în timp ce avem în mână o ceaşcă de cafea 
plină vârf. Toate se desfăşoară în mai puţin de un minut, graţie 
setărilor implicite create în creier. Acelaşi proces determină 
deciziile şi acţiunile noastre cu privire la sexualitate. Orice vede 
cineva când are un orgasm este programat să fie excitant sexual 
pentru el în viitor. Unii bărbaţi dependenţi de pornografia pe 
internet pot să devină excitaţi sexual când văd monitorul unui 
computer, chiar dacă se întâmplă să fie închis. Setările implicite, 
pur şi simplu, îi îndeamnă să facă ceea ce sunt obişnuiţi să facă. 

Cum se formează reacţiile chimice din creier? Când are loc 
un eveniment, un neurotransmiţător numit aceticolină trece de la 
un nerv receptor la altul, procesând informaţia şi dezvoltând 
tipare care devin setări implicite. Când are loc un eveniment 
similar, creierul urmează aceeaşi cale ca în trecut. Când soţia 
dependentului scoate maşina cu spatele pe autostradă, lăsându-l 
singur acasă, creierul îi cere să facă ceea ce face de obicei când 
are casa doar pentru el – să privească pornografie pe internet. 
În această situaţie, nu este vorba de un câmp de luptă spiritual. 
Nici de întărituri sau declanşatori. Doar de obiceiuri şi setări 
implicite, care îi spun să facă ceea ce face întotdeauna. 

Caracteristica creierului nostru de a adopta setări implicite 
este menită să ne facă viaţa mai uşoară; cu toate acestea, când 
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suntem dependenţi de pornografie, ea lucrează adesea împotriva 
noastră. Chiar după ce devenim creştini, creierul nostru tot vrea 
să dea curs setărilor implicite obişnuite. Vestea bună este că, 
atunci când cel care se află în procesul de restaurare din păcatul 
sexual ia decizia conştientă de a întrerupe setările implicite din 
trecut şi stabileşte un nou tipar pentru comportament, un 
neurotransmiţător numit GABA (acidul gama aminobutiric) 
începe să acopere vechile căi chimice şi să stabilească altele noi. 
Ceea ce necesită timp, hotărâre, harul lui Dumnezeu şi suportul 
prietenilor. După o vreme, setările implicite îl îndeamnă mai 
degrabă să se roage când are casa doar pentru el, decât să caute 
pornografie pe internet. 

Luptând lupta cea bună a credinţei 
Recunoaşterea caracteristicilor celor trei câmpuri de luptă ne 

ajută să înţelegem dependenţa noastră de Duhul Sfânt şi de 
numeroasele instrumente pe care ni le-a dat El în călătoria pe 
care o avem de făcut. Avem nevoie de discernământ şi de un 
arsenal bine pus la punct ca să ne confruntăm cu dependenţele. 
Putem să fim biruitori un timp, dacă ignorăm emoţiile care 
ne-au fost afectate negativ, şi să ne croim drum în viaţă 
îndurând totul scrâşnind din dinţi, dar nu vom avea parte de 
pacea lui Dumnezeu până nu ne vom întâlni cu El şi nu Îl vom 
lăsa să ne vindece durerile şi rănile din inimă. Ne vom lupta 
întotdeauna cu păcatul, dacă ne vom concentra numai pe 
dărâmarea întăriturilor şi nu Îl vom căuta pe Dumnezeu pentru 
harul de a avea încredere şi de a anula vechile obiceiuri şi tipare 
chimice. În fine, nimic nu va funcţiona, dacă nu Îl întâlnim pe 
Dumnezeu duh către Duh şi dacă nu ne unim inima cu a Lui. 
Pentru a fi biruitori, avem nevoie de Dumnezeu în fiecare 
aspect al recuperării noastre. 

Resurse recomandate 
Falling Forward, The Pursuit of Sexual Purity, Craig Lockwood, 

Desert Stream Press, Grandview, Missouri, 2000, 
www.amazon.com 

Every Man’s Battle, Stephen Arterburn şi Fred Stoeker, 
Water Brook Press, Colorado Springs, Colorado, 2000 [Cartea a 
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fost publicată în limba română cu titlul Lupta fiecărui bărbat, la 
Editura Societatea Biblică din România. N. trad.] 

Lessons Learned, “Renewing the Mind”, Sy Rogers, 
www.syrogers.com, 2001 

[Dan Hitz, The Body, Soul, and Spirit Battlefronts. Copyright © 
2007 Reconciliation Ministries. Tradus şi publicat cu 
permisiune. Acesta este al doilea articol adaptat după seria de 
învăţături a Reconciliation Ministries, Scăpând din temniţa pornografiei. 
Seria poate fi predată în grupuri de bărbaţi, la orele de şcoală 
duminicală şi la seminarii.] 

 

CE ESTE LIVING WATERS? 

 
Living Waters este un program profund centrat pe Cristos 

pentru cei care caută vindecarea în domeniile zdrobirii sexuale şi 
relaţionale. Sub forma unei serii de întâlniri despre vindecare, 
învăţătură şi ucenicie, Living Waters se adresează realităţii că toţi 
suntem zdrobiţi în abilitatea noastră de a-i iubi pe ceilalţi aşa 
cum trebuie. Scopul Living Waters este să pună temelia pentru 
plinătate sexuală şi relaţională în viaţa noastră. 

Prin închinare, învăţătură, rugăciune şi grupuri mici, la 
Living Waters învăţăm despre: 

 puterea dragostei lui Dumnezeu pentru noi şi cum Isus 
este central pentru speranţa noastră de a fi împliniţi; 

 profunzimea zdrobirii noastre şi nevoia noastră profundă 
de El; 

 puterea Crucii de a restaura sufletele, sexualitatea şi 
relaţiile noastre; 

 procesul de a umbla în vindecare; 

 locul nostru în Biserică şi cum să îi iubim pe ceilalţi în 
mod onorabil. 

Pentru cine este Living Waters? 
Living Waters se adresează tuturor. Oameni care se luptă cu 

zdrobirea sexuală şi relaţională, inclusiv cu codependenţa, 
dependenţa de pornografie, promiscuitatea, homosexualitatea, 
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ambivalenţa sexuală, abuzul sexual în copilărie, probleme de tip 
transgender şi dificultăţi în stabilirea şi menţinerea intimităţii în 
relaţii au găsit speranţă şi vindecare prin Living Waters. Suntem 
recunoscători deoarece capacitatea lui Cristos de a-i atinge şi a-i 
restaura pe cei care suferă profund din cauza ruşinii şi zdrobirii 
se extinde la noi toţi, indiferent de specificul problemei noastre. 
Găsiţi mărturii ale oamenilor ale căror vieţi au fost schimbate la 
secţiunea Mărturii a site-ului nostru. 

Cum se prezintă Living Waters? 
Living Waters este un program de 23 de lecţii predat în cadrul 

unui grup închis. Liderii sunt instruiţi, iar politica de 
confidenţialitate instituită contribuie la asigurarea unui climat de 
încredere şi siguranţă în grup. Fiecare întâlnire include: 

Închinare – Ne concentrăm atenţia şi lauda mai degrabă 
asupra lui Dumnezeu, decât asupra problemelor noastre. 

Cuvântul – Instruirea oferită de Living Waters combină 
înţelegerea psihologică şi adevărurile biblice, care ne ajută să Îl 
cunoaştem mai bine pe Dumnezeu, ca şi pe noi înşine. 

Lucrările lui Dumnezeu – Prin rugăciunea de vindecare în 
cadrul oferit de grupurile mari şi mici, Îl invităm pe Duhul Sfânt 
să vindece diferitele noastre răni. Îi aducem Domnului, care este 
credincios ca să ne elibereze, păcatele noastre şi cele comise 
împotriva noastră.  

De bază pentru Living Waters este realitatea că Dumnezeu 
ne-a creat după chipul Său, bărbat şi femeie. Prin urmare, 
preţuim bărbaţii şi femeile care îşi duc împreună, la bun sfârşit, 
vindecarea. O mare vindecare vine când bărbaţii şi femeile 
slujesc şi primesc unul lângă celălalt, prin aceasta reflectând 
intenţia şi caracterul lui Dumnezeu. (Deşi grupurile mici sunt 
alcătuite din persoane de acelaşi sex, persoane de ambele sexe 
participă împreună la închinare, învăţătură şi rugăciune în 
grupul mare.) Living Waters foloseşte un ghid care include 
învăţături, întrebări şi texte adiţionale care ne ajută să trecem de 
la zdrobire la maturitate. 

Temele abordate includ: 

 Recunoaşterea nevoii noastre de Dumnezeu 
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 Cum ne afectează „căderea” sexualitatea şi relaţiile 

 Primirea dragostea Tatălui 

 Cine suntem ca bărbaţi şi femei 

 Crucea şi mărturisirea 

 Renunţarea la idolii noştri 

 Rădăcinile zdrobirii sexuale 

 Vindecarea de abuzul sexual 

 Restaurarea adevăratei noastre identităţi prin cruce 

 Înţelegerea şi învingerea ispitei 

 Învingerea adicţiei sexuale 

 Acceptarea Bisericii ca fiind comunitatea noastră 
vindecătoare 

 Clădirea relaţiilor sănătoase 

 Umblarea de creştini maturi 
Secţiunea 1: Dragostea revelată 
Capitolul 1: Introducere la Living Waters 
Capitolul 2: Recunoaşterea nevoii noastre 
Capitolul 3: Căutarea noastră de către Tatăl 
Capitolul 4: Isus, Fiul 
Capitolul 5: Realinierea şi întărirea voinţei 
Secţiunea 2: Înţelegerea zdrobirii sexuale şi relaţionale 
Capitolul 6: Învitându-L în zdrobirea noastră 
Capitolul 7: Declanşatorii nesiguranţei de gen 
Capitolul 8: Graniţele încălcate, inima invadată 
Capitolul 9: Narcisismul şi idolatria relaţională 
Secţiunea 3. Reconcilierea 
Capitolul 10: Crucea: Aducând la viaţă adevărata identitate 
Capitolul 11: Iertându-i pe ceilalţi 
Capitolul 12: Speranţă pentru plinătatea genului: Restaurarea 

adevăratei feminităţi 
Capitolul 13: Speranţă pentru plinătatea genului: Restaurarea 

adevăratei masculinităţi 
Secţiunea 4. Învăţând să umblăm 
Capitolul 14: Acceptarea procesului 
Capitolul 15: Ispita: Obligat sau condiţionat? 
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Capitolul 16: Eliberare de adicţia sexuală 
Secţiunea 5. Învăţând să iubim 
Capitolul 17: Devoţiunea faţă de Cristos prin comunitatea 

Sa 
Capitolul 18: Prietenii sănătoase cu persoane de acelaşi sex 
Capitolul 19: Heterosexualitatea sănătoasă 
Capitolul 20: Către maturitatea creştină 
Pentru mai multe informaţii despre acest program, apelează 

Reconciliation Ministries la 586.739.5114.  
[What Is Living Waters? Copyright © 2007 

Reconciliation Ministries. Tradus şi publicat cu permisiune.] 
 

CICLUL ADICŢIEI 

DAN HITZ 

 
De multe ori ispitele şi eşecurile se produc ciclic. Când 

Satan L-a ispitit pe Isus după postul Său de patruzeci de zile şi 
nu a fost capabil să Îl facă să păcătuiască, „a plecat de la El, 
până la o vreme”. (Luca 4:13) Bărbaţii care se luptă cu adicţia 
sexuală adesea oscilează între o perioadă de relativă libertate şi 
una de eşec extrem. Perioadele de hotărâre sfântă pot să fie 
scurte – întrerupte de o inimă schimbătoare, dependentul 
ajungând apoi în groapa disperării. Acest articol lămureşte ciclul 
dependenţei, explorând intensificarea păcatului şi dezolarea 
ulterioară. Înţelegerea ciclului adicţiei îl ajută pe cel care se luptă 
cu ea să înveţe să rupă tiparele obişnuite şi să înceapă să 
păşească pe un nou drum către libertate. Articolul se 
concentrează asupra ciclului adicţiei din perspectiva unui bărbat 
adult dependent de sex, o perspectivă foarte similară pentru 
toate tipurile de adicţii. 

Trăim într-o lume a senzualităţii şi ispitei. Rănile şi 
problemele nerezolvate ne străpung inima şi ne provoacă 
durere. În efortul de a evita durerea, dependentul a învăţat să se 
disocieze de inima sa şi să rupă legătura cu sursa durerii. Capul 
se separă de inimă, unde se dezvoltă ruşinea de bază, având un 
înveliş tare. Din cauză că dependentul a învăţat să se trateze 



 - 165 - 

prin păcat, el nu învaţă niciodată să-şi exprime emoţiile cum ar 
trebui. Îi este teamă de adevărata intimitate, care cere o inimă 
deschisă. Măştile exterioare îi opresc pe oameni să vadă 
adevăratul sine, iar dependentul devine un expert în fuga de 
durere. Un dependent se poate afla în starea aceasta un timp 
îndelungat, în timp ce indiferenţa şi stresul se clădesc simultan. 

Stadiul preocupării – Presiunea sexuală intensă. Când 
în viaţa dependentului se întâmplă ceva care străpunge şi 
pătrunde în ruşinea sa de bază, el începe să simtă durerea 
suprimată şi ciclul începe. În mod subconştient, dependentul 
începe să se gândească la moduri de a-şi „trata” durerea şi de a 
o evita. Presiunea sexuală creşte, iar el caută o supapă de 
scăpare. Imaginile mintale încep să îl bombardeze pe 
dependent, când începe să se gândească la sex şi gratificare, fără 
să le dea de fapt curs. El îşi aminteşte de „vremurile bune de 
altădată” şi se întreabă cât de aproape poate să se apropie de 
marginea prăpastiei fără să se prăbuşească. Acum adrenalina 
începe să-i intre în sânge, iar focalizarea lui trece de la durere la 
„soluţie”. 

Intervenţiile sunt încă foarte posibile în stadiul preocupării, dacă 
dependentul face efortul de a le implementa. Cel mai important lucru pe 
care îl poate face este să recunoască ce se întâmplă şi să sune pe cineva 
familiarizat cu lupta lui. Mărturisirea deplină a ispitelor şi dorinţelor către 
un partener de monitorizare ajută la aducerea luptei la lumină. Este 
important ca dependentul să discute despre declanşator – evenimentul care a 
început ciclul adicţiei – şi să înveţe moduri potrivite de a trata situaţia 
emoţională. Poate că evenimentul declanşator nu va fi rezolvat, dar discuţia 
cu un frate de încredere îl va ajuta pe dependent să navigheze cu succes prin 
emoţiile sale şi să evite tratamentul sexual propriu. 

Raţionamentele şi scuzele. În timpul următorului stadiu al 
ciclului adicţiei, dependentul începe să „creeze motive” – 
raţionamente – de ce comportamentul sexual ilicit este de fapt în 
ordine. El îşi spune: „Dacă soţia mea şi-ar da mai mult interesul, 
nu aş fi în aşa hal” sau: „Dacă aş arunca doar o privire şi m-aş 
autosatisface, aş putea să adorm.” Adrenalina continuă să îi 
intre în sânge. Dependentul vorbeşte cu el însuşi ca să se 



 - 166 - 

convingă de adevărul propriilor sale raţionamente, pavând 
drumul către comportamentele respective. Viziunea tunelului 
începe să se dezvolte. 

Intervenţiile devin mai puţin posibile când raţionamentele 
dependentului devin tot mai puternice. Este critic ca dependentul să se 
îndepărteze imediat de ispite şi să-şi sune partenerul de monitorizare. 
Raţionamentele trebuie înlocuite cu adevăruri biblice. Partenerul de 
monitorizare îl poate ajuta pe dependent să examineze raţionamentele, ca 
să vadă unde este vulnerabil. 

Ritualurile – Exprimarea prin comportament. În timpul 
următoarei faze a ciclului adicţiei, dependentul trece de la a-şi 
pleca urechea, la a face. Nu are loc efectiv o întâlnire sexuală; 
totuşi, el se implică într-un comportament cu risc ridicat, care 
deschide uşa pentru o astfel de întâlnire. El închide uşa biroului 
şi priveşte „pe cineva care arată bine” pe internet sau stârneşte 
intenţionat o ceartă cu soţia, iese ca o furtună din casă şi 
conduce maşina într-o zonă nepotrivită a oraşului pentru a se 
„răcori”. De multe ori, dependenţii se pun sub o presiune şi mai 
mare, creând situaţii cu risc ridicat sau sabotându-şi cariera sau 
relaţiile. Astfel de acţiuni măresc probabilitatea eşecului. 
Raţionamentele diluează în continuare adevărul, iar gândurile 
despre consecinţe „dispar”. Inima dependentului bate repede, 
viziunea tunelului i-a redus gândurile la o singură ţintă. 

Dacă în acest stadiu al ciclului adicţiei nu apare un miracol, eşecul este 
aproape inevitabil. Dependentul trebuie să se îndepărteze imediat de 
situaţia cu risc ridicat şi să sune pentru ajutor. Partenerul de monitorizare 
îl poate ajuta să realizeze ce urmează să piardă prin comportamentul cu 
risc ridicat şi să stabilească intervenţia pe viitor. 

Actul sexual este înfăptuit. În următorul stadiu al ciclului 
adicţiei, actul sexual este înfăptuit. În cartea sa Falling Forward 
[Căzând înainte], Craig Lockwood defineşte actul sexual ca „o 
acţiune compulsivă cu o persoană, un loc sau un lucru, care în 
mod normal se termină prin orgasm”. Negarea şi 
raţionamentele dependentului lasă loc unei realităţi năucitoare. 

Consecinţe dăunătoare pentru viaţă. În acest stadiu, 
dependentul recunoaşte unele consecinţe dăunătoare pe care 
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păcatul le are asupra vieţii sale. Relaţiile lui importante pot fi 
distruse. Poate că s-a infectat cu HIV sau cu o altă boală cu 
transmitere sexuală. Dacă este sincer cu el însuşi, va realiza că 
viaţa i-a scăpat de sub control. În spirala descendentă a ciclului, 
negarea este zguduită de vină, disperare şi izolare. Noua vină şi 
noua disperare a dependentului dau naştere la dispreţ faţă de 
sine şi faţă de alţii. Dispreţul de sine „confirmă” că nu există 
speranţă pentru el. Dispreţul faţă de alţii produce mânie faţă de 
Dumnezeu, din cauză că „nu l-a oprit”, şi invidie faţă de cei 
care au succes. Ruşinea de bază din inimă devine mai puternică.  

Intervenţiile sunt întrucâtva mai posibile în acest punct, datorită 
renunţării la negare. Deşi intervenţiile nu pot anula ceea ce tocmai s-a 
întâmplat, ele pot ajuta la prevenirea unor eşecuri sexuale viitoare şi încep 
să restaureze fundamentul dependentului. Sistemul de suport din viaţa celui 
care se luptă îl poate ajuta să vadă consecinţele păcatului său ca pe un 
imbold de a învinge. Dependentul trebuie să se dedice unei pocăinţe şi 
monitorizări depline faţă de sistemul său de suport şi faţă de autoritatea 
spirituală. 

Stadiul hotărârii. În stadiul hotărârii, dependentul se simte 
îngrozitor din cauza a ceea ce a făcut şi jură încă o dată „să nu o 
mai facă niciodată”. Acum este pus faţă în faţă cu două hotărâri. 
El poate alege să spună cuiva şi să caute ajutor din exterior 
pentru restaurare sau îşi poate justifica decizia de a nu spune 
nimănui şi de a lupta singur. Cea de a doua alegere serveşte doar 
la întărirea negării şi zidurilor autoprotectoare, perpetuând şi 
mai mult ciclul adicţiei. El va avea parte de o perioadă de 
„biruinţă”, atât timp cât hotărârea lui se menţine temporar şi 
ruşinea de bază este ascunsă în spatele zidurilor protecţiei de 
sine. Acest gen de biruinţă este întotdeauna de scurtă durată. El 
se pune în situaţia ca întregul ciclu al adicţiei să înceapă din nou. 

„Pot totul în Cristos care mă întăreşte.” (Filipeni 4:13) 
Indiferent unde se află cineva în ciclul adicţiei, Dumnezeu poate 
să intervină – dacă dependentul Îl lasă. El trebuie să aleagă să fie 
sincer cu privire la lupta sa şi să caute ajutor. Eliberarea este 
disponibilă pentru toţi. Un lideri din echipa misiunii noastre a 
făcut o afirmaţie profundă în timpul unui seminar, când a spus: 



 - 168 - 

„Fiecare lider are o zi când a făcut-o pentru ultima oară.” Mulţi 
din echipa de conducere au fost dependenţi fără restricţii. 
Întreruperea ciclului adicţiei nu a fost uşoară, dar au făcut-o. 
Oricine a învăţat să-şi trateze singur durerea a devenit 
dependent de tratament. Vor fi momente când va da înapoi. Va 
trebui, de asemenea, să înveţe să se descurce cu presiunile 
emoţionale pe care le-a ignorat mulţi ani. Totuşi, el „poate totul 
în Cristos care îl întăreşte”. Dacă alege să se lase de păcatul lui, 
va ajunge să fie tot mai mult în armonie cu gândul lui Cristos. 
El îl va conduce prin încercări la biruinţă. 

Dacă ai pe cineva drag care este dependent sexual şi tu vei 
avea nevoie de ajutor. Ai încredere în personalul pastoral de la 
biserica ta! Reconciliation Ministries se află la dispoziţia ta pentru a 
te ajuta. Vei avea nevoie de cineva care să-ţi fie alături în drumul 
pe care îl ai de străbătut şi să te înveţe limitele potrivite şi 
aşteptările potrivite. Va trebui, de asemenea, să te ocupi de 
rănile tale şi de sentimentul de pierdere. Dacă eşti dependent 
sexual, nu încerca să fii biruitor pe cont propriu. Ai nevoie de 
Trupul lui Cristos. Iacov 5:16 spune: „Mărturisiţi-vă unii altora 
păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi.” 
Informează personalul pastoral de la biserica ta că ai nevoie de 
ajutor. Reconciliation Ministries are multe opţiuni pentru a te ajuta 
să învingi dependenţa sexuală. Religiozitatea nu te va elibera – 
pocăinţa adevărată şi sinceritatea cu privire la neliniştea emoţională şi 
mintală o vor face. Restaurarea din adicţia sexuală nu se întâmplă 
peste noapte, dar făcând câte un pas o dată, poţi învinge. 

[Dan Hitz, The Cycle of Addiction. Copyright © 2007 
Reconciliation Ministries. Tradus şi publicat cu permisiune. 
Acesta este al treilea articol adaptat după seria de învăţături a 
Reconciliation Ministries, Scăpând din temniţa pornografiei. În mare 
parte articolul a fost adaptat după Falling Forward, The Pursuit of 
Sexual Purity de Craig Lockwood.] 
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CREAREA UNUI PLAN PERSONAL DE ACŢIUNE 

DAN HITZ 

 
Un pas foarte important care ne duce la umblarea în 

vindecarea sexuală şi relaţională include crearea unui plan 
personal de acţiune – o listă a paşilor pe care îi vei urma pentru 
a părăsi vechile tipare ale păcatului şi pentru a te păzi de 
recădere. Acest articol te va ajuta să creezi un astfel de plan. 
Odată ce o vei face, fă-l cunoscut prietenilor tăi de încredere şi 
cere-le să te monitorizeze în ceea ce priveşte implementarea 
planului în viaţa ta. 

Scrie definiţia ta personală pentru puritatea sexuală şi 
scopurile tale pentru a ajunge la ea. 

Trebuie să ai clar în minte ce îţi spune Dumnezeu să 
părăseşti şi lucrurile în care îţi spune El să intri. Detaliază 
păcatele tale specifice şi ce trebuie să Îi predai lui Dumnezeu. 
După aceea, fă o listă cu ce vrea Dumnezeu să fie înlocuit 
păcatul din viaţa ta. Dacă ai folosit pornografia pe internet şi 
autosatisfacerea, atunci o parte a definiţiei tale personale şi a 
scopurilor tale va include să nu mai vizionezi pornografie online 
şi să instalezi programe de blocare sau de monitorizare pe 
computer. Ca bărbaţi creştini, suntem chemaţi să onorăm şi să 
protejăm femeile şi copiii. Onorarea femeilor înseamnă că nu le 
vom mai privi ca obiecte ale dorinţei noastre sexuale ilicite, ci ca 
pe fiice ale lui Dumnezeu care trebuie păzite de cei care le-ar 
devora. Puritatea sexuală înseamnă şi aruncarea intenţionată a 
imaginilor şi fanteziilor păcătoase la cruce şi înlocuirea acelor 
imagini cu gânduri şi acţiuni evlavioase. Este important să Îl 
cauţi pe Dumnezeu în rugăciune, ca să-L întrebi ce înseamnă în 
mod specific puritatea sexuală şi relaţională în contextul 
umblării tale cu El şi să descrii clar aceasta în planul tău.  

Scrie câteva activităţi nepăcătoase la care ai participat 
înainte şi pe care acum ar trebui să le ocoleşti. 

Mulţi dintre noi ne implicăm în activităţi care nu sunt 
inerent păcătoase, dar care ne pot face vulnerabili la păcat. Este 
important să le identifici pe ale tale. Conducând maşina printr-o 
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anumită zonă a oraşului poţi într-adevăr să câştigi timp în 
drumul către serviciu, dar dacă vederea anumitor locuri îţi 
umple mintea cu fantezii, ar fi mult mai bine să ocoleşti câţiva 
kilometri, decât să te pui într-o situaţie de luptă. Navigarea pe 
canalele de televiziune în camera de motel poate să pară un mod 
grozav de a te relaxa după o întâlnire de afaceri, dar nu cumva 
speri să vezi o imagine atrăgătoare în acest proces? Unde faci 
compromisuri cu activităţile nepăcătoase, ca să-ţi amintească de 
trecutul tău păcătos? A nu-ţi controla aceste tipuri de 
comportament este ca şi cum ai merge cu canoea în apropierea 
părţii de sus a unei cascade. Poate fi palpitant, dar nu este o idee 
bună. 

Fă o listă cu ce te provoacă şi cu comportamentele tale 
cu risc ridicat. 

Ce te face vulnerabil la păcat? Singurătatea, inadecvenţa, 
invalidarea şi călătoriile de afaceri de unul singur sunt câţiva 
declanşatori de bază – care străpung inima – care îi fac pe mulţi 
să acţioneze sexual. Este important să identifici ce te provoacă 
şi comportamentele cu risc ridicat atunci când eşti puternic din 
punct de vedere emoţional, pentru ca să faci alte planuri şi/sau 
să iei măsuri de precauţie când ştii că este posibil să apară o 
situaţie riscantă. Dacă te lupţi cu pornografia când te afli singur 
perioade lungi de timp, este important să-ţi faci un plan pentru 
data viitoare când ştii că vei fi singur acasă. Unele situaţii cu risc 
ridicat pot fi de neevitat, dar dacă oboseala datorată faptului că 
rămâi treaz până târziu în weekenduri te face susceptibil la 
păcatul sexual, creezi o situaţie cu risc ridicat când procedezi 
astfel. 

Scrie într-o coloană câteva raţionamente pe care le-ai 
folosit pentru a-ţi justifica comportamentul păcătos, apoi 
scrie într-o altă coloană adevărul biblic pe care îl poţi 
folosi pentru a contracara fiecare raţionament. 

Raţionamentele sunt minciuni pe care ni le spunem nouă 
înşine ca să ne fie mai uşor să păcătuim. „Am avut o săptămână 
atât de stresantă; puţină pornografie mă va ajuta să mă relaxez.” 
„Nu aş încerca să agăţ o altă femeie, dacă soţia mea şi-ar da mai 
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mult interesul.” Este uimitor cum bărbaţii care Îl iubesc pe 
Dumnezeu şi I se închină de bunăvoie la biserică, se pot 
convinge atât de uşor pe ei înşişi că o minciună este adevărată. 

Scrie raţionamentele pe care le foloseşti când eşti ispitit să 
păcătuieşti şi caută-L pe Dumnezeu pentru un verset specific 
care să contracareze minciuna din inima ta. „Zic dar: umblaţi 
cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti.” 
(Galateni 5:16) 

Scrie paşii pe care îi vei urma pentru a atinge scopul 
purităţii sexuale. Include ce planifici să faci pentru a evita 
ce te provoacă şi ce planifici să faci când vei fi provocat.  

Sunt mulţi paşi folositori pe care îi poţi urma pentru a evita 
căderea în păcatul sexual. Dacă ai acces la internet acasă, filtrele 
şi/sau programele de monitorizare pentru calculator sunt 
cruciale. Covenent Eyes (www.covenanteyes.com) este cel mai bun 
program disponibil de monitorizare pe internet. El listează 
fiecare site vizitat de utilizator, clasifică site-urile vizitate după 
acceptabilitate şi trimite notificări prin e-mail la doi parteneri de 
monitorizare. Site-urile care au o probabilitate înaltă de conţinut 
ilicit sunt listate separat, împreună cu data şi momentul în care a 
fost vizitat fiecare site şi numărul de accesări. Trebuie achitată o 
taxă lunară de abonament, cu discount pentru numele de 
utilizatori adiţionali, dar merită. XXXChurch (www.xxxchurch.com) 
oferă, de asemenea, programe de monitorizare pentru calculator 
care pot fi downloadate gratuit, iar o versiune îmbunătăţită este 
disponibilă la preţul de douăzeci de dolari. Acest program nu 
este la fel de extensiv precum Covenent Eyes, listează doar 
site-urile care pot fi discutabile şi nu este la fel de uşor de citit. 
Amândouă programele stochează istoria navigării într-un mod 
inaccesibil utilizatorilor. 

Un alt pas crucial este să fii pe deplin monitorizat de un 
membru din echipa de conducere a bisericii tale. Este important 
ca lupta ta să fie adusă la lumină împreună cu cineva cu 
autoritate, care să-ţi fie alături în drumul pe care îl ai de 
străbătut şi să-ţi pună întrebări dure. Asigură-te că îi faci 
cunoscute luptele tale specifice cu deschidere şi sinceritate. 
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Păcatele pe care le ţii ascunse de cei pe care Dumnezeu îi trimite 
ca să te ajute vor deveni lanţul din jurul gleznei tale. Pe lângă 
personalul pastoral, va trebui să faci o listă cu cel puţin trei 
oameni pe care îi poţi suna când eşti ispitit sau când realizezi că 
te afli în ciclul adicţiei. Va trebui, de asemenea, să alegi doi 
oameni cu care să participi la întâlniri de monitorizare regulată 
cel puţin o dată la două săptămâni. Relaţiile de monitorizare vor 
diferi de cea pe care o ai cu conducerea bisericii, prin faptul că 
vor fi relaţii de monitorizare în dublu sens, în care tu îi vei 
monitoriza pe ei în ceea ce priveşte puritatea sexuală, la fel cum 
te monitorizează ei pe tine. Veţi înainta în puritate împreună, în 
timp ce le vei face cunoscute biruinţele şi eşecurile tale celor în 
care poţi avea încredere. Cel mai dur aspect al relaţiilor de 
monitorizare este crearea lor. Roagă-te şi cere-I Domnului 
numele bărbaţilor pe care vrea să îi abordezi. Iniţial poate fi 
dificil să fii vulnerabil faţă de alţii, dar beneficiile unei relaţii de 
monitorizare sunt de nepreţuit. O listă model cu întrebări de 
monitorizare este inclusă la sfârşitul articolului. 

Fă o listă cu câteva activităţi şi grupuri la care 
plănuieşti să participi ca să te menţii activ şi implicat în 
mediul social. 

Cei care au intrat în păcatul sexual adesea dezvoltă o viziune 
de tunel şi sunt capabili să se concentreze doar asupra 
următoarei doze sexuale. Este important să creezi o supapă 
socială sănătoasă pentru relaxare şi părtăşie, când renunţi la 
păcatul ilicit care umplea cândva golurile. Dacă în prezent nu ai 
multe contacte sociale, grupul de bărbaţi de la biserica ta poate 
fi cel mai bun punct de plecare. Voluntariatul, de asemenea, te 
va ajuta să intri în legătură cu bărbaţi cu interese similare. Nu 
uita cea mai importantă reţea socială – familia. Foarte adesea 
partenerul de căsătorie şi copiii dependenţilor de sex simt că 
sunt jefuiţi ei înşişi din cauza adicţiei. Petrece timp reclădind 
relaţiile şi învăţând să faci cunoscut ceea ce simţi familiei tale 
într-un mod sănătos. Copiii tăi au nevoie de un tată. Soţia ta are 
nevoie de soţul ei. 
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Scrie în detaliu lucrurile specifice din viaţa ta care au 
fost afectate nefavorabil şi care vor fi afectate şi mai mult 
dacă continui să te implici în comportamente sexuale 
nepotrivite. Acordă o atenţie specială lucrurilor pe care 
rişti să le pierzi dacă nu învingi păcatul sexual. 

Costul dependenţei este ridicat. Un instrument puternic în 
prevenirea recăderii este să fii întotdeauna conştient de preţul 
pe care l-ai plătit pentru păcatul sexual şi de lanţurile care te-au 
ţinut cândva captiv. Este uimitor la ce al fi în stare să renunţăm 
pentru un orgasm ilicit. Scrie o dare de seamă detaliată cu ce ai 
pierdut şi cu ce a fost întinat de păcatul tău. Poate fi util şi să 
treci în revistă ce s-ar întâmpla dacă ai avea o altă cădere – chiar 
ducând aceasta la extrem, precum faptul că te-ai confrunta cu 
un avocat pentru divorţ, cu un soţ supărat sau cu poliţia. Poţi 
pune în contrast acestea, trecând în revistă ce ai câştigat sau ce 
eşti pe cale să câştigi când umbli în puritate şi sfinţenie. Când 
cântăreşti pierderile şi câştigurile, ajungi la o motivaţie mai 
profundă pentru a continua recuperarea. 

Menţine şi ajustează planul personal de acţiune, dacă 
este necesar. 

În timp ce progresezi şi câştigi biruinţă în recuperare, poţi fi 
ispitit să pui deoparte chiar graniţele şi acţiunile pe care Domnul 
le-a folosit ca să-ţi dea biruinţă la început. Când întâlnirile în 
grupurile noastre se încheie, oamenilor li se spune că cea mai 
periculoasă perioadă poate să apară de la şase luni la un an după 
ce au intrat în plinătate sexuală şi relaţională. Graniţele şi 
monitorizarea cer efort concentrat şi tărie. Putem crede că nu 
mai avem nevoie de ele, când rămânem în curăţie. Nu obosi în 
facerea binelui! Menţinerea graniţelor şi monitorizarea sunt 
parte a luptei pe care o vom duce până Îl vom întâlni pe Isus 
faţă în faţă. Merită. La fel cum poţi foarte bine să scrii în jurnal 
când faci pasul următor, ne putem simţi inima conectată la Isus 
mult mai intim când nu ne umplem sufletele cu otrăvurile 
pornografiei. Dumnezeu a deschis uşile temniţei pornografiei. 
Nu lăsa ca duşmanul să te arunce din nou în ea! 
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Întrebări prin care dai socoteală 
Scăpând de temniţa subterană a pornografiei 
Dumnezeu lucrează prin Trupul lui Cristos ca să aducă 

vindecare şi restaurare. Îngăduie-le partenerilor tăi care te 
monitorizează să te privească în ochi şi să-ţi pună întrebări 
specifice, directe: 

1. Te-ai simţit [inserează ceea ce te provoacă emoţional] de la 
ultima noastră întâlnire? Dacă da, cum ţi-ai controlat 
sentimentele? 

2. Te-ai [inserează obiceiul (obiceiurile) tău (tale) emoţional(e) 
negativ(e) prin care răspunzi la ceea ce te provoacă] de la ultima noastră 
întâlnire? 

3. Ai întreţinut gânduri de poftă de la ultima noastră 
întâlnire? 

4. Te-ai autosatisfăcut sau ai început să te autosatisfaci de 
la ultima noastră întâlnire? 

5. Ai intrat pe site-uri discutabile, ai privit videouri 
inacceptabile sau ai folosit pornografie de la ultima noastră 
întâlnire? 

6. Te-ai implicat în comportament inaceptabil, inclusiv în 
aluzii sexuale sau întâlniri sexuale cu oricine altcineva în afară de 
soţia ta de la ultima noastră întâlnire? 

7. Ai avut zilnic momentele tale de linişte cu Domnul de la 
ultima noastră întâlnire? 

8. Ce te învaţă Dumnezeu? 
9. Te-ai rugat cu soţia şi copiii tăi regulat de la ultima 

noastră întâlnire? 
10. I-ai spus unui alt partener de monitorizare ceva ce eviţi 

să-mi spui mie/să ne spui nouă? 
11. Ai făcut vreuna din cele de mai sus înainte de ultima 

noastră întâlnire şi încă nu mi-ai mărturisit? 
12. Ai minţit la vreuna din întrebările de mai sus sau ai 

ascuns informaţii pentru a evita să spui întreg adevărul? 
Modifică întrebările pentru a se adresa specific nevoilor tale. 
Decide în inima ta că vei răspunde sincer la aceste întrebări! 
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[Dan Hitz, Creating Your Personal Action Plan. Copyright © 
2007 Reconciliation Ministries. Tradus şi publicat cu 
permisiune. Acesta este al patrulea articol adaptat după seria de 
învăţături a Reconciliation Ministries, Scăpând din temniţa pornografiei. 
În mare parte articolul a fost adaptat după Falling Forward, The 
Pursuit of Sexual Purity de Craig Lockwood.] 

 

CRUCEA: ÎNVIEREA ADEVĂRATEI IDENTITĂŢI 

DAN HITZ 

 
„Am fost răstignit împreună cu Cristos şi trăiesc... dar nu mai trăiesc 

eu, ci Cristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o 
trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine 
Însuşi pentru mine.” Galateni 2:20 

În Efeseni 4:22-24 ni se spune: „Să vă dezbrăcaţi de omul 
cel vechi, care se strică după poftele înşelătoare; şi să vă înnoiţi 
în duhul minţii voastre şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut 
după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie.” Ce 
este „omul cel nou” – „adevărata noastră identitate” cu care 
Pavel spune să ne îmbrăcăm? Este acea parte din noi care 
poartă cu adevărat gândul lui Cristos. (1 Corinteni 2:16) 
„Vechea identitate” sau „identitatea falsă” este acea parte a 
noastră care a murit în Cristos. Aşa cum Pavel scrie în 
Galateni 2:20, am fost răstigniţi cu Cristos! Nu mai trăim noi, ci 
Cristos trăieşte acum în noi! Pentru a trăi o viaţă creştină 
biruitoare este nevoie să înţelegem impactul deplin a ceea ce 
înseamnă aceasta pentru noi toţi, cei care suntem credincioşi. 
Nu este o binecuvântare specială rezervată doar 
Apostolului Pavel. Este o promisiune – o realitate – pentru toţi 
cei care Îi cer lui Isus Cristos să intre în inima lor; chiar şi 
pentru cei care încă se luptă cu păcatul. 

Când alegem să trăim conform falsei identităţi, alegem să 
continuăm să ne identificăm cu omul vechi, care a fost dat 
morţii de Isus Cristos, şi eşuăm să acceptăm noua noastră 
identitate în El. Alegem să ne identificăm cu luptele păcătoase şi 
cu rănile dureroase, care caută să ne definească şi să ne păstreze 
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în gheara lor. Creăm o mască narcisistă şi încercăm să fim 
„acceptabili” pentru alţii, devenind cine am dori să fim şi 
hrănind admiraţia lor pentru „noi”. Unii dintre noi am răspuns 
la ura de sine idolatrizându-ne relaţiile cu cei importanţi pentru 
noi. Căutăm să devenim „compleţi”, sfârşind prin a fi prinşi 
emoţional şi spiritual în mrejele celor care credem că au calităţile 
care ne lipsesc nouă. Nici narcisismul, nici idolatria relaţională 
nu aduc viaţa. Alţii încearcă să evite durerea falsei identităţi prin 
perfecţionism religios şi ajung să fie prinşi în mrejele a ceea ce 
Andy Comiskey identifică drept „tirania lui ar trebui” şi 
„deprecierea de sine”. El scrie că „viaţa noastră ajunge să fie 
condusă de o serie de porunci interioare pe care nu reuşim 
niciodată să le aducem la îndeplinire pentru a fi mulţumiţi de 
noi înşine” şi că „ne necăjim şi scădem în ochii noştri din cauză 
că nu suntem destul de buni sau din cauză că nu facem lucrurile 
destul de bine”. Anxietatea şi legalismul ne împiedică să ne 
bucurăm de biruinţa pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Trăim după 
un cod fariseic al ţelurilor de neatins, nesimţindu-ne niciodată 
pe deplin acceptaţi de Dumnezeu. 

Mulţi dintre noi am crescut auzind cât de stupizi sau 
nefolositori suntem. Cuvintele aspre ale altora, precum „homo”, 
„fetiţă”, „lesbiană dură” şi altele mai rele de atât, ne taie ca un 
cuţit în adâncul sufletului. De multe ori, ne spunem aceleaşi 
etichete nouă înşine şi absorbim identitatea pe care o aduc ele. 
Felul în care vorbim cu noi înşine are tot atâta putere ca şi 
cuvintele spuse de alţii. Este timpul să lăsăm acele etichete şi 
identităţi la cruce şi să acceptăm adevărata noastră identitate. 
Este timpul să umblăm fără mască, în harul lui Dumnezeu şi în 
părtăşie sănătoasă cu oameni de încredere din Trupul lui 
Cristos. Lazăr a fost chemat din mormânt. Isus Cristos i-a dat 
viaţă prin înviere, dar el era încă legat în hainele de 
înmormântare. Cristos le-a poruncit altora din cercul lui de 
prieteni să-l ajute să îndepărteze imaginea care îl lega. În acel 
punct, Lazăr s-a confruntat cu o alegere. Avea să se 
împotrivească celor din Trupul lui Cristos când îl ajutau să 
accepte viaţa? Avea să se smerească şi să îngăduie altora să-l 
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ajute să se dezbrace de singura „acoperitoare” pe care o avea şi 
să i se expună goliciunea? Din fericire, a îngăduit ca hainele de 
înmormântare să fie îndepărtate şi a fost îmbrăcat în dreptatea 
lui Dumnezeu. În timp ce le facem cunoscute slăbiciunile 
noastre celor care nu prezintă un risc pentru noi şi sunt de 
încredere, descoperim că giulgiul începe să cadă şi că suntem 
îmbrăcaţi în dreptatea lui Cristos. Punem jos omul vechi – 
vechea identitate – şi stăm în adevărata noastră identitate. 

Uneori ne este teamă să dăm drumul trecutului. La urma 
urmei, este tot ce am cunoscut. Până şi israeliţii au preferat 
„demonul cunoscut” al sclaviei în Egipt, minunilor necunoscute 
ale lui Dumnezeu de care au avut parte în sălbăticie. Trebuie să 
ne predăm lui Isus la piciorul crucii şi să-L întrebăm cine 
suntem. Trebuie să-I cerem să ne reveleze în mod supranatural 
adevărata noastră identitate. El este dornic să ne-o dezvăluie. 
Într-un timp, am fost deosebit de deprimat şi mă luptam cu 
identitatea. Am continuat să mă rog în inima mea: „Doamne, 
ajută-mă, sunt homosexual.” Mă raportam continuu la falsa 
identitate şi acceptam vina şi ruşinea pe care Isus le luase deja 
asupra Lui. După ce m-am devalorizat câteva săptămâni, 
Duhul Sfânt a vorbit inimii mele şi mi-a spus: „Nu eşti 
homosexual! Eşti un sfânt răscumpărat, începe să-ţi spui astfel!” 
Acele cuvinte au pătruns, în cele din urmă, în inima mea. Când 
am început să accept adevărul, ruşinea şi vina au fost înlocuite 
de tăria lui Cristos. Este atât de important să părăsim identitatea 
noastră falsă şi să-L rugăm pe Domnul să ne comunice adevărul 
Său. Este chiar şi mai important să acceptăm adevărul lui 
Dumnezeu când El ne vorbeşte şi să începem să îl aplicăm în 
viaţa noastră. 

Avem cu adevărat un rol important în călătoria în care ne 
aflăm. Ne aflăm în război, iar Cristos aşteaptă de la noi să ne 
luptăm lupta cea bună. Din fericire, El ne-a dat tot ce avem 
nevoie pentru a fi biruitori. În 2 Corinteni 10:4-5 citim: „Căci 
armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământeşti, ci 
sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. 
Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică 



 - 178 - 

împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob 
ascultării de Cristos.” Faptul de a sta în adevărata noastră 
identitate ne dă putere să ne ridicăm şi să luptăm cu ceea ce 
Cristos a învins deja. Faptul de a sta în adevărata noastră 
identitate ne dă putere să alegem viaţa. (Deuteronom 30:19) 

Dumnezeu vrea să ne iubim exact aşa cum suntem. El o 
face. Ni se porunceşte să ne iubim aproapele ca pe noi înşine. 
(Matei 22:39) Ceea ce implică faptul că nu suntem capabili să-i 
iubim pe alţii dacă nu suntem capabili să ne iubim pe noi înşine. 
Suntem capabili să ne iubim cu adevărat numai când 
îngenunchem înaintea lui Isus, învăţăm cine suntem în El şi 
începem să trăim după inima pe care ne-a dat-o Isus – adevărata 
noastră identitate care este o reflectare a gloriei Lui. 

Dacă îţi este dificil să te identifici cu adevărata ta identitate, 
te încurajez să petreci o vreme în rugăciune şi să Îl întrebi pe 
Domnul căror măşti şi etichete nu le dai drumul. Predă-I acele 
lucruri lui Cristos şi cere-I cu sinceritate să-ţi descopere cum te 
vede El. Când îţi vorbeşte, îngăduie cuvintelor Sale să pătrundă 
în adâncul sufletului tău, rosteşte-le asupra ta şi umblă în ele. 
Trăieşte în noua ta identitate. Acceptă 2 Corinteni 5:17: „Dacă 
este cineva în Cristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: 
iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” 

„Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, 
gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.” 
Ieremia 29:11 

[Dan Hitz, The Cross: Resurrecting the True Self. Copyright © 
2006 Reconciliation Ministries. Tradus şi publicat cu 
permisiune. Articolul a fost adaptat după Living Waters: Pursuing 
Sexual and Relational Wholeness in Christ de Andrew Comiskey, 
p. 119-131, 1996, Living Waters International, Kansas City, 
Kansas.] 
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CUM SĂ TE CONFRUNŢI CU ATRACŢIILE FAŢĂ DE 

PERSOANELE DE ACELAŞI SEX 

FRANK WORTHEN 

 
Una dintre cele mai dificile lupte cu care se confruntă foştii 

homosexuali, bărbaţi şi femei, este să îndure atracţiile pe care 
încă le au faţă de persoanele de acelaşi sex. Deseori duşmanul 
profită de situaţie şi aduce vină, condamnare şi sentimente de 
neajutorare şi eşec. 

Atracţiile pot fi împărţite în două tipuri. Atracţiile 
instantanee sunt cele simţite faţă de oameni pe care nu-i 
cunoaştem, în întâlniri întâmplătoare, când mergem pe stradă, 
facem cumpărături sau chiar în timpul programului la biserică. 

Al doilea tip de atracţie este cel faţă de cineva pe care îl 
cunoaştem, cineva cu care lucrăm sau cu care trebuie să 
interacţionăm în mod regulat. 

Libertate durabilă 
Într-o seară vorbeam cu un client care a spus: „De-abia pot 

să trăiesc cu vina pe care o simt. Chiar şi astăzi am eşuat în mod 
repetat. I-am vrut ca parteneri sexuali pe toţi cei care mi-au ieşit 
în drum. Mă simt ca un prostituat.” 

Ca cei mai mulţi oameni, el avea o anumită biruinţă în lunile 
de iarnă, dar când soarele ieşea şi hainele se scoteau, avea o 
adevărată problemă. Este de puţin folos să spui doar: 
„Încetează!” Poate exista o oră de biruinţă înainte de o nouă 
alunecare în vechile tipare de comportament. Numai când 
ajungem să ne înţelegem pe noi înşine şi să vedem ce se află în 
spatele atracţiilor, putem găsi o anumită libertate durabilă. 

Deşi unele atracţii sunt în mod clar sexuale, multe nu sunt. 
Trebuie să ne examinăm sentimentele şi să descoperim 
varietatea de nevoi care ne fac să fim atraşi de alţii. 

Problema depăşeşte domeniul homosexualităţii, deoarece 
toţi creştinii se confruntă cu ea. Bărbatul sau femeia „normali” 
observă cum sunt îmbrăcaţi oamenii, cum se mişcă şi gradul lor 
de sofisticare. Atracţiile lor sunt un amestec de interese atât 
sexuale, cât şi nesexuale. 
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Intervievând bărbaţi heterosexuali, am descoperit că cel mai 
adesea îşi aleg prietenii pentru ca, într-un anumit fel, să-i 
completeze. Un bărbat va urmări să aibă un prieten arătos, ca să 
aibă parte de atenţia primită de la femei. Un altul se va 
împrieteni cu cineva din echipa sportivă, ca să aibă parte de 
gloria învingătorului şi să fie o figură importantă. 

Ce se află în spatele atracţiilor? 
În general, în spatele atracţiilor stau două lucruri: unul, că 

pielea este atrasă de piele, şi celălalt, o anumită formă de 
deficienţă. Cu privire la primul, poate că bărbaţii au o problemă 
mai mare, deoarece aparent bărbaţii răspund mai mult la vizual. 
Totuşi, pofta este comună tuturor – heterosexualilor, ca şi 
homosexualilor. Scriptura vorbeşte clar despre ispita cu care ne 
vom confrunta în ceea ce priveşte pofta, astfel încât „nu vă 
miraţi”. (1 Petru 4:12) Toţi oamenii trebuie să lupte împotriva 
senzualităţii. Puţină prevedere face mult pentru evitarea 
capcanelor lui Satan. Dumnezeu ne dă cu mână largă 
înţelepciune, ca să ne ajute să evităm să intrăm în capcanele 
duşmanului. Trebuie să învăţăm să ne ferim de locuri şi situaţii 
în care nu ne putem descurca. O mână înţeleaptă nu oferă 
duşmanului instrumente pe care să le folosească împotriva sa. 

Deficienţele 
Al doilea motiv al atracţiilor asupra căruia trebuie să ne 

concentrăm: deficienţele care datează probabil din frageda 
copilărie. Sentimentele de inadecvenţă ne-au făcut să-i admirăm 
pe cei adecvaţi, care păreau într-un anumit fel mai buni decât 
noi. Totul a început destul de simplu, admirându-i pe cei cu care 
vroiam să semănăm. 

Unele deficienţe ale noastre nu erau din domeniul fizic – cel 
temător admirându-l pe cel curajos; cel încet, pe cel rapid; cel 
singuratic, pe cel popular social. Dar fizicul pare să joace 
întotdeauna un rol major. Cel slab sau cel gras îl admiră pe cel 
musculos. Cei fără muşchi puternici încearcă să-şi modeleze 
trupul. Făcând astfel, devin tot mai conştienţi de cei superiori în 
domeniul respectiv. Până şi imaginile cu muşchi puternici 
dintr-o revistă încep să le atragă atenţia. 
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În timp ce invidia faţă de alţii şi obsesia în domeniul 
respectiv cresc, este posibil ca o astfel de concentrare să devină 
sexualizată în anii de pubertăţii. Aşa începe un „parţialism”, o 
obsesie faţă de o anumită parte a trupului. 

Invidia 
Multe atracţii ale noastre se bazează doar pe invidie şi 

trebuie să fie aduse înaintea Domnului şi mărturisite. 
Dumnezeu ne-a făcut aşa cum suntem şi nu trebuie să-I 
spunem lui Dumnezeu că a făcut o greşeală întocmindu-ne. 

Desigur, dacă am neglijat trupul pe care ni l-a dat 
Dumnezeu, suntem obligaţi să-l restaurăm, pierzând în greutate 
sau învingând abuzul de substanţe. Să luptăm astfel cu atracţiile 
va face mult bine pentru obţinerea biruinţei în acest domeniu. 

Alte atracţii 
Dar cum rămâne cu atracţiile faţă de cei din jur, îndeosebi 

faţă de creştinii cu care avem părtăşie? Cum trebuie să 
răspundem la ele? Să rămânem sau să fugim? 

Ni se spunem clar să fugim de poftele tinereţii 
(2 Timotei 2:22), dar se aplică aici? Mulţi simt o vină mai mare 
când cel de care sunt atraşi este un creştin. Simt că, într-un fel, 
au dezonorat pe un sfânt al lui Dumnezeu. Se simt murdari şi îşi 
închipuie că Dumnezeu îi dispreţuieşte pentru pofta lor. Din 
nou, să separăm sexualul de nesexual. Lui Satan îi place să-l bată 
la cap pe fostul homosexual cu mesajul: „Tocmai ai dat greş; nu 
te-ai schimbat. Dumnezeu nu lucrează în viaţa ta.” 

Adesea nu a existat un element sexual în atracţie, dar din 
cauza sugestiei satanice s-a dezvoltat un interes sexual. Mergi 
întotdeauna la Dumnezeu pentru adevăr! Dumnezeule, ce simt cu 
adevărat? Este sexual? Este doar invidie şi dorinţa de a avea ce are altul? 
Să nu ne condamnăm fără un proces. Poate că Dumnezeu 
tocmai ne-a achitat! 

Ispitele sexuale 
Dar dacă simţim o dorinţă sexuală, o nevoie puternică 

pentru contact sexual? Din nou, mărturiseşte şi primeşte 
iertarea pe care Dumnezeu ţi-o dă în mod liber. 
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Este foarte folositor să mărturiseşti şi altcuiva şi să dai 
socoteală faţă de cineva. Toţi avem nevoie de parteneri de 
rugăciune care să ne sprijine. Poate că avem tendinţa să fugim, 
să rupem orice contact cu cel de care suntem atraşi. Este lucrul 
potrivit de făcut? 

Aici este posibil să primim răspunsuri diferite, dar eu vă voi 
împărtăşi părerile mele. 

Dacă cel de care suntem atraşi este un creştin, nu cred că 
putem, pur şi simplu, să-l scoatem din viaţa noastră. Cred că îi 
datorăm lui şi Trupului lui Cristos să îndurăm relaţia. 

Dacă nu a existat seducere din partea celuilalt, iar toată ispita 
sexuală este în propria ta minte, nu este corect să pleci şi să-l 
respingi pe celălalt aparent fără niciun motiv. Nu ajută nici să-i 
spui ce simţi, fiindcă nu te poate ajuta în acest domeniu. Cred că 
ar trebui să fugim numai când există o intenţie sexuală din 
partea celuilalt. 

Evitarea scăpării 
Am folosit termenul „a îndura” şi poate vă întrebaţi ce 

înseamnă el. Este o expresie pe care o auzim deseori, 
referindu-ne uneori la o situaţie dureroasă, când s-a pierdut 
ceva: o persoană, o slujbă sau o anumită formă de siguranţă. Ea 
implică evitarea scăpării şi împăcarea realistă cu situaţia 
respectivă. 

Dacă nu ne înfruntăm direct atracţiile, vom fi nevoiţi să ne 
confruntăm cu ele iar şi iar. Un lucru în favoarea noastră este că 
atracţiile rareori durează un timp îndelungat, se estompează şi 
sunt adesea înlocuite de noi atracţii. 

Deşi nu ar trebui să punem orice prietenie sub microscop, 
va trebui să ne cercetăm puţin sufletul. Atracţiile mistuitoare 
pot fi o formă de idolatrie prin care ne închinăm mai mult 
creaturii decât Creatorului. Dacă ştim că este adevărat, dacă 
cineva este mai important pentru noi decât Dumnezeu, trebuie 
să ne mărturisim idolatria şi să-I cerem lui Dumnezeu să pună 
ordine în situaţia respectivă. 

Se pare că cei mai mulţi oameni, homosexuali sau nu, se află 
într-o căutare constantă a aprobării. Toţi avem nesiguranţe 
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profunde şi avem nevoie de puterea altora în viaţa noastră. 
Totuşi, aprobarea trebuie să vină mai întâi de la Dumnezeu, sau 
nu vom fi niciodată satisfăcuţi şi ne vom afla întotdeauna într-o 
nesfârşită căutare. 

Învingerea pasiunii nebune 
Eşti prins chiar acum într-o pasiune nebună mistuitoare şi 

nu ştii ce să faci? Ca măsură temporară, dacă este posibil, evită 
ocaziile în care îl vezi pe cel de care eşti atras. Folosirea mai 
degrabă a telefonului, decât vizitarea lui, va ajuta la învingerea 
atracţiei fizice. 

Chiar dacă nu simţi dorinţa, trebuie să încurajezi alte relaţii, 
atât pentru tine, cât şi pentru prietenul tău. Căutând prietenii 
noi, trebuie să renunţăm şi să dăm la o parte toate obiceiurile 
stilului nostru de viaţă din trecut. 

Vom descoperi că cei neatrăgători pot deveni atrăgători 
pentru noi în alte moduri, nesexuale. Putem avea o părtăşie 
frumoasă cu alţii care nu îşi poartă toate darurile în exterior. 
Trebuie să ne ferim de retragere şi izolare. Deschizându-ne viaţa 
noastră faţă de alţii, vom avea parte de o răsplată sănătoasă; 
îngustarea prieteniilor conduce la relaţii distorsionate. 

Nevoile noastre 
Fiecare are nevoie de căldură şi acceptare. Dumnezeu a 

creat Biserica, Trupul lui Cristos, pentru a ne susţine, pentru a 
ne împlini nevoile în acest fel. Când nevoile profunde sunt 
împlinite, când ne simţim în siguranţă şi avem un sentiment de 
apartenenţă, nu vrem ce au alţii, iar atracţiile îşi pierd puterea. 

Aşa că nu-ţi da în cap de fiecare dată când eşti atras de 
cineva. Începe să-ţi umpli golurile şi lipsurile din viaţă într-un 
mod sănătos, bun. Mustră-l pe duşman şi nu crede minciunile 
lui. Separă adevărul de minciună şi mărturiseşte-I lui Dumnezeu 
ce este adevărat. Apoi umblă în iertarea pe care vrea El să o ai. 

[Frank Worthen, How to Deal with Same-Sex Attractions. 
Copyright © Frank Worthen. Tradus şi publicat cu permisiune.]  
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DE CE MAI SUNT ISPITIT? 

JACK HICKEY  

 
„Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea 

omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi 
peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi 
din ea, ca s-o puteţi răbda.” 1 Corinteni 10:13 

Dacă ar fi să aleg întrebarea care apare cel mai des în 
consilierea pe care o oferim, ea ar fi cea despre ispită. Mulţi simt 
că nu au fost niciodată eliberaţi pe deplin de păcatul lor, fiindcă 
încă se luptă cu ispite. „Cum să fiu liber de homosexualitate”, 
sunt adesea întrebat, „când am încă ispite homosexuale?” Mare 
parte din acest gen de întrebări se datorează unei înţelegeri 
greşite a ceea ce este ispita. 

Pentru a începe, Isus nu a spus niciodată că va îndepărta 
ispita. A spus că ne va ajuta să o învingem şi ne va scăpa din ea. 
A doua epistolă a lui Petru ne spune că „Domnul ştie să 
izbăvească din încercare pe oamenii cucernici.” (2 Petru 2:9) El 
nu îndepărtează ispita, ci ne scoate din ea.  

Duşmanul, Satan, este un luptător fără scrupule. Nu ne va 
ispiti într-un domeniu de care nu ne pasă. Va ţinti locul cel mai 
slab, într-un domeniu familiar. Să luăm, de exemplu, pe cineva 
care a fost în stilul de viaţă homosexual cea mai mare parte a 
vieţii sale. Vine la Cristos şi se întoarce de la păcatele lui. În acel 
moment devine o creaţie nouă (2 Corinteni 5:17) şi un copil al lui 
Dumnezeu. (1 Ioan 3:2) Există încă domenii care au nevoie de 
vindecare şi slujire, dar eliberarea este prezentă. Când Satan îl 
ispiteşte – aşa cum o va face – ar fi inutil să recurgă la pofta 
heterosexuală. Nu ar exista o luptă, fiindcă nu ar exista dorinţă. 
Permiteţi-mi să adaug aici, pofta este păcat, indiferent în ce 
formă este ea. Nu există poftă „normală”. [Nota editorului din 
2010: Când problemele care alimentează pofta homosexuală 
sunt vindecate şi/sau individul se pocăieşte de ele în inima sa, 
bărbaţii şi femeile care înainte au adoptat homosexualitatea pot 
dezvolta atracţii sexuale potrivite faţă de membrii sexului opus 
şi o vor face. Ca în cazul oricărui păcat, este nevoie de timp ca 
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tiparele păcătoase vechi să fie rupte şi ca noi tipare sănătoase să 
se formeze. Pe măsură ce se dezvoltă ispite noi, vechile ispite 
pot să rămână.] 

Mai mult, nu suntem identificaţi de ispitele noastre. Doar 
fiindcă suntem ispitiţi într-un domeniu din trecutul nostru nu 
înseamnă că suntem încă robiţi de el. Cel mai bun exemplu al 
acestui lucru se află în Evrei 4:15: „Căci n-avem un Mare Preot 
care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate 
lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.” Cred că Isus S-a 
confruntat şi cu ispitele homosexuale. Trebuie să fi fost, dacă 
poate să aibă milă faţă de slăbiciunea mea. Totuşi, El a fost fără 
păcat. Acele Ispitele nu L-au făcut homosexual, un adulterin sau 
un beţiv. Era tot Cristosul, fără păcat. 

Dacă Isus, care a fost la fel de om ca oricare dintre noi, nu a 
fost identificat de ispitele Lui, de ce am fi noi? El a fost ispitit ca 
să poată fi un ajutor şi un exemplu pentru noi. „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) 

Evrei 4:15 ne face să înţelegem ceva foarte important: ispita 
nu este păcat! Mulţi simt că oricând sunt ispitiţi, au păcătuit. 
Aminteşte-ţi, Isus a fost ispitit şi a fost fără păcat. Păcatul vine 
când cineva nu rezistă poftei sau chiar îi dă curs. Când vine 
ispita, trebuie să îi întoarcem spatele. Scăpăm umblând pe calea 
pe care Isus a deschis-o pentru noi. (1 Corinteni 10:13) 

Odată ce vedem că ispitele fac parte din lupta spirituală în 
care ne aflăm, putem începe să ne confruntăm cu ele ca atare. 
Avem biruinţă asupra ispitei prin Isus Cristos. El a mers înaintea 
noastră ca să deschidă o cale pentru noi. El este Marele nostru 
Preot înaintea tronului lui Dumnezeu. 

Unul din cele mai bune pasaje din Scriptură care se referă la ispită este 
Iacov 1:12-16: „Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost 
găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu 
celor ce-L iubesc. Nimeni, când este ispitit, să nu zică: «Sunt 
ispitit de Dumnezeu.» Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să 
facă rău şi El Însuşi nu ispiteşte pe nimeni. Ci fiecare este ispitit, 
când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Apoi pofta, când a 
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zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul, odată făptuit, aduce 
moartea.”  

În încheiere, permiteţi-mi să spun: dacă nu înţelegem ispita 
şi i-am cedat, tot există speranţă. Dumnezeu, cunoscându-ne 
slăbiciunile, îngrijeşte de noi. 1 Ioan 1:9 spune: „Dacă ne 
mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte 
păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.” Aceasta nu reprezintă o 
uşă deschisă pentru a păcătui, ci un mod prin care şi cel mai slab 
poate să trăiască biruitor cu Isus. 

[Jack Hickey, Why I Am Still Temped? Copyright © 1985, 
2010 Jack Hickey. Tradus şi publicat cu permisiune. Articolul a 
fost publicat iniţial într-un newsletter din 1985 al 
Reconciliation Ministries. El are aplicaţie pentru cei care se luptă cu 
orice păcat, nu doar cu homosexualitatea. Când a scris articolul, 
Jack Hickey, fondatorul misiunii Reconciliation Ministries, era şi 
Directorul ei. În prezent el continuă să celebreze peste treizeci 
şi cinci de ani de umblare în împlinire sexuală şi relaţională.] 

 

FOST HOMOSEXUAL: FAPT, ÎNŞELĂTORIE SAU 

FANTEZIE? 

FRANK WORTHEN 

 
„Fost homosexual” este un termen care stârneşte 

întotdeauna o reacţie. Cei mai mulţi din comunitatea 
homosexuală cred că este o minciună totală. Ei neagă că este 
posibil să devii fost homosexual. Credinţa lor este că „fost 
homosexual” este un termen contrafăcut. Cei mai mulţi susţin 
punctul de vedere că orientarea homosexuală este înnăscută, că 
nu poate fi schimbată. Ei pun deseori semnul egal între 
orientarea homosexuală şi a fi stângaci sau culoarea pielii. 

Alţii, care nu sunt atât de ostili, cred că foştii homosexuali 
sunt, pur şi simplu, prinşi într-o situaţie imaginară. Ei cred că 
într-o zi „fostul homosexual” se va trezi la realitate şi va realiza 
că este la fel de homosexual ca întotdeauna. De fiecare dată 
când un fost homosexual cade din nou în păcat sexual, criticii 
sceptici o iau ca pe o dovadă a poziţiei lor că fostul homosexual 



 - 187 - 

trăia într-o stare de euforie, că doar i se spălase creierul şi că, în 
cele din urmă, şi-a venit în fire. 

Înţelegerea termenului 
Care este înţelesul acestui termen, pe care mulţi îl folosesc 

pentru a anunţa că viaţa lor s-a schimbat? Pentru a începe să 
înţelegem sensul lui „fost homosexual”, îl putem corela cu 
procesul de sfinţire descris în 2 Corinteni 1:10: „El ne-a izbăvit 
şi ne izbăveşte dintr-o astfel de moarte şi avem nădejde că ne va 
mai izbăvi încă.” 

Fostul homosexual ştie că ceva s-a întâmplat categoric în 
viaţa lui. Schimbarea a venit. Poate cea mai importantă 
schimbare este că a ajuns de acord cu Dumnezeu că 
homosexualitatea „greşeşte ţinta”, aceasta fiind definiţia 
păcatului. Atitudinile lui s-au schimbat, de asemenea, astfel încât 
ceea ce altădată numea „dragoste”, vede acum ca posesiune. 
Fostul homosexual poate fi de acord cu Pavel că a fost eliberat. 

Deci există acum o nouă poziţie în Cristos, unde fostul 
homosexual este eliberat de păcat prin sângele răscumpărător al 
lui Isus pe cruce. Dumnezeu îl vede acum prin jertfa lui 
Isus Cristos. În acelaşi timp, schimbarea pe care o simţim este şi 
un proces care se desfăşoară zi după zi, chiar minut după minut.  

Dar ispita? 
Faptul că devii fost homosexual nu garantează că nu te vei 

mai poticni. Zilnic, fiecare creştin are nevoie să fie eliberat de 
gânduri ispititoare şi de disponibilitatea sexuală. El ştie că Isus îl 
va elibera din ele, deoarece Cristos a început deja procesul de 
schimbare în viaţa sa. Când cineva a văzut deja mâna lui 
Dumnezeu la lucru în viaţa sa, este mai uşor să se încreadă în 
Dumnezeu şi să se bazeze pe El în vremuri de necaz. 

Viitorul 
„Cu toate acestea, voi fi eliberat.” Fostul homosexual vede 

răspunsurile sale homosexuale diminuându-se şi are speranţa 
încrezătoare că pe viitor va fi eliberat pe deplin. Dar Biblia nu 
promite nicăieri că cineva va ajunge într-un punct în care nu va 
mai fi niciodată ispitit. De fapt, Scripturile promit tocmai 
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contrariul: creştinul înfruntă o viaţă întreagă de încercări şi 
ispite. 

Trebuie să ne bucurăm în încercările noastre, fiindcă ele ne 
conduc la maturitate. Fostul homosexual care este ispitit se 
bucură şi el, fiindcă L-a văzut pe Dumnezeu eliberându-l şi ştie 
că, de fiecare dată când Dumnezeu îi oferă o cale de ieşire din 
ispită, devine mai puternic în credinţa sa. 

Scopul nostru 
La New Hope Ministries nu încercăm să facem din 

homosexuali, heterosexuali. Mai degrabă încercăm să schimbăm 
identitatea persoanei, modul în care se vede pe sine. Nu este 
biblic să ne folosim păcatul din trecut ca identitate dată nouă de 
Dumnezeu. Îl încurajăm pe fostul homosexual să renunţe la 
eticheta de „homosexual” pentru viaţa lui. 

Cu toate acestea, nu îi cerem să devină necinstit cu privire la 
lupta sa cu homosexualitatea. El este mai degrabă un creştin 
care are o problemă cu homosexualitatea, decât un homosexual 
care crede în Isus Cristos. Speranţa noastră este că cineva care 
se luptă cu homosexualitatea va ajunge la o poziţie de plinătate 
în Cristos. 

Apoi, dintr-o poziţie în care este împuternicit, poate decide 
dacă să se căsătorească sau să rămână necăsătorit. Sperăm că 
fiecare în parte va evita să ia o decizie cu privire la căsătorie 
până va ajunge în acea poziţie a maturităţii din care va putea să 
trateze situaţia căsătoriei în mod potrivit, dacă Dumnezeu îl 
conduce la ea. 

Ce vrem de fapt? 
O parte importantă a procesului schimbării este „principiul 

credinţei”. Isus a spus în Marcu 11:24: „Orice lucru veţi cere, 
când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea.” 
Încurajăm oamenii să-L primească pe Cristos în inimă cu 
bucurie, să aibă o minte deschisă faţă de Cristos şi să se aştepte 
la schimbări. Atragem atenţia că Cristos lucrează zi de zi, chiar 
clipă de clipă. Trebuie să fim deschişi ca să vedem ce face El. El 
nu ne-a părăsit niciodată, ci ne curăţă zilnic. 
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Dacă dorinţa inimii tale este să te căsătoreşti şi să ai o 
familie, mai mult ca sigur, Cristos va face să fie posibil. Am 
văzut întâmplându-se aceasta iar şi iar. Necredinţa este cea care 
prinde în capcană, descurajează şi aduce omul într-o stare lipsită 
de speranţă. 

Necredinţa opreşte efectiv procesul schimbării şi blochează 
Duhul Sfânt când încearcă să ne atingă, să ne aducă mesaje 
importante pentru schimbarea vieţii noastre. 2 Corinteni 5:17 
spune: „Căci, dacă este cineva în Cristos, este o făptură nouă. 
Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” 

„Fost homosexual” 
De ce este termenul „fost homosexual” atât de ameninţător 

pentru comunitatea homosexuală? Fiindcă implică faptul că 
cineva rămâne homosexual prin alegere. Că un homosexual nu 
este obligat să continue stilul de viaţă homosexual este un mesaj 
neliniştitor. Este mult mai uşor să crezi că nu există o altă cale, 
decât să te gândeşti la exigenţele procesului schimbării. 

Nimeni să nu se înşele singur, crezând că părăsirea stilului 
de viaţă homosexual este un lucru uşor de făcut. Este ceva 
extrem de dificil. Numai când renunţăm total şi spunem: 
„Doamne, nu pot să o fac singur”, Îi oferim lui Dumnezeu 
prilejul să intre şi să înceapă să ne refacă viaţa. Procesul este 
lent, iar homosexualul are parte din plin de lupte spirituale pe 
calea pe care o are de străbătut. Duşmanul nu îngăduie nimănui 
să iasă uşor de sub controlul său. Cu adevărat, cel care a fost 
homosexual trece ca printr-un foc. 

Cum facem faţă noi, ca foşti homosexuali, unei asemenea 
etichete? Mai întâi, nu am întâlnit pe nimeni care să fie 
entuziasmat de etichetă. Ea este ca o cicatrice pe partea laterală 
şi ca amprentele pe degete. Este o identitate insuficientă şi un 
schimb prost pentru fosta identitate de homosexual. Din nou, 
aşa cum nu este justificat să ne folosim păcatele ca identitate, nu 
este justificat nici să ne folosim păcatul din trecut pentru a ne 
forma identitatea. Suntem creştini care au fost homosexuali. 
Poate că suntem creştini care se luptă cu homosexualitatea, dar 
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suntem, în primul şi în primul rând, creştini. Suntem 
proprietatea lui Isus Cristos, nu mai suntem ai noştri. 

De ce atunci eticheta de „fost homosexual”? Cărui scop îi 
foloseşte? Ea este martora noastră pentru puterea lui 
Isus Cristos, putere care ne schimbă viaţa. Este raza de speranţă 
care mijeşte în comunitatea homosexuală, că homosexualitatea 
nu este o stare finală. În ea însăşi, eticheta spune: „Există o cale 
de scăpare!” 

Schimbarea este reală 
Schimbările pe care Cristos le face în viaţa noastră sunt fapt, 

nu înşelătorie sau fantezie. Schimbările continuă din clipa în 
care Îl acceptăm pe Cristos ca Domn al vieţii noastre, până în 
ziua în care Îl vom vedea faţă în faţă. Nu putem aştepta 
niciodată perfecţiunea în această viaţă, dar avem toate motivele 
să ne aşteptăm la o schimbare continuă, care ne aduce şi mai 
aproape de imaginea lui Cristos. 

Ideea că fostul homosexual pretinde că a ajuns la 
desăvârşire, este o înţelegere greşită a termenului. Ce înseamnă 
„fost homosexual”? Este afirmarea unui fapt: nu mai sunt 
acelaşi. Dumnezeu m-a schimbat. El mă schimbă şi, cu 
siguranţă, va continua să mă schimbe. 

[Frank Worthen, Ex-Gay: Fact, Fraud, or Fantasy? 
Copyright © Frank Worthen. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

FOSTUL HOMOSEXUAL – CÂT DE „FOST” ESTE? 

JACK HICKEY  

 
„... având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. 

Depărtează-te de oamenii aceştia. Sunt printre ei unii care se vâră prin 
case şi momesc pe femeile uşuratice, îngreuiate de păcate şi frământate de 
felurite pofte, care învaţă întotdeauna şi nu pot ajunge niciodată la deplina 
cunoştinţă a adevărului.” 2 Timotei 3:5-7 

„Sunt un fost homosexual.” Am auzit acest termen de multe 
ori în ultimii cincisprezece ani sau cam aşa ceva. [Acum de peste 
treizeci de ani.] S-au publicat mai multe cărţi care prezintă 
mărturiile unor „foşti homosexuali”. Misiuni precum 
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Reconciliation Ministries şi alte organizaţii cunoscute drept misiuni 
ale „foştilor homosexuali” se înfiinţează în toată ţara. Există, de 
asemenea, grupuri ca Evanghelicii Preocupaţi, care vorbesc despre 
„foştii foşti homosexuali”. Şi lor, ca şi misiunilor foştilor 
homosexuali, mass-media seculară sau religioasă le acordă 
atenţie. Pe cine trebuie să credem? Nu pot avea dreptate ambele 
părţi. Cineva nu spune adevărul. 

Se pare că există multă confuzie în jurul termenului „fost 
homosexual”. Ce înseamnă el? Înseamnă că cineva a pus capăt 
comportamentului homosexual, dar continuă să se confrunte cu 
sentimentele? Înseamnă că pofta homosexuală a trecut, iar pofta 
heterosexuală a înlocuit-o? Înseamnă măcar ceva? 

Isus ne-a spus în Ioan 8:34-36: „Adevărat, adevărat vă 
spun... că oricine trăieşte în păcat este rob al păcatului. Şi robul 
nu rămâne pururi în casă; fiul, însă, rămâne pururi. Deci dacă 
Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi.” El nu a spus că 
ne va face parţial liberi. Nu a spus că ne va elibera doar de 
comportamentul păcătos. Dar aşa cum traduce Biblia 
amplificată, „Dacă Fiul vă eliberează – vă face bărbaţi liberi – 
atunci sunteţi cu adevărat şi indiscutabil liberi.” Acum să nu 
folosim greşit acest verset. Aici nu ni se spune că ne va face 
liberi de Lege sau liberi să facem ce dorim. Suntem liberi de 
robia păcatului. 

2 Corinteni 5:17 pătrunde şi mai în profunzime în acest 
adevăr. „Căci, dacă este cineva în Cristos, este o făptură nouă. 
Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” 
Înţelesul literal al expresiei „făptură nouă” este „care nu a fost 
folosită niciodată”. Gândiţi-vă la asta, suntem făcuţi ca şi cum 
nu am fost niciodată folosiţi de păcat. Cum se întâmplă 
minunea recreatoare, nu ştiu. Dumnezeu este Dumnezeu şi 
poate să facă orice. Ştiu doar că este adevărat. Biblia ne învaţă 
asta, iar eu am văzut realitatea sa în viaţa mea şi în vieţile multor 
altora. 

Ştiu că unii din voi pot să spună: „Dar unele din vechile 
sentimente sunt încă acolo. Cum rămâne cu ele?” Deşi noua 
creaţie are loc în momentul convertirii, schimbarea tiparelor de 
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gândire şi a obiceiurilor care nu constituie un comportament 
păcătos, este posibil să necesite timp. Devenim creaturi noi, dar 
ne şi aflăm în procesul de a deveni creaturi noi. 
(2 Corinteni 5:17, 1 Ioan 3:2, Galateni 6:15) Romani 12:2 ne 
spune: „Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă 
prefaceţi [schimbaţi], prin înnoirea [întreagă a] minţii voastre, ca 
să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi 
desăvârşită.” (Biblia Amplificată) 

Dacă mişcarea „foştilor homosexuali” a fost criticată pentru 
ceva, a fost din cauză că cei care îşi spun „foşti homosexuali” 
încă se luptă cu ispitele. Un pastor homosexual mi-a spus odată 
că doar mă tăgăduiesc pe mine însumi. Într-un fel, este 
adevărat. Vechea mea natură este capabilă de tot felul de păcate, 
aşa că o resping. (Matei 16:24) Ispita păcatului nu este ceva doar 
pentru „foştii homosexuali”. Toţi trecem prin ispite. Isus nu a 
promis niciodată că va îndepărta ispitele; a spus că ne va scăpa 
din ele. Este nevoie să înţelegem ispita, să nu îi cedăm. 

Este ceva adevărat numai pentru „foştii homosexuali”? Nu, 
deloc. Dumnezeu nu aşteaptă mai mult sau mai puţin de la 
„foştii homosexuali” decât de la oricine altcineva. Nu veţi vedea 
în Biblie un set separat de reguli pentru homosexuali. 
Standardul lui Dumnezeu pentru sfinţenie şi umblare integră 
înaintea Lui este pentru toţi oamenii. Standardul Lui pentru 
sexualitate este acelaşi atât pentru homosexuali, cât şi pentru 
heterosexuali. Activitatea sexuală în afara căsătoriei între un 
bărbat şi o femeie este păcat. 

O întrebare importantă care apare este: „De ce unii «foşti 
homosexuali» cad iar în păcat? Din cauză că nu s-au schimbat 
cu adevărat şi doar au simulat atâta timp?” Mulţi oameni care 
vin la Cristos de pe multe căi ale vieţii se rătăcesc apoi. Urăsc să 
o admit, dar este adevărat. Nu este un fenomen care li se 
întâmplă doar unor creştini „foşti homosexuali”. Isus a vorbit 
despre acestea în parabola semănătorului. „Cei închipuiţi în 
sămânţa căzută pe stâncă sunt aceia care, când aud Cuvântul, îl 
primesc cu bucurie; dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme, 
iar când vine ispita, cad.” (Luca 8:13) 
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Mântuirea este un dar, dar urmarea lui Cristos ne va costa 
totul. Dacă nu suntem dornici să dăm totul, în timp vom 
renunţa. Isus le oferă biruinţă adevărată şi deplină tuturor celor 
care Îl urmează, dar trebuie să străbatem toată calea până la 
Calvar. Nu era neobişnuit pentru Isus să vorbească despre 
preţul de a-L urma, ca apoi ucenicii să-L părăsească. Ceea ce 
este adevărat şi astăzi. Când ofer consiliere, întotdeauna îi spun 
persoanei că există un preţ pentru biruinţă. Vreau să înţeleagă că 
va fi de lucru, dar biruinţa va fi deplină. 

Răspunsul nu este să devii religios. Dumnezeu nu vrea 
discuţii religioase şi filozofii. Nu Îl interesează cât de bun ai fost 
cu alţii, dacă eşti neascultător faţă de El. Nu poţi să-L slujeşti pe 
Dumnezeu în felul tău, trebuie să fie în felul Lui. El nu te-a 
chemat să fii religios, ci ascultător. „Îi plac Domnului mai mult 
arderile de tot şi jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? 
Ascultarea face mai mult decât jertfele şi păzirea cuvântului Său 
face mai mult decât grăsimea berbecilor.” (1 Samuel 15:22) Nu 
te lăsa înşelat de cei care îţi spun că lată este calea lui Dumnezeu 
şi că este pentru toţi. Isus a spus că este îngustă şi că puţini o 
vor găsi. (Matei 7:14) 

Să nu cădem pradă confuziei din cauza luptei cu păcatul. 
Sunt unii care, datorită lipsei de suport şi a învăţăturii sau din 
alte motive, cad în umblarea lor. Nu-şi pierd dragostea pentru 
Dumnezeu sau dorinţa de a fi liberi. Au nevoie de ajutor şi de 
suport plin de dragoste. Trebuie să ne amintim Galateni 6:1 şi 
să îi restaurăm pe cei care cad. Sunt şi alţii, care simt că este în 
ordine să fii homosexual şi creştin în acelaşi timp. Nu eu sunt 
cel care judecă, dar sunt capabil să spun şi mi se porunceşte să 
spun ce afirmă Cuvântul lui Dumnezeu. (1 Timotei 3:16-4:2) 

Adevărul lui Dumnezeu nu se schimbă niciodată fiindcă 
nişte aşa-zişi „foşti foşti homosexuali” spun că pentru ei nu a 
funcţionat. Biblia are un titlu mai bun pentru „foştii foşti 
homosexuali” – „necredincioşi”. (Ieremia 3:12-25) Mă rog ca ei 
să se întoarcă cândva la Isus şi să Îi îngăduie să îi ajute să 
învingă patimile care le conduc vieţile. 
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În cele din urmă, există cu adevărat un „fost homosexual”? 
Nu chiar. Nu mai mult decât există un „fost adulterin” sau un 
„fost mincinos” sau aşa mai departe. Există doar creaturi noi. 
Homosexualii care vin la Isus Cristos devin creştini, egali cu toţi 
ceilalţi creştini. Termenul „fost homosexual” este doar o 
denumire pentru a clarifica tipul de păcat din care a ieşit cineva; 
nu este o identitate. Nu mai suntem robi ai păcatului. 
(Romani 6) Totuşi, uneori ne luptăm cu ispite şi cu natura 
umană păcătoasă. Dar identitatea nu ne este dată de ispitele 
noastre. Citirea capitolelor 6-8 din Romani ne va arăta că şi 
Pavel avea luptele sale interioare, dar a descoperit că identitatea 
sa era în Cristos. Slujim unui Dumnezeu supranatural, care 
poate schimba omul interior, ceea ce, la rândul său, va schimba 
omul exterior. Biruinţa este în Isus şi El nu va oferi nimic mai 
puţin decât biruinţa deplină. 

[Jack Hickey, Ex-Gay – How “Ex” is it? Copyright © 1987 
Jack Hickey. Tradus şi publicat cu permisiune. Acest articol a 
fost publicat iniţial într-un newsletter din 1987 al Reconciliation 
Ministries.] 

 

FOSTUL HOMOSEXUAL ŞI RELAŢIA SEXUALĂ ÎN 

CĂSĂTORIE 

 
Mituri despre căsătorie pentru foştii homosexuali 
Unii foşti homosexuali intră în căsătorie cu aşteptări false. 
Căsătoria va reduce automat (sau va elimina) ispita 

homosexuală. Această aşteptare se bazează pe ideea falsă că 
ispitele homosexuale sunt un fenomen strict fizic, dar faptul că 
ai o supapă sexuală nu înseamnă că nu vei mai fi ispitit. Un 
lucru este sigur, mare parte din dinamica homosexualităţii se 
bazează pe emoţii. O soţie poate fi vulnerabilă emoţional faţă de 
o altă femeie atunci când soţul ei se află în aceeaşi cameră, la fel 
de uşor ca atunci când este plecat pentru două săptămâni într-o 
călătorie de afaceri. Un soţ poate să simtă ispită faţă de un 
bărbat la o oră după ce a făcut dragoste cu soţia lui, la fel ca 
cinci zile mai târziu. 
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La bărbaţi, ispitele homosexuale pot fi declanşate de emoţii 
precum mânia, singurătatea, frustrarea şi plictiseala. În cazul 
unei femei, ispitele către lesbianism pot rezulta când ceva 
lipseşte din punct de vedere emoţional în căsătorie, ca 
romantismul, intimitatea sau tandreţea. Dacă presiunea de a fi 
partener de căsătorie sau părinte apasă pe „butoanele” 
emoţionale, ispitele homosexuale pot de fapt să crească la fostul 
homosexual căsătorit, care nu ştie cum să rezolve problemele 
respective. 

Căsătoria nu va fi niciodată la fel de excitantă ca 
implicarea homosexuală. Acest mit poate să conţină ceva 
adevăr – la nivel strict fizic. În mod specific, el ar putea fi 
adevărat dacă excitaţia ta sexuală se baza pe factori ca varietatea 
(sexul era întotdeauna mai excitant cu un nou partener); 
pericolul (sexul într-o toaletă publică sau într-un parc implica 
riscul arestării, mărind astfel excitaţia); sau stimulente fizice 
(alcoolul ca să atenueze inhibiţiile, drogurile ca să mărească 
excitaţia sexuală). Din aceleaşi motive, este posibil ca o femeie 
să nu simtă cu soţul ei incredibila intensitate emoţională pe care 
o simţea în relaţiile din trecut cu alte femei. De asemenea, mulţi 
homosexuali îşi suplimentează întâlnirile sexuale cu pornografie 
explicită, cu diferite fetişuri şi alţi stimulenţi artificiali, care nu 
aparţin căsătoriei creştine: „Căsătoria să fie ţinută în toată 
cinstea, şi patul să fie nespurcat.” (Evrei 13:4) 

Totuşi, există o problemă cu „focurile de artificii” sexuale 
menţinute artificial: astfel de experienţe sunt guvernate de legea 
răspunsurilor diminuate. Ceea ce era cândva o încântare devine 
ceva obişnuit, apoi plictisitor. Menţinerea aceluiaşi nivel de 
„euforie sexuală” cere găsirea unui partener mai dezirabil, a unei 
noi forme de pornografie grafică sau a unui mod diferit de 
stimulare chimică, pentru a regăsi excitaţia pierdută a 
escapadelor sexuale din anul precedent. 

În general, bărbaţii sunt excitaţi în principal prin stimulare 
vizuală, spun experţii. Femeile sunt stimulate în primul rând 
prin atingere. Este posibil ca foştii homosexuali să descopere că 
tiparul obişnuit nu funcţionează în relaţia lor maritală. Chiar 
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dacă fostul homosexual continuă să fie vulnerabil la stimularea 
sexuală prin vedere cu alţi bărbaţi, el poate descoperi că 
principiul stimulării sexuale în căsătorie este atingerea. De aceea, 
îi este greu să spună dinainte cât de multă plăcere va avea în 
patul marital, când evaluează nivelul excitării lui sexuale doar 
prin vedere (privindu-şi logodnica). 

Poate că nu va ajunge niciodată la acelaşi nivel de 
senzualitate pură privindu-şi logodnica/soţia ca prin stimularea 
cu alţi bărbaţi alimentată de poftă, nu de dragoste, din trecut. 
Pofta este susţinută de senzualitatea ilicită şi de plăceri interzise, 
cu care relaţia maritală nu poate concura. 

Există o problemă cu încercarea de a compara sexul marital 
şi sexul ilicit: plăcerea sexului este mai mult decât excitaţia 
fizică. Există componente emoţionale şi spirituale adesea uitate 
în decorul homosexual. Sexul în căsătorie adaugă încântări cu 
care nicio întâlnire homosexuală nu poate concura. Există 
profunzimi ale emoţiilor care devin mai puternice de-a lungul 
anilor de dedicare, dragoste neegoistă şi intimitate emoţională. 
Şi mai este şi elementul spiritual al binecuvântării de către 
Dumnezeu a unirii fizice dintre soţ şi soţie. 

Iată câteva comentarii ale unor bărbaţi şi femei care au 
experimentat atât sexul homosexual, cât şi încântarea de a face 
dragoste în căsătorie: 

Caroline: „Viaţa mea sexuală este mult mai împlinită astăzi. 
Când eram în stilul de viaţă homosexual, întotdeauna încercam 
să umplu un loc gol dinăuntrul meu cu atenţiile iubitei mele şi 
cu relaţia noastră fizică.” 

Jim: „În trecut mă concentram întotdeauna asupra 
propriilor mele nevoi. Luam orice plăcere pe care o puteam 
obţine. Acum este diferit. Vreau să îi ofer plăcere soţiei mele. 
Astfel, sexul este mult mai mult decât doar o eliberare fizică. 
Acum el implică un nou nivel de intimitate.” 

Joyce: „Cu soţul meu mă simt în siguranţă. Ştiu că nu mă va 
părăsi dacă începem să avem dificultăţi în relaţie. Sexul este 
foarte plăcut. Este cu mult mai bun.” 
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Dragoste versus atracţie sexuală 
Poate că foştii homosexuali nu simt o atracţie fizică 

copleşitoare faţă de viitoarea soţie, în special în primele luni de 
relaţie. Ei ar trebui să se concentreze pe clădirea unei prietenii 
solide şi pe apropierea emoţională. Sentimentele fizice vor veni 
ulterior. 

Foştii homosexuali care au o căsătorie fericită se bucură de 
obicei de sexul cu soţia, dar majoritatea nu simt excitaţie sexuală 
doar privind corpul soţiei. Există două surse majore pentru 
excitaţia sexuală: atingerea şi sentimentele emoţionale. 

„Simt cea mai puternică dorinţă sexuală pentru soţia mea 
când simt cea mai mare iubire pentru ea”, spunea 
Alan Medinger, un bărbat căsătorit care a părăsit activităţile 
homosexuale în anul 1974. „De multe ori simt asemenea 
dorinţe când ne sărutăm sau când stăm, pur şi simplu, pe 
canapea privind la televizor, iar braţul meu se află în jurul ei.” 

Cei mai mulţi foşti homosexuali nu se luptă cu ispita sexuală 
pentru femei în general, cel puţin nu cu atracţia vizuală 
puternică pe care o simt cei mai mulţi bărbaţi heterosexuali. Să 
te laşi în voia poftei pentru sexul opus poate este considerat 
ceva „normal” în societatea noastră, dar nu este ceva evlavios. 

„Un exces al răspunsului vizual sexual este, cu siguranţă, o 
reflectare a naturii păcătoase a omului”, spunea Alan, „şi este 
cauza unei mari suferinţe şi disfuncţionalităţi în lume astăzi. 
Femeile sunt, în mod obişnuit, evaluate mult mai mult după 
înfăţişare, decât după caracter sau alte atribute. Soţiile sunt prea 
adesea comparate, găsite necorespunzătoare şi părăsite.” 

Astfel, o lipsă a dependenţei exclusive de stimularea vizuală 
poate să fie de fapt o binecuvântare. Pe lângă aceasta, cum 
fiecare cuplu căsătorit îmbătrâneşte împreună, există tot mai 
puţină frumuseţe fizică exterioară care să-i stimuleze sexual. 
„Dacă stimularea vizuală este singurul factor major în atracţia 
bărbatului [mai în vârstă] faţă de soţie, amândoi au dat de 
necaz”, concluziona Alan. 

[Extras din Coming Out of Homosexuality. Copyright © 1996 
Bob Davies & Lori Rentzel. Tradus şi publicat cu permisiunea 
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InterVarsity Press. Editura poate fi contactată la adresa: 
InterVarsity Press, P.O. Box 1400, Downers Grove, 
Illinois 60515, USA, telefon: (01)800.843.9487, site: 
www.ivpress.com.] 

 

FOŞTII HOMOSEXUALI – UN STUDIU ŞTIINŢIFIC 

DAN HITZ 

 
Un studiu pe care îl aşteptam de câţiva ani a fost dat acum 

publicităţii. Extrasele din presă de la InterVarsity Press sunt cele 
mai concludente. Îmi place când cercetările ştiinţifice validează 
ceea ce mii dintre noi am trăit deja şi ceea ce Dumnezeu spune 
dintotdeauna.... schimbarea este posibilă! 

Cercetătorii Stanton L. Jones şi Mark A. Yarhouse au dat 
publicităţii rezultatele unui studiu de trei ani, prezentându-le la 
Conferinţa Mondială a Asociaţiei Americane a Consilierilor Creştini. 
Rezultatele lor arată că schimbarea orientării sexuale mediate 
sexual este posibilă pentru unii indivizi şi, în general, nu 
dăunează pacientului. Concluziile lor contrazic direct afirmaţiile 
Asociaţiei Americane de Psihologie şi pe cele ale Asociaţiei Americane 
de Psihiatrie, care susţin că schimbarea orientării sexuale este 
imposibilă, iar încercarea de a urma o asemenea alternativă va 
cauza probabil depresie, anxietate şi comportament 
autodistructiv. Descoperirile majore ale studiului sunt raportate 
pe larg în cartea Ex-Gays? A Longitudinal Study of Religiously 
Mediated Change in Sexual Orientation [Foşti homosexuali? Un studiu 
longitudinal al schimbării în orientarea sexuală mediată religios]. 

Stanton Jones este Rector şi Profesor de psihologie la 
Colegiul Wheaton din Wheaton, Illinois. Este membru al Asociaţiei 
Americane de Psihologie (APA) şi a funcţionat în Consiliul 
Reprezentanţilor, organismul central de conducere al APA, 
reprezentând departamentul Psihologia Religiei din perioada 
1999-2001. A publicat numeroase alte articole şi cărţi 
profesionale sau în limbaj popular, printre care 
Modern Psychotherapies [Psihoterapii moderne], împreună cu 
Richard E. Butman. 
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Mark Yarhouse este Profesor de psihologie şi Director la 
Institutul pentru Studiul Identităţii Sexuale 
(www.sexualidentityinstitute.org) la Universitatea Regent din Virginia 
Beach, Virginia, unde predă din 1998. A scris extensiv pentru 
publicaţii profesionale şi este autorul mai multor cărţi, printre 
care Modern Psychopathologies [Psihopatologii moderne], împreună cu 
Richard E. Butman şi Barrett W. McRay, şi Sexual Identity 
Synthesis [Sinteza identităţii sexuale], împreună cu Erica S. N. Tan. 

Cartea, care urmează să fie publicată la InterVarsity Press, este 
cel mai riguros studiu ştiinţific de acest gen de până acum şi 
foloseşte procedee multiple de măsurare, considerate 
„standarde fixe”. Ştiind că rezultatele lor vor genera 
controverse, Jones şi Yahouse au descris amănunţit analiza 
procedurilor folosite.  

Studiul va stabili standardul pentru toate lucrările viitoare în 
domeniu şi necesită să fie citit cu seriozitate de profesioniştii 
ştiinţei sociale. Publicistul Bob Fryling comentează: „Într-un 
mediu foarte politizat, această carte este un alt «adevăr 
inoportun» al datelor de cercetare ştiinţifică, contrazicând 
prejudecăţile şi ignoranţa.” – Extras InterVarsity Press 

[Dan Hitz, Ex-Gays – A Scientific Study. Copyright © 
Reconciliation Ministries. Tradus şi publicat cu permisiune. 
Articolul de faţă conţine extrase din presă publicate în 
septembrie 2007, cu referire la un studiu de trei ani despre 
efectele unor programe ca Living Waters asupra celor interesaţi 
să îşi schimbe orientarea sexuală.] 

 

LANŢURILE PORNOGRAFIEI 

DAN HITZ 

 
Lupta cu pornografia este o luptă cu sufletul nostru. 

Pornografia înrobeşte şi desparte. Pornografia abate inima 
soţului de la soţie şi inima tatălui de la copii. Pornografia corupe 
imaginea femeilor în inima adolescentului. Chiar şi cei mai puţin 
înrobiţi descoperă că umblarea lor prin viaţă este paralizată de 
vină şi poftă. Este timpul ca bărbaţii din Trupul lui Cristos să 
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trăiască aceste cuvinte din Efeseni 5:14: „Deşteaptă-te tu care 
dormi, scoală-te din morţi şi Cristos te va lumina.” Dacă tu sau 
cineva drag ţie vă aflaţi în temniţa pornografiei, cereţi ajutor! 
Pocăieşte-te, ridică-te din morţi şi pune armura lui Dumnezeu! 

Lupta pentru sufletul bărbatului începe devreme. Vârsta 
medie a expunerii la pornografie este de unsprezece ani. Vârsta 
medie a bărbaţilor care primesc ajutor pentru dependenţa de 
pornografie este de treizeci şi trei de ani.[1] Mulţi dintre cei care, 
în cele din urmă, caută ajutor sunt motivaţi de dezintegrarea 
căsătoriei lor, de constatarea efectelor propriilor lor păcate 
asupra fiilor şi fiicelor lor sau de arestare. Din păcate, mulţi 
băieţi care văd pornografie o găsesc chiar la ei acasă. Hosley şi 
Watters raportează: „Cei mai mulţi bărbaţi mărturisesc că 
primul lor contact cu pornografia a rezultat din găsirea unor 
reviste ascunse care aparţineau fie tatălui, fie unui prieten. 
Această expunere timpurie îi îndreaptă pe mulţi bărbaţi către adicţia 
sexuală.”[2] Nu ascunde niciodată pornografie în casă – copiii tăi 
o vor găsi! O vor arăta, de asemenea, prietenilor lor. Dacă nu 
este întrerupt, ciclul va continua. 

Principiile morale ale culturii populare au infiltrat Biserica. 
Un raport al postului de radio WWJ afirma că adolescenţii din 
Biserică sunt cu numai 5 procente mai puţin activi sexuali decât 
adolescenţii care nu frecventează Biserica.[3] Cercetările făcute de 
Barna Group raportează că unul din şase pastori se luptă în mod 
regulat cu pornografia.[4] Trebuie să ne întrebăm ce fel de 
exemplu dăm copiilor noştri. În alt raport, Barna a descoperit 
următoarele: 

„Jumătate dintre adulţi au declarat că vizionarea unui film cu 
conţinut sexual explicit este acceptabil din punct de vedere 
moral. Această convingere a fost împărtăşită de trei din zece adulţi 
născuţi din nou. Mai mult de patru din zece adulţi (43%) au 
afirmat că citirea revistelor cu imagini sexuale explicite şi cu 
nuditate este acceptabilă din punct de vedere moral. Jumătate 
dintre adulţii născuţi din nou adoptaseră această perspectivă (21%).”[5] 

Folosirea pornografiei şi adicţiile au multe rădăcini. În 
primul rând, suntem fiinţe căzute, într-o lume căzută. 
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Sexualitatea noastră, care Dumnezeu a intenţionat să fie o 
binecuvântare, a fost coruptă de alegerile şi dorinţele noastre 
păcătoase. Am căutat să ne împlinim nevoile şi dorinţele 
legitime în moduri foarte nelegitime. Dumnezeu nu ne va 
îndepărta sexualitatea. În schimb, El intenţionează să ne înveţe 
să luptăm cu dorinţele păcătoase prin tăria Sa şi să ne pună 
sexualitatea în acord cu planul Său.  

Unii se implică în pornografie ca să evite intimitatea. 
Intimitatea este riscantă. Deşi o dorim, fugim adesea de ea de 
teama respingerii, manipulării sau efortului cerut pentru a o 
menţine. Imaginile nu ne vor respinge niciodată sau nu vor cere 
ceva de la noi. Din nefericire, de bună-voie le cedăm ceea ce nu 
am ceda niciodată altuia de bună-voie. Le dăm puritatea noastră, 
inima noastră şi relaţiile noastre. Folosirea pornografiei 
inhibează intimitatea sănătoasă şi erodează fidelitatea maritală. 
Coaliţia Naţională pentru Protecţia Copiilor şi Familiilor scrie: „Să te 
înţelegi cu sexul opus este adesea dificil şi uneori absolut 
exasperant. Atunci este posibil ca pornografia să pară mai 
interesantă. Dar indiferent cât de ademenitor sau de îmbietor 
este scenariul, el este un substitut slab al lucrului real. Şi sincer, 
este o scuză pentru a nu construi o relaţie semnificativă cu o 
persoană reală.”[2] 

Pornografia amorţeşte. Unii o folosesc ca să-şi anestezieze 
durerea interioară – durerea pe care Dumnezeu vrea să o 
vindece. Când presiunile vieţii încep să se adune, eliberarea 
sexuală ilicită împinge durerea mai adânc în suflet. Pentru o 
vreme, dependentul este amorţit, dar mai devreme sau mai 
târziu durerea îl copleşeşte şi este întâmpinată încă o dată cu 
pornografie. 

Nu toţi îşi încep călătoria în pornografie ca să evite durerea 
sau intimitatea. Unii, pur să simplu, au dat peste ea. Ceea ce a 
început ca o simplă diversiune a devenit un obicei pe termen 
lung. Poate că am fost prea ocupaţi implicându-ne în 
„hobby-ul” nostru, ca să învăţăm cum să interacţionăm cu alţii. 
Când hormonii au început să se reverse, le-am dat supapa 
greşită. A fost mult mai uşor să ne împrietenim cu imaginile, 
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decât cu oamenii. Din nefericire, pornografia este un prieten 
posesiv, cu cereri tot mai mari. Într-o zi, realizăm că nu am 
învăţat niciodată să ne conectăm cu alţii în modul în care par să 
o facă toţi ceilalţi. Alte interese şi relaţii au devenit superficiale, 
în timp ce temniţa ascunsă a pornografiei a devenit şi mai 
adâncă. 

O importantă piatră de temelie în temniţa ascunsă este 
natura adictivă a pornografiei. Hosley şi Watters scriu: 
„Pornografia pe internet şi-a câştigat reputaţia de a fi cocaina 
adicţiei sexuale.”[2] Adicţia este progresivă. Cei care vizionează 
pornografie descoperă că devin repede desensibilizaţi la 
imaginile care la început le aduceau excitaţie şi că trebuie să 
caute imagini mai explicite pentru ca fiorul să continue. Există 
bărbaţi care nu pot ajunge la orgasm în intimitatea sexuală cu 
soţia, dacă nu vizionează pornografie sau nu au fantezii despre 
pornografie. 

Dacă eşti prizonier în temniţa ascunsă a pornografiei, 
primeşte ajutor acum! Cel mai rău lucru pe care îl poţi face este 
să continui să hrăneşti bestia ascunsă. Pocăieşte-te şi cheamă-L 
pe Isus în groapa ta. 1 Ioan 1:9 spune: „Dacă ne mărturisim 
păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să 
ne cureţe de orice nelegiuire.” Va trebui să rupi ciclul adictiv. 
Nu lăsa ruşinea să te convingă că poţi ieşi din problemă de unul 
singur. Adu-ţi lupta la lumină, spunându-le despre ea celor în 
care ai încredere – în special cuiva din echipa de conducere a 
bisericii tale. Poate că ţi se va cere sau nu ţi se va cere să renunţi 
la responsabilităţile din biserică pentru o perioadă, dar eliberarea 
de adicţia pornografiei merită preţul. Găseşte un partener 
pentru monitorizare, care să te ajute să respecţi graniţele 
personale. Instalează un program de blocare şi/sau un program 
de monitorizare pe computer. Cel mai important, începe acum 
să te ocupi de problemele nerezolvate din inima ta, care te ţin 
legat de păcat. Există grupuri disponibile la 
Reconciliation Ministries şi la alte misiuni, care să te ajute să Îl 
întâlneşti pe Isus Cristos la piciorul crucii, pentru a reclădi 
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temeliile sfărâmate din viaţa ta. Indiferent cât timp ai petrecut în 
temniţa ascunsă a pornografiei, există ajutor disponibil. 

Note  
[1] God and Sex, broşură pentru seminar, New Life Church, 

2002. 
[2] Dangers and Disappointments of Pornography, Ryan Hosely şi 

Steve Watters, M.A., 2004, www.pureintimacy.org/d/dangers-and-
disappointments-of-pornography. 

[3] WWJ, reportaj radio, 2003. 
[4] Barna Research, www.focusonthefamily.com.  
[5] Practical Outcomes Replace Biblical Principles As the Moral 

Standard, The Barna Update, 9/10/01, 
www.barna.com/research/practical-outcomes-replace-biblical-principles-as-
the-moral-standard. 

[Dan Hitz, The Chains of Pornography. Copyright © 2007 
Reconciliation Ministries. Tradus şi publicat cu permisiune. 
Articolul este adaptat după seria de învăţături a Reconciliation 
Ministries, Scăpând din temniţa pornografiei.] 

 

LARRY  

LARRY HOUSTON 

 
La un moment dat în viaţă, Larry credea că este homosexual. Astăzi, 

afirm şi certific faptul că am fost homosexual. Discuţia despre 
homosexualitate trebuie încadrată în următoarea afirmaţie: 
„Homosexualitatea este ce face cineva, nu cine este cineva.” Până la 
această oră, nu există dovezi ştiinţifice concludente despre o 
cauză biologică a homosexualităţii. Nimeni nu se naşte 
homosexual, iar acest lucru este recunoscut prin numeroase 
articole, studii şi cărţi scrise de cei care susţin homosexualitatea 
şi chiar de către homosexualii. Dacă veţi vizita site-ul 
www.banap.net şi veţi citi secţiunea Behavior or Born, veţi găsi 
informaţii şi studii adesea citate despre o posibilă bază biologică 
a homosexualităţii  

Există multe moduri în care poate fi direcţionat cineva către 
asumarea unui comportament homosexual. Pentru mine, a fost 
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vorba de explorarea sexualităţii cu un băiat adolescent. Ceea ce 
m-a făcut să cred minciuna homosexualităţii potrivit căreia, prin 
acte sexuale cu alţi bărbaţi, îmi pot îndeplini nevoia legitimă de 
intimitate cu cei de acelaşi sex. Dar homosexualitatea este o 
modalitate nelegitimă de a-ţi împlini acea nevoie. Intimitatea 
este mai mult decât relaţii sexuale. Homosexualitatea este o 
problemă de relaţionare.  

Într-o zi, le-am povestit la şase prieteni despre problema 
mea cu homosexualitatea. Le-am povestit fiecăruia individual, 
iar niciunul nu a ştiut că vorbisem şi cu ceilalţi despre 
homosexualitatea mea. Primele cuvinte pe care mi le-a spus 
fiecare, după ce le-am povestit despre problema mea, au fost 
identic. Era ireal, pur şi simplu de necrezut. Toţi mi-au răspuns: 
„Larry, ştiu că ai o problemă. Larry, nu eşti homosexual.” Nu a 
avut loc o schimbare miraculoasă în viaţa mea în acea zi, dar 
atunci am început să-mi schimb percepţia despre mine însumi. 
Larry nu este homosexual. Am început să înţeleg şi să rezolv 
adevărata problemă care îmi crea dificultăţi în viaţă. 
Homosexualitatea încerca să-mi împlinească nevoia de 
intimitate cu cei de acelaşi sex, o nevoie sănătoasă de altfel. Am 
trecut prin homosexualitate în încercarea de a-mi împlini 
nevoia, dar în acest sens homosexualitatea este o cale greşită. 
Homosexualitatea este o problemă de relaţionare.  

Aşa cum există o mulţime de modalităţi care îl pot conduce 
pe un om la un comportament homosexual, tot aşa există şi 
multe modalităţi prin care comportamentul homosexual poate fi 
învins şi prin care mulţi continuă să-l învingă. Există un interes 
crescut pentru cei care continuă să se identifice ca homosexuali 
sau lesbiene şi care au relaţii sexuale cu sexul opus. Urmează 
câteva exemple de astfel de persoane, care şi-au făcut public 
modul de viaţă. JoAnn Loulan a fost o puternică activistă 
pro-lesbianism în anii 1970 şi 1980, care s-a întâlnit şi s-a 
îndrăgostit de un bărbat la sfârşitul anilor 1990 şi chiar a apărut 
într-un episod TV din 20/20 în 1998. Jan Clausen, tot o 
activistă pro-lesbianism, scrie în două din cărţile sale, Beyond Gay 
or Straight: Understanding Sexual Orientation [Dincolo de a fi gay sau 
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hetero: Înţelegerea orientării sexuale] şi Apples and Oranges: My Journey 
Through Sexual Identity [Mere şi portocale: Călătoria mea prin 
identitatea sexuală], despre o relaţie sexuală cu un bărbat. Cea din 
urmă carte este autobiografică. În 1987, ea a început o relaţie 
monogamă pe termen lung cu un bărbat. Bert Archer, care se 
identifică drept homosexual în cartea sa The End of Gay (and the 
Death of Heterosexuality) [Sfârşitul homosexualităţii (şi moartea 
heterosexualităţii)], scrie despre relaţia lui sexuală cu o femeie. El 
dă, de asemenea, exemple despre alţi bărbaţi homosexuali cu 
experienţe similare. În Anglia, Russell T. Davies a scris Queer as 
Folk şi a mai scris, de asemenea, pentru Televiziunea Britanică, 
scenariul show-ului Bob şi Rose, difuzat în septembrie 2001. 
Acest al doilea show este despre un bărbat homosexual care se 
îndrăgosteşte de o femeie şi are relaţii sexuale cu ea. Serialul l-a 
avut în spate pe un prieten al lui Davies, Thomas, 
bine-cunoscut în lumea homosexualilor din Manchester.  

Pe 9 august, BBC2 a difuzat recent în Anglia un material 
special numit Sad To Be Gay [Trist că sunt gay]. Este despre 
David Akinsanya, un jurnalist BBC de ştiri interne. După ce a 
trăit douăzeci şi patru de ani ca homosexual, David pune viaţa 
sub semnul întrebării. Îşi doreşte să nu mai creadă ce i s-a spus 
că este, un homosexual, fiind încurajat să trăiască aşa. 
Abandonat la naştere, David a avut primele experienţe sexuale 
cu băieţi la şcoala unde a crescut. David susţine că pentru el 
homosexualitatea a fost o „experienţă învăţată”. Ca tânăr adult 
care îşi punea problema comportamentului homosexual, lui 
David i s-a spus că s-a născut homosexual şi că, pentru a fi 
fericit, trebuia să trăiască în stilul de viaţă homosexual. Acum 
David, în vârstă de peste patruzeci de ani, regretă viaţa pe care a 
trăit-o şi, făcând parte din programul special al BBC2 intitulat 
Trist că sunt gay, este dispus să vorbească despre cum şi-a trăit 
viaţa până acum şi despre cum încearcă să se schimbe.  

Următoarele afirmaţii îi aparţin profesorului universitar 
Martin Duberman, care se declară homosexual şi scrie despre 
„istoria homosexualilor”.  
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„Nu este deloc evident de ce o mişcare pentru drepturile 
homosexualilor a trebuit să apară în primul rând în 
Statele Unite. Şi este profund enigmatic de ce o asemenea 
mişcare a trebuit să devină, în mare măsură, cea mai puternică 
astfel de formaţiune politică din lume. Actele sexuale cu 
persoane de acelaşi gen au fost obişnuite de-a lungul istoriei şi 
culturilor. Astăzi, ca să vorbim plini de siguranţă despre o 
chestiune pentru care nu există absolut nicio dovadă statistică, 
mai multe dosuri de băieţi adolescenţi sunt penetrate în lumea 
arabă, latino-americană, în Africa de Nord şi în Asia de Sud-Est, 
decât în Occident. 

Dar noţiunea «identităţii» homosexuale rareori însoţeşte 
asemenea acte sexuale, nici nu apar mişcări politice pentru a 
face cereri în numele unei asemenea identităţi. Aproape numai 
în lumea occidentală şi în naţiunile occidentale genul 
partenerului este considerat o primă marcă a personalităţii, în 
Statele Unite – o ţară altminteri considerată un bastion al 
conservatorismului – s-a ridicat cea mai puternică mişcare 
politică centrată în jurul unei asemenea identităţi. 

Am început să analizăm de ce, iar situarea în timp nu poate 
spune mai mult decât că anumite premise anterioare s-au 
dezvoltat în această ţară şi, într-o anumită măsură, oriunde 
altundeva în lumea vestică, premise care nu au fost prezente sau 
nu primiseră substanţa critică necesară altundeva. Printre 
asemenea factori au fost slăbirea legăturii religioase tradiţionale 
între sexualitate şi procreare (cea care făcuse din dorinţa 
neprocreatoare pentru persoane de acelaşi sex un candidat 
automat pentru denunţare, ca fiind «nenaturală»). În al doilea 
rând, urbanizarea rapidă şi industrializarea Statelor Unite şi a 
Occidentului în general în secolul al nouăsprezecelea, au slăbit 
autoritatea materială (şi morală) a familiei nucleare şi le-a permis 
rebelilor să scape în anonimitatea primitoare a vieţii marelui 
oraş, unde puteau alege un stil de viaţă inacceptabil anterior, de 
celibat şi neconformitate, fără să se îngrijoreze constant că 
părinţii băgăreţi sau că băgăreţii satului îi vor respinge.” 
(Duberman, Left Out, p. 414-415) 
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[Larry Houston, Larry. Copyright © 2005 Larry Houston. 
Tradus şi publicat cu permisiune. Site-ul personal al lui Larry 
este www.banap.net. Poate fi contactat la adresa de e-mail 
lhou4357@yahoo.com.] 

 

O PRIVIRE DESCHISĂ ASUPRA ISPITEI 

JACK HICKEY  

 
„Nu v-a ajuns nicio ispită (indiferent cum vine sau unde duce ea) care 

să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este 
credincios (Cuvântului Său şi naturii Sale pline de compasiune), (El, în 
care poţi să ai încredere) nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; 
ci, împreună cu ispita, a pregătit (întotdeauna) şi mijlocul să ieşiţi din ea, 
ca s-o puteţi răbda.” 1 Corinteni 10:13, Biblia amplificată 

„Va trebui să mă confrunt întotdeauna cu ispita? Nu o va 
îndepărta Dumnezeu pur şi simplu?” Sunt adesea întrebat 
aceasta de cei pe care îi consiliez. Răspunsul este că da, 
întotdeauna te vei confrunta cu ispita. Nu, Dumnezeu nu o va 
îndepărta. Ispita este o realitate a vieţii. 

„Ei bine”, continuă omul, „atunci nu există biruinţă reală. 
Nu există eliberare adevărată de păcat. De ce trebuie să mă lupt 
cu ceva ce nu voi avea niciodată?” Problema nu este ispitirea ca 
atare, ci înţelegerea ispitei. Isus nu a spus niciodată că va 
îndepărta ispita. A spus doar că putem avea biruinţă asupra 
ispitei. Ispita nu ne va învinge. 

Neînţelegerea ispitei îi face pe atât de mulţi credincioşi 
confuzi şi nefericiţi. Ei încep să simtă (şi este trist să spunem, 
dar li se zice adesea) că nu au destulă credinţă. Dacă ar fi 
creştini buni sau oameni spirituali, nu s-ar confrunta cu ispita. 
Uită-te la Evrei 4:15. Cine spune acel pasaj că este ispitit? Un 
credincios slab, care nu are destulă credinţă? Nu, Isus, Marele 
nostru Preot, Cel care a biruit pentru noi. 

Trebuie să lămurim câteva din înţelegerile greşite, înainte să 
fim capabili să vedem că Dumnezeu intervine în favoarea 
noastră. Isus este exemplul nostru despre cum ar trebui şi cum 
poate trăi un credincios. Evrei 2:18 spune: „Şi, prin faptul că El 
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Însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul 
celor ce sunt ispitiţi.” Cel mai bine este să privim la viaţa Lui ca 
să aflăm cum ar trebui noi, în calitate de credincioşi în Cristos, 
să abordăm ispita. Pentru a o face, este nevoie să ne uităm din 
nou la Evrei 4:15: „Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă 
milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost 
ispitit ca şi noi, dar fără păcat.” 

Ispita nu este păcat. Un mod în care Satan face să ne 
frângem sub ispită este să ne spună că păcătuim. Am cunoscut 
oameni care îşi petrec o bună parte din zi cerând iertare pentru 
ispită. Versetul ne spune că Isus S-a confruntat cu aceleaşi 
ispite, totuşi nu a păcătuit. Aceasta fiindcă ispitele în ele însele 
nu sunt păcătoase. Ceea ce facem cu ispitele aduce păcatul în 
decor. 

„O, dar Isus era divin şi a fost diferit pentru El.” Da, era 
divin, dar era şi uman ca tine şi ca mine. Uită-te la verset: „... ca 
şi noi...” El trebuia să Se confrunte cu păcatul la fel ca noi, dacă 
era să ne dea biruinţă asupra lui. Isus a venit pe pământ ca un 
copilaş nu fiindcă copilaşii sunt dulci. Trebuia să Se nască – 
precum noi – şi să crească – pentru ca să moară pentru noi. El 
nu a fost doar Dumnezeu pe cruce; a fost unul dintre noi acolo. 

Dacă El, fiind unul dintre noi, nu a păcătuit când a fost 
ispitit, atunci nici noi nu păcătuim. Scriptura ne învaţă că Satan 
ne va ispiti. Nu ni se spune (nicăieri) să nu fim ispitiţi. Ni se 
spune să ne împotrivim – să întoarcem spatele – să fugim – să 
ne ridicăm împotriva ispitei.  

Ispita nu este identitatea noastră. Văd atât de des acest 
lucru când am de-a face cu oameni care ies din homosexualitate. 
Sunt eliberaţi şi cred că sunt creaţii noi în Cristos. Dar când vine 
ispita, ei cred: „Probabil că sunt tot homosexual. Dacă nu aş fi, 
nu aş fi ispitit cu asemenea sentimente.” 

Aminteşte-ţi că Satan a venit „să fure, să înjunghie şi să 
prăpădească”. (Ioan 10:10) Nu a venit să fie o pacoste. Ştie că 
apetitul sexual este o forţă puternică. Ni se spune să rezistăm şi 
să stăm împotriva oricărui fel de ispită, cu excepţia ispitei 
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sexuale. Ni se spune că fugim de ispita sexuală. Satan cunoaşte cel 
mai slab punct al nostru şi acolo ne va lovi. 

Faptul că suntem ispitiţi de ceva din trecut nu ne decide 
identitatea. Acele lucruri ne sunt familiare. Isus ne-a spălat 
păcatul, nu memoria. Acum suntem în Cristos. Eu am locuit 
cândva în Vermont, acum locuiesc în Michigan. Îmi amintesc 
adesea de Vermont şi cum era să locuiesc acolo, dar acum sunt 
în Michigan. Este un fapt. Acum suntem în Cristos şi, indiferent 
cum ne amintim de trecutul, este trecut. Este un fapt. 

Ispita nu este un semn al unei umblări spirituale 
deficitare. Apocalipsa 10:12 îi dă lui Satan un nume interesant. 
Se referă la el ca la „pârâşul fraţilor noştri”. Isus ne-a spus că 
Satan este un mincinos şi că în el nu este adevăr. (Ioan 8:44) 
Deci de ce îl credem atât de repede pe Satan? 

Atât de des am auzit oameni plângându-se că simt că se 
dezintegrează spiritual din cauză că se confruntă cu ispita. 
Precum am spus mai devreme, ispita este o realitate a vieţii 
creştine. Ea poate să ne învingă şi să ne descurajeze sau putem 
fi întăriţi de ea. Iacov a spus că ar trebui să privim ca o bucurie 
când avem parte de încercări. (Iacov 1:2) Pavel a spus că se 
bucură în strâmtorare, fiindcă a învăţat că atunci când el este 
slab, Dumnezeu este tare. (2 Corinteni 12:9-10) 

Faptul că trebuie să trecem prin vremuri dure sau că ne 
confruntăm cu ispita – indiferent care ispită – nu înseamnă că 
suntem slabi spiritual. Când privim în Scriptură, vedem bărbaţi 
şi femei ai credinţei care s-au confruntat cu ispite mari. Chiar şi 
Isus S-a confruntat cu ele şi a avut întotdeauna o umblare 
spirituală bună. 

Când ne împotrivim ispitei, devenim puternici spiritual. 
Vedem apoi că suntem dependenţi de Isus ca să ne scoată din 
ea. El este credincios când ne confruntăm cu ispita. 
(1 Corinteni 10:13) Ispita este mai mult un semn al unui duh 
care se întăreşte, decât al unui duh slab. 

Orice ispită este comună. Ai simţit vreodată că eşti 
singurul care se confruntă cu astfel de probleme? Eu am simţit. 
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Cunosc mulţi care au simţit astfel. Ce este cel mai amuzant 
este cât de neadevărat este. Putem să îi dăm o înfăţişare diferită 
sau un nume diferit, dar toţi avem de-a face cu aceeaşi luptă. 
Întâia epistolă către Corinteni 10:13 ne spune: „Nu v-a ajuns 
nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească.” 

În calitate de consilier, deseori scot la iveală domenii în care 
se luptă cineva şi despre care nu mi-a spus. Întotdeauna clientul 
se uită şocat la mine, ca şi cum i-aş fi citit gândurile. Adevărul 
este că, de-a lungul anilor, am avut de-a face cu destui oameni, 
încât ştiu cum lucrează păcatul în viaţa cuiva. Pot să îl descopăr 
fiindcă este o problemă comună. 

Odată ce scoatem la iveală ce este specific în păcatul nostru, 
ne putem adresa lui. Vedem atunci nu numai că alţii s-au 
confruntat cu el, ci că au şi obţinut biruinţă asupra sa. Lui Satan 
îi place să ne facă să simţim că suntem cu totul singuri şi că 
nimeni nu ne înţelege şi nu ne poate ajuta. Chiar dacă avem 
perspectiva noastră proprie asupra păcatului, există acelaşi 
mecanism şi acelaşi răspuns. 

Odată ce înţelegem lucrurile de bază, ne putem confrunta 
mai eficient cu ispita. Este voia lui Dumnezeu să fii liber de 
orice robie. El a pregătit biruinţă, vindecare şi plinătate pentru 
tine. Totuşi, nu înseamnă că nu te vei confrunta niciodată cu 
ispita. 

Fii pregătit pentru duşman cunoscând adevărul, ca să lupţi 
cu minciunile lui. Când te confrunţi cu ispita – indiferent ce 
ispită este – aminteşte-ţi următoarele: 1) nu păcătuieşti; 2) nu 
este identitatea ta; 3) nu înseamnă că eşti slab spiritual; şi 4) alţii 
se confruntă şi ei cu ea. Rosteşte aceste adevăruri şi întoarce 
spatele lui Satan şi înşelărilor lui. 

„Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi 
cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.” 
Iacov 1:12 

[Jack Hickey, An Honest Look at Temptation. Copyright © 
1989, 2008 Jack Hickey. Tradus şi publicat cu permisiune. 
Articolul a fost publicat iniţial într-un newsletter din 1989 al 
Reconciliation Ministries.] 
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PREVENIREA RECIDIVEI 

DAN HITZ 

 
Cu câtva timp în urmă, meditam la cum arăta recuperarea 

mea după cinci ani sau mai mult. Îl întrebam pe Domnul cum 
se descurcau oamenii la mult timp după ce absolviseră 
programul de recuperare Living Waters. Mă întrebam de ce unii 
aveau succes în restaurare, iar alţii aveau de dus o luptă mult 
mai îndârjită. Aceia dintre noi care am fost legaţi de păcat ne 
vom afla permanent în recuperare, care însă nu va arăta 
întotdeauna la fel. Vom avea întotdeauna nevoie de 
monitorizare. Vom avea întotdeauna nevoie de limite potrivite 
pentru a ne proteja. Vom fi întotdeauna vulnerabili. În acelaşi 
timp, putem sta tari – tari în Domnul şi în puterea Lui, care ne 
poate păzi de cădere. (Iuda 24) Pe când mă gândeam la aceste 
lucruri, Domnul a vorbit inimii mele şi a mi-a spus: „Ai absolvit 
programul Living Waters în 1999. Uită-te în oglindă. Ce te face 
puternic? Ce s-a întâmplat în momentele când ai devenit slab?” 
A început să-mi arate aspecte ale prevenirii recidivei de care 
avem nevoie pentru tot restul vieţii. Dorinţa mea pentru cei care 
au absolvit programul Living Waters este să depăşească zdrobirea 
şi să-şi ocupe locul de drept în Trupul lui Cristos. Când ieşim 
din grupul de recuperare, avem nevoie să practicăm în 
continuare ce am fost învăţaţi. Va trebui să continuăm să 
implementăm prevenirea recidivei. Acest articol va acoperi trei 
aspecte ale prevenirii recidivei: aspectele spirituale, aspectele 
recuperării şi aspectele emoţionale. 

Aspectele spirituale – De multe ori, aspectele spirituale ale 
prevenirii recidivei sunt ingredientele restaurării noastre de care 
ţinem seama cel mai puţin. Este uşor să petrecem mult timp pe 
genunchi când lumea din jurul nostru se dezintegrează, dar când 
situaţia începe să se îmbunătăţească şi avem atâtea de făcut, 
părem să ne bazăm pe harul lui Dumnezeu ca să aibă grijă de 
noi. Uităm că El aşteaptă să ne facem partea. „Dumnezeu ştie 
că am atâtea programări săptămâna asta, deci sunt sigur că va fi 
mulţumit că mă rog în timp ce conduc maşina spre serviciu şi 
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ascult muzică de laudă.” Părem să uităm că în momentele 
intime, fără întreruperi, cu Domnul, poate El să ajungă în acele 
zone întunecate, protejate ale inimii noastre şi să ne elibereze. 
Pur şi simplu, nu există un substitut pentru timpul personal de 
devoţiune cu El, în care ne golim inimile înaintea Lui şi 
aşteptăm în prezenţa Lui atingerea de care avem nevoie. Citirea 
Bibliei, adorarea Lui prin cântare şi aşteptarea înaintea Lui ne 
dau răspunsurile şi tăria de care avem nevoie pentru luptă. 
(Isaia 40:31) 

Pocăinţa personală şi monitorizarea sunt la fel de 
importante. Este uşor să ne mărturisim păcatele sau dorinţele 
lui Dumnezeu şi să profităm de harul Său, dar este mult mai 
dificil să mărturisim cuiva care ne va privi în ochi data viitoare 
când ne vom întâlni şi ne va întreba: „Cum merg lucrurile?” 
Aceia dintre noi care au parteneri de monitorizare ştiu ce 
înseamnă asta. Odată mă luptam cu gândurile şi ştiam că mă 
aflam într-un moment vulnerabil, iar Domnul mi-a spus să 
merg pentru rugăciune la partenerul meu de monitorizare. „Nu, 
Doamne, Te rog... Am vorbit cu el de atâtea ori în ultimele luni, 
încât mă simt ca un idiot. Nu vreau să-i spun din nou aceleaşi 
lucruri urât mirositoare.” Deşi ştiam că Domnul mă întreba 
dacă vroiam ca gândurile să continue sau să fie distruse, pur şi 
simplu, nu mai vroiam să mai vorbesc despre aşa ceva. Eram 
dornic să aleg tăcerea şi să las lupta să continue. Încă mă certam 
cu Domnul în timp ce mă îndreptam pe hol către biroul 
partenerului meu de monitorizare, sperând că era plecat sau 
avea o întâlnire. Astfel mă puteam simţi îndreptăţit să nu renunţ 
la lupta mea. Dumnezeu S-a îndurat. Uşa era larg deschisă, el 
stătea la birou îndreptat către uşă şi m-a întâmpinat cu elan: 
„Bună, Dan”, când am intrat. A fost greu să mă mai cert cu 
Domnul după aceea. I-am făcut cunoscut ce aveam pe inimă, 
am avut parte de rugăciune şi am avut parte de biruinţă chiar în 
acel moment. Pocăinţa şi mărturisirea sunt amândouă procese 
care aduc viaţă. Ele sunt o parte critică a prevenirii recidivei. 

Să nu ne mai gândim la noi înşine, slujindu-le altora, şi să 
mergem la biserică regulat, sunt, de asemenea, aspecte 
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importante în călătoria care ne stă înainte (Evrei 10:24-25); 
totuşi, nu există niciun aspect mai important în viaţa creştină 
decât menţinerea relaţiei cu Isus Cristos. Când ne trezim că ne 
facem „îndatoririle de jelire” în locul rugăciunilor de dimineaţa 
sau că suntem prea ocupaţi ca „să ne rugăm”, ca să-I spunem 
Domnului ce avem pe inimă, este timpul pentru o schimbare. 
Creştinismul mecanic aduce plictiseală şi ne slăbeşte. Faptul că 
ne deschidem inima faţă de un Mântuitor viu ne face puternici. 
Toţi avem nevoie de momente în care să ne separăm de rutină. 
Postul şi punerea în acord cu Dumnezeu ne ajută să rămânem şi 
să trăim în El. Am un prieten care mi-a spus de multe ori: 
„Dumnezeu este mult mai interesat de tine decât de misiunea 
ta.” Nimic nu este mai important decât timpul şi relaţia noastră 
cu Isus Cristos. (Luca 10:38-42) 

Aspectele restaurării – Aspectele restaurării pentru 
prevenirea recidivei sunt la fel de importante la şase ani după 
program, cum sunt când te afli la mijlocul programului. Nu 
trebuie să uităm niciodată că suntem vulnerabili. 
(1 Corinteni 10:9-14) Le spun deseori oamenilor că lupta cu 
păcatul ne poate duce între-un punct în care păcatul nu mai este 
debilitant, ci se află sub stăpânirea noastră, prin puterea lui 
Isus Cristos; totuşi, trebuie întotdeauna să-l ţinem cu tărie în 
stăpânire. Trebuie să respectăm întotdeauna limitele emoţionale 
şi fizice, rămânând departe de oamenii şi locurile care ne fac să 
ne poticnim – sau care ne amintesc de vremurile când trăiam în 
păcat.  

Mă aflam în autobuz, întorcându-mă de la o întâlnire pentru 
bărbaţi în afara statului, când cei cu care eram au început să-şi 
spună mărturia. Problema a fost că au alunecat repede de la 
povestirea lucrurilor glorioase pe care le făcuse Dumnezeu în 
vieţile lor, la depănarea amintirilor despre plăcerile trecutului 
păcătos. Când ne trezim dorind plăcerile păcatului, este necesar 
să restabilim imediat limitele, să găsim parteneri de monitorizare 
şi să se roage alţii pentru noi. Există un motiv pentru care mai 
suntem atraşi de întâlniri şi incidente specifice din viaţa noastră. 
Acelea sunt lucrurile pentru care trebuie să cerem ajutor şi să-L 
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rugăm pe Domnul să ne descopere „momeala” ascunsă în 
amintirile respective. 

Multe aspecte ale recuperării sunt, pur şi simplu, mecanice. 
Lupta fiecărui bărbat de Stephen Arterburn şi Fred Stoeker oferă 
sfaturi bune pentru „păzirea ochilor” şi „păzirea gândurilor”. 
Ceea ce înseamnă, pur şi simplu, ca atunci când suntem ispitiţi 
să ne uităm lung la cineva, să ne mutăm privirea într-un loc 
sigur. Nu este nevoie să ştim cum arată cel care păşeşte pe 
culoarul magazinului; este nevoie doar să ştim că este acolo, ca 
să nu ne lovim de el. Când gândurile ne zboară la amintiri sau 
dorinţe sexuale păcătoase, le îndreptăm acolo unde trebuie să 
fie. Este nevoie de efort pentru a dezvolta un asemenea obicei, 
dar aceasta va evita multe lupte mai târziu pe cale. 
Falling Forward de Craig Lockwood ne învaţă cum să ne 
descurcăm cu ciclul adicţiei şi cum să ne confruntăm cu 
declanşatorii emoţionali. Când realizăm că ne îndreptăm către o 
perioadă de vulnerabilitate, putem pune la cale un plan de 
acţiune în care să-i sunăm pe cei în care avem încredere, să 
prevenim recidiva şi să revenim pe calea cea bună. Mulţi 
declanşatori pot fi procesaţi prin implementarea noilor aspecte 
ale prevenirii recidivei, aspectele emoţionale. 

Aspectele emoţionale – Aspectele emoţionale ale 
prevenirii recidivei, numite şi aspectele interioare ale vindecării, 
se ocupă de câteva chestiuni care ne-au alimentat de la bun 
început lupta cu adicţia. Prin programele de recuperare 
Living Waters şi prin alte programe de recuperare învăţăm să nu 
ne îngropăm durerea emoţională, ci să ne „asumăm durerea” şi 
să o lăsăm să iasă la suprafaţă, ca să o putem aduce la 
Isus Cristos pentru vindecare. Deşi intensitatea sentimentelor 
dureroase ar trebui să slăbească în timp, Îi mulţumesc 
Domnului că vrea să ne vindece la un nivel mai profund, în 
timp ce progresăm în umblarea cu El. Domnul pare să lucreze 
în etape. Uneori ne aflăm în vale şi ne agăţăm cu disperare de El 
pentru tărie. Alteori suntem pe vârful muntelui, unde 
binecuvântările Lui par să nu se sfârşească. El ne duce şi în 
perioade staţionare, când învăţăm să umblăm în vindecarea pe 
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care ne-a adus-o până acum. Perioadele staţionare par mai 
degrabă terestre. Ne confruntăm cu provocările rutinei şi 
câştigăm unele victorii de bază. Devenim mai puternici când 
vedem roadele restaurării acţionând în relaţiile şi emoţiile 
noastre, dar putem fi, de asemenea, tentaţi să ne slăbim 
concentrarea asupra restaurării. Prevenirea recidivei înseamnă să 
continuăm şi să menţinem umblarea spirituală, limitele, 
monitorizarea şi să ne păzim ochii şi a gândurile chiar şi în 
perioadele de staţionare. 

De-a lungul anilor, am avut întotdeauna un partener de 
monitorizare sau de rugăciune. Cu partenerul meu de 
monitorizare am libertatea de a discuta despre starea în care mă 
aflu cu privire la aspectele spirituale şi de restaurare. Am 
posibilitatea să primesc ajutor pentru aspectele emoţionale şi 
problemele care îmi măresc vulnerabilitatea din trecut la 
„automedicaţie”. Când se declanşează durerea nevindecată, îmi 
permit să merg la el pentru a-i cere ajut ca să-mi arunc povara 
asupra Domnului. (Galateni 6:1-2, Romani 12:15-16) Este 
important să ai un partener de monitorizare care să te asiste 
prin ucenicizare, cu care să vorbeşti despre victoriile şi luptele 
tale şi la care să cauţi ajutor în rugăciune. 

„Să te rogi până treci de ispită” este un ingredient important în 
aspectele emoţionale ale prevenirii recidivei. Toţi avem perioade 
când ispitele sunt mai intense decât de obicei. În acele perioade 
putem să-I mărturisim Domnului ispita noastră specifică şi să Îl 
întrebăm care este problema de bază care ne face să fim mai 
vulnerabili astăzi decât am fost săptămâna trecută. Uneori El ne 
va arăta că am lăsat garda jos şi i-am privit lung pe toţi cei care 
au intrat în câmpul nostru vizual. Alteori poate că nu am avut 
parte de somn suficient sau nu am avut grijă de noi, ceea ce ne 
afectează rezistenţa la păcat. Vor fi, de asemenea, momente 
când vom fi provocaţi şi vom cădea din nou în vechile obiceiuri 
păcătoase, pentru a evita durerea emoţională. Atunci vom putea 
să mărturisim lupta noastră Domnului şi să Îi cerem răspunsul 
la durerea noastră. Domnul este credincios ca să vorbească 
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inimii noastre şi să ne ofere un răspuns care să rezolve 
problemele mult mai bine decât evadările noastre păcătoase. 

Cu câţiva ani în urmă mă luptam cu fantezia unor întâlniri 
sexuale agresive. Nu era lupta mea obişnuită şi mă simţeam mai 
degrabă condamnat de imaginile respective. În loc să mă duc la 
partenerul meu de monitorizare pentru a primi ajutor, am 
încercat să mă lupt cu gândurile de unul singur, fără prea mare 
succes. După ce m-am luptat cu gândurile respective aproape 
două săptămâni, în cele din urmă, mi-a fost de ajuns. L-am 
întrebat pe Domnul care era problema şi de ce mă luptam 
specific cu acele imagini. El mi-a arătat că eram copleşit de 
stresul zilnic de a conduce misiunea. Eram îngrijorat din cauza 
unor probleme familiale cu care mă confruntam şi aveam parte 
de provocări financiare atât eu personal, cât şi misiunea. 
Problema de bază era că mă simţeam copleşit şi căutam tăria 
masculinităţii altcuiva, ca să-mi rezolve problemele. M-am simţit 
zdrobit şi m-am pocăit fiindcă nu mi-am alungat gândurile aşa 
cum ar fi trebuit să o fac şi L-am rugat pe Domnul să-mi 
răspundă. Mi-a arătat că El va fi pentru mine tăria masculină 
după care tânjeam, pentru a mă învăţa cum să fac faţă stresului. 
Odată ce mi-am dus lupta la Isus şi am primit răspuns de la El, 
imaginile cu care mă luptasem timp de două săptămâni au 
dispărut cam în douăzeci de minute. Ani de zile mai târziu, 
Dumnezeu este în continuare pentru mine tăria masculină, 
ajutându-mă să mă confrunt cu provocările vieţii, purtându-mă 
prin perioadele dificile şi ajutându-mă să-mi ţin gândurile fixate 
pe El. În acest fel suntem ajutaţi în recuperare şi în prevenirea 
recidivei când ne rugăm până trecem de ispită. 

Dacă te afli în procesul de restaurare de un număr de ani şi 
simţi că să te păstrezi curat nu mai este la fel de uşor cum era 
cândva, aminteşte-ţi paşii pe care i-ai făcut la început ca să scapi 
de lupta ta. Vorbeşte cu cineva din echipa de conducere a 
bisericii tale şi fă-i cunoscut unde te afli. Cere-I Domnului să-ţi 
dea un partener de monitorizare care să te poată ajuta pe cale. 
Reconciliation Ministries oferă inclusiv ajutor pastoral individual 
celor care au nevoie de o „acordare la restaurare”. Sună la 
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586.739.5114 pentru a programa o întâlnire şi a te întoarce la 
calea cea bună. Poţi primi ajutor. 

[Dan Hitz, Relapse Prevention. Copyright © 2008 
Reconciliation Ministries. Tradus şi publicat cu permisiune. 
Acest articol este adaptat după un mesaj pe care Dan l-a 
prezentat la o întâlnire Celebrate Recovery la biserica Woodside Bible 
Church of Troy. Celebrate Recovery este un pas în programul creştin 
pentru ajutorarea celor care se recuperează dintr-o largă 
varietate de probleme, care includ abuzul de substanţe, adicţia 
sexuală, codependenţa şi multe altele. Pentru mai multe 
informaţii despre Celebrate Recovery, a se vedea 
www.celebraterecovery.com.] 

 

SE POATE SCHIMBA ORIENTAREA SEXUALĂ? 

N. E. & B. K. WHITEHEAD 

 
Un argument foarte puternic împotriva homosexualităţii ca 

stare înnăscută şi de neschimbat este schimbarea orientării 
sexuale. În acest capitol descriem cum arată literatura ştiinţifică 
că orientarea sexuală nu este fixă, ci fluidă. Oamenii se mişcă pe 
continuumul homosexual-heterosexual într-o măsură 
surprinzătoare în ambele direcţii, dar o proporţie mult mai mare 
de homosexuali devin heterosexuali, comparativ cu 
heterosexualii care devin homosexuali – ceea ce înseamnă că 
heterosexualitatea este o stare mai stabilă. 

Există diferite tipuri de schimbare. Cineva poate fi atras de 
ambele sexe, dar încet, încet îşi pierde atracţia faţă de un sex şi 
devine atras exclusiv de celălalt sex. O creştere a atracţiei faţă de 
un sex poate avea loc fără ca ea să devină exclusivă. Cel mai 
interesant este că cineva atras exclusiv de un sex poate să aibă 
pentru prima dată atracţie faţă de celălalt sex, ceea ce de obicei 
este o experienţă remarcabilă. 

Parte din schimbare este asistată terapeutic, dar în cele mai 
multe cazuri ea pare să fie circumstanţială. Chiar viaţa aduce 
uneori factori care fac o diferenţă.  
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Capitolul de faţă ia în considerare schimbarea şi pe 
susţinătorii şi oponenţii ei. 

Implicaţiile schimbării 
Schimbările către sau de la atracţia faţă de persoanele de sex 

opus implică faptul că orientarea nu este dictată genetic sau 
permanentă. 

Dintr-un oarecare motiv, oamenilor le este mai uşor să 
creadă că cineva poate trece de la atracţia faţă de persoanele de 
sex opus la atracţia faţă de persoanele de acelaşi sex, decât 
invers. Deci ne vom concentra cel mai mult asupra examinării 
trecerii de la atracţia faţă de persoanele de acelaşi sex la atracţia 
faţă de persoanele de sex opus, deşi există numeroase dovezi ale 
schimbării în ambele direcţii. Schimbarea a fost constatată atât 
de frecvent, încât poartă denumirea tehnică de „fluiditate”. 

Schimbarea spontană de la homosexual la heterosexual 
Bob este un fost homosexual al cărui tată a fost bolnav în 

cea mai mare parte a copilăriei lui şi la începutul adolescenţei 
lui. A crescut simţind atracţie homosexuală faţă de bărbaţi, iar în 
adolescenţă a avut timp de doi ani un partener sexual. La doi ani 
după terminarea relaţiei, dintr-odată a realizat că sentimentele 
homosexuale dispăruseră. 

„Când mă uit în urmă, văd că parţial motivul era că lucram 
cu tatăl meu [pe vreme aceea] şi petreceam timp regulat cu el 
pentru prima dată în viaţă. Nu am realizat ce se întâmpla, dar o 
nevoie, de care nu eram conştient, era împlinită în viaţa mea. 
Din acel moment nu m-am mai luptat cu homosexualitatea.” 

Bob crede că homosexualitatea lui era o căutare a afecţiunii 
şi conectării masculine, care îşi avea originea în lipsa unei relaţii 
cu tatăl său în copilărie. Era mult mai apropiat de mama lui. El 
crede că atunci când, la sfârşitul adolescenţei, a început să 
lucreze şi să relaţioneze cu tatăl său pentru prima dată, a 
dobândit ceva din relaţia lor care a condus la diminuarea 
dorinţei lui faţă de bărbaţi. 

Un bărbat homosexual a descoperit că atunci când s-a 
alăturat Forţelor Aeriene, a început să observe femeile. Bărbatul 
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era un homosexual autoidentificat – necăutând să-şi schimbe 
orientarea. 

„Aflându-mă într-un mediu complet masculin, am început 
să relaţionez cu bărbaţii mai spontan şi să mă simt mai bine în 
masculinitatea mea. Am simţit că am clădit o punte între mine şi 
bărbaţii heterosexuali... fiind unul dintre tipi şi având încredere 
unul în celălalt şi, drept rezultat, tot felul de bariere au căzut. Se 
părea că începeam să observ femeile... pentru prima dată în 
viaţă şi am început să am vise sexuale cu femei. Eram excitat 
sexual mai ales de bărbaţi, dar dintr-odată şi de femei. Asta m-a 
surprins extraordinar de mult.”[2] 

A devenit de fapt bisexual. Schimbarea i-a determinat pe 
autorii lucrării să remarce „maleabilitatea şi impredictibilitatea 
temporală a sexualităţi şi identităţii sexuale”. 

Lucrările de sexologie raportează un număr enorm de 
exemple ale schimbării, în orice măsură, de la homosexualitate 
la sau către heterosexualitate. Astfel de studii au fost atât de 
numeroase, încât în 1977, pentru a le trece în revistă, West le-a 
dedicat un întreg capitol în clasica sa carte 
Homosexuality Re-examined [Homosexualitatea reexaminată] şi a 
comentat: „Deşi unii militanţi homosexuali găsesc asemenea 
afirmaţii improbabile şi imposibile, s-au publicat relatări 
dovedite ca autentice despre homosexuali aparent exclusivi şi de 
durată, care şi-au schimbat pe neaşteptate orientarea.”[3] West 
menţionează un bărbat care a fost exclusiv homosexual timp de 
opt ani, apoi a devenit heterosexual. 

Straight [Hetero], o carte scrisă în 1972 de un bărbat sub 
pseudonimul Aaron, descrie cufundarea categorică a lui Aaron 
în lumea homosexuală, decizia lui de a o părăsi, apariţia 
sentimentelor lui pentru femei şi căsătoria lui ulterioară.[4] 

Un alt bine-cunoscut autor în domeniu, Hatterer, care crede 
în schimbarea orientării sexuale, a spus: „Am auzit despre sute 
de... bărbaţi care au trecut pe cont propriu de la o ajustare 
homosexuală la una heterosexuală.”[6] 

La sambia, un trib din Papua Noua Guinee în care sexul 
homosexual le era impus băieţilor în creştere până la vârsta 
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căsătoriei (când se aştepta de la ei să devină exclusiv 
heterosexuali), exista o schimbare semnificativă către 
heterosexualitate. Herdt,[7] care i-a cercetat intens pe sambia, i-a 
evaluat pe bărbaţii sambia pe scala lui Kinsey pentru cele două 
perioade: înainte şi după căsătorie. El a găsit că schimbarea de la 
adolescent la bărbatul masculin, în atitudini şi comportament, 
echivalau cu o trecere de la Clasele homosexuale 5 şi 6 ale lui 
Kinsey (de la predominant homosexual la exclusiv homosexual) 
la Clasa 2 (predominant heterosexual). Herdt credea că 
schimbarea avea loc o schimbare reală în orientarea sexuală. 

De la heterosexual la homosexual 
Femeile exclusiv heterosexuale pot, la vârsta mijlocie, să 

dezvolte sentimente lesbiene şi comportament lesbian. Aceasta 
este o bine-cunoscută caracteristică clinică a lesbianismului.[3,5] 

Ea apare adesea în timpul căsătoriei sau după terminarea 
căsătoriei, fără indicii observabile clinic ale unei existenţe 
anterioare – nici măcar a unor fantezii lesbiene, după cum au 
raportat următorii doi terapeuţi. 

Nichols[5] a găsit la femeile bisexuale căsătorite că „multe 
păreau să facă schimbări dramatice în clasificarea de către 
Kinsey atât a fanteziei, cât şi a comportamentului în timpul 
căsătoriei”, în moduri care „au aruncat îndoială asupra 
convingerii larg răspândite despre inflexibilitatea orientării şi 
atracţiei sexuale în timpul vieţii”. 

Dixon[8] a chestionat 50 de femei care au devenit bisexuale 
după vârsta de treizeci de ani. Ele fuseseră exclusiv 
heterosexuale anterior, fără ca înainte să fi avut fantezii sexuale 
semnificative cu femei şi fiind destul de satisfăcute din punct de 
vedere heterosexual. Au continuat să se delecteze cu relaţii 
sexuale promiscue cu ambele sexe. 

Tanner[11] a raportat că aproximativ jumătate dintre 
lesbienele pe care le cunoştea erau heterosexuale înainte de 
vârsta mijlocie. 

Lucrarea lui Kinsey despre sexualitatea masculină şi 
feminină în anii ’40 şi ’50 este probabil clasică în domeniu în 
concluziile sale că orientarea sexuală este fluidă şi supusă 
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schimbării spontane. La un stadiu de început în cercetarea sa, 
Kinsey (după cum menţionează cercetătorul lui Kinsey, 
Pomery[9]) a descoperit „mai mult de 80 de cazuri de bărbaţi 
[anterior homosexuali] care au făcut o ajustare heterosexuală 
satisfăcătoare”. Ceea ce a reprezentat 2% din eşantionul său. 
Mici cantităţi de fantezii homosexuale au rămas; dar descrierea 
tipică în acea vreme era „ajustare”. Kinsey, de asemenea, a găsit 
că cele mai multe schimbări au avut loc la adulţi. 

Comentând în special lucrarea lui Kinsey ş.a., cercetătorul 
din Texas Ross spune: „Ţinând cont de aceste date... 
sexualitatea poate fi văzută astfel mai degrabă ca o variabilă 
fluctuantă, decât ca o constantă.”[10] 

Un studiu făcut de bine-cunoscuta echipă de cercetători 
Bell, Weinberg şi Hammersmith,[12] publicat în 1981, a clamat, 
de asemenea, că 2% din populaţia heterosexuală au spus că 
fuseseră cândva exclusiv homosexuali. În mod independent, 
cercetătorii Cameron ş.a.[13] din Colorado au raportat în 1985 o 
cifră identică. De asemenea, ambele studii au stabilit un 
procentaj al homosexualităţii în populaţie de 4%. Cu alte 
cuvinte, aproape jumătate din eşantionul homosexual s-a 
deplasat în mod semnificativ către heterosexualitate. Dar 
schimbarea a avut loc în ambele direcţii. Aproximativ 2% din 
grupul heterosexual au devenit homosexuali (Figura 37). 

Mai multe date sunt disponibile în studiul amplu făcut de 
Laumann ş.a. (1994),[14] care au raportat că aproximativ jumătate 
dintre bărbaţii activi homosexual ca tineri adulţi nu mai erau 
activi ulterior. Este adevărat, unul sau două incidente de 
activitate homosexuală au fost înregistrate în fiecare caz, iar 
întrebările au fost direcţionate mai degrabă la activitate, decât la 
identitate, dar cu toate limitările sale, studiul sprijină alte studii. 
Rosario ş.a. (1996)[15,16] au raportat, într-un studiu longitudinal, 
că 57% dintre subiecţii lor homosexuali/lesbiene au rămas 
exclusiv homosexuali/lesbiene, dar restul se schimbaseră în 
diferite grade. Fox[17] a raportat diferite grade ale schimbării la 
bisexuali (care nu urmaseră terapie pentru schimbare). 
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Figura 37: Prezentarea deplasării naturale între orientările 
sexuale 

 
Sumarizarea acestor studii şi o excelentă formulă 

aproximativă este că aproximativ jumătate dintre cei cu atracţie 
exclusivă faţă de persoanele de acelaşi sex au fost cândva 
bisexuali sau chiar heterosexuali. Aceasta se afirmă explicit în 
Sandfort (1997).[18] Şi aproximativ acelaşi număr s-au schimbat 
de la a avea exclusiv atracţie exclusivă faţă de persoanele de 
acelaşi sex la a fi bisexuali sau chiar exclusiv heterosexuali (deşi 
evident ei reprezintă o proporţie mult mai mică a 
heterosexualilor). 

Cercetătorul californian Hart[19] a raportat că aproximativ 
1% dintr-un grup de bărbaţi creştini conservatori au raportat în 
mod spontan (într-un chestionar anonim despre orientare, 
atitudini şi comportamente sexuale, dar nu despre schimbare), 
că fuseseră cândva exclusiv homosexuali, dar acum erau 
heterosexuali ajustaţi şi fericiţi. Dacă ar fi fost întrebaţi specific, 
este posibil ca procentajul să fi fost mai mare. Similar, într-un 
amplu sondaj pe internet făcut pe tineri homosexuali şi lesbiene 
de către !OutProud!,[20] când au fost întrebaţi ce credeau despre 
posibilitatea schimbării orientării sexuale către heterosexualitate, 
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1% au îndrăznit efectiv să afirme că făcuseră o asemenea 
schimbare! 

Studii care arată diferite grade de schimbare continuă să se 
publice în jurnalele ştiinţifice. Într-un studiu longitudinal din 
Noua Zeelandă,[21] 1000 de copii au fost urmăriţi de la naştere. 
De la vârsta de 21-26 de ani, 1,9% dintre bărbaţi au părăsit 
atracţia exclusivă faţă de persoanele de sex opus, iar 1% au 
trecut la atracţie exclusivă faţă de persoanele de sex opus. 
Totuşi, la femei, într-o înregistrare internaţională, un maxim de 
9,5% au părăsit atracţia exclusivă faţă de persoanele de sex 
opus. Un procent mai obişnuit de 1,3% au trecut la atracţie 
exclusivă faţă persoanele de sex opus. Acestea şi alte schimbări 
similare în cadrul grupului i-au determinat pe cercetători să 
afirme că orientarea sexuală aproape sigur nu este cauzată de 
factori genetici.[21] În mod similar,[22,23] diferite grade de 
schimbare de-a lungul anilor au fost constatate la femeile tinere 
din Statele Unite. Unii cititori este posibil să fi auzit deja de 
moda LUG la studentele din unele universităţi din Statele Unite 
– Lesbiene până la Graduare – care arată maleabilitatea sexualităţii. 

Din cele de mai sus putem concluziona că homosexualitatea 
este mult mai fluidă decât heterosexualitatea, după cum arată 
proporţia însemnată de 50% dintre homosexuali care se 
deplasează către o orientare heterosexuală, comparativ cu 
proporţia redusă de heterosexuali care au devenit homosexuali. 
(Figura 37) 

Kinish ş.a.[24] au examinat în detaliu tipul de schimbări care 
au avut loc şi în majoritatea cazurilor au confirmat imaginea 
anterioară. Rezultatele lor sunt prezentate în următoarele două 
diagrame, Figurile 38 şi 39, care confirmă apariţia atracţiei faţă 
de persoanele de acelaşi sex descrisă în Capitolul Doi. (Cifrele 
sunt complexe, a se vedea pagina 225 din carte pentru un sumar 
simplificat.) Eşantionul nu a fost aleatoriu, iar aceasta ar putea 
să însemne că măsura schimbării a fost mai mică decât cea 
arătată aici, deoarece un studiu al orientării sexuale i-ar putea 
atrage pe cei care s-au schimbat şi sunt curioşi să afle de ce – cu 
alte cuvinte, ei ar putea fi suprareprezentaţi în grup. Criteriul a 
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fost orientarea sexuală autoatribuită. Schimbările au avut loc pe 
întreaga perioadă a vieţii şi par să fi inclus anii instabili ai 
adolescenţei. Cifrele însumate nu ajung la 100% în a doua 
diagramă, datorită complicaţiilor implicând categoria 
„combinată” şi datorită detaliilor insuficiente din lucrarea 
ştiinţifică. 

Figura 38: Deplasarea bărbaţilor adulţi între 
homosexualitate şi heterosexualitate de-a lungul vieţii. Mişcarea 
cea mai importantă este către heterosexualitate. În fiecare 
coloană verticală, blocurile etichetate cu culoarea gri deschis 
indică orientarea anterioară. 

 
Figurile 38 şi 39 pot fi rezumate după cum urmează. 

 Cele mai multe schimbări au loc către heterosexualitatea 
exclusivă. 

 Numărul celor care se schimbă către atracţia exclusivă faţă 
de persoanele de sex opus este mai mare decât numerele 
curente combinate ale bisexualilor şi ale celor cu atracţie faţă de 
persoanele de acelaşi sex. Această cifră surprinzătoare confirmă 
zicala care circula cu zece ani în urmă: „Foştii homosexuali îi 
depăşesc numeric pe homosexualii din prezent.” Aproximativ 
3% dintre bărbaţii şi femeile cu atracţie exclusivă faţă de 
persoanele de sex opus susţin că au fost cândva altceva. 
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 Atracţia exclusivă faţă de persoanele de sex opus este de 
17 ori mai stabilă decât atracţia exclusivă faţă de persoanele de 
acelaşi sex la bărbaţi, iar atracţia faţă de persoanele de sex opus 
este de 30 de ori mai stabilă decât atracţia faţă de persoanele de 
acelaşi sex la femei. Deci femeile îşi schimbă orientarea sexuală 
mai mult decât bărbaţii. 

Figura 39: Deplasarea femeilor adulte între lesbianism şi 
heterosexualitate. Mişcarea cea mai importantă este către 
heterosexualitate. 

 
Gradul de schimbare la bisexuali a fost excepţional de 

ridicat – mult mai mulţi au trecut la o anumită formă de 
exclusivitate decât au rămas stabili. 

Nu s-au raportat schimbări directe de la atracţia exclusivă 
faţă de persoanele de acelaşi sex la atracţia faţă de persoanele de 
sex opus în acest eşantion. Dar, cu siguranţă, el confirmă că 
numeroase schimbări are loc spontan în populaţie. 

Mock şi Eibach[24a] au găsit că după vârsta de 40-50 de ani, 
64% dintre lesbienele exclusive se schimbă în altceva, iar 65% 
dintre bisexuali la fel. Dintre bărbaţii cu atracţie faţă de 
persoanele de acelaşi sex, 9,5% s-au schimbat, iar 47,1% dintre 
bisexuali, de asemenea. Nicio terapie nu a fost implicată. 

Katz-Wise şi Hyde[24b] au găsit că 63% dintre femeile cu 
atracţie faţă de persoanele de acelaşi sex şi 50% dintre bărbaţii 
cu atracţie faţă de persoanele de acelaşi sex, cu vârsta cuprinsă 
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între 18 şi 26 de ani, îşi schimbaseră atracţia cel puţin o dată. 
Aproximativ 20% au avut schimbări multiple, iar prima 
schimbare avusese loc la sfârşitul adolescenţei. Nicio terapie nu 
a fost implicată. 

Schimbarea la adolescenţi 
Printre cele mai remarcabile date despre schimbare sunt cele 

pentru adolescenţi. Următoarele date sunt luate dintr-un foarte 
amplu sondaj din Statele Unite despre Sănătatea de la Adolescent la 
Adult, făcut de Savin, Williams şi Ream (2007).[25] 

Prezentăm datele în formă vizuală, pentru a fi mai uşor de 
urmărit. În figurile de mai jos, negrul reprezintă atracţia doar 
faţă de persoanele de sex opus, griul mediu îi reprezintă pe cei 
care sunt atraşi de persoanele de ambele sexe şi griul deschis pe 
cei atraşi doar de persoanele de acelaşi sex. Diagrama arată 
schimbările în atracţie la aceste trei categorii de la 16 la 17 ani. 
Sondajul a folosit termenul „atracţie romantică” în întrebările 
sale despre atracţia faţă de persoanele de un sex sau celălalt, dar 
noi o vom numi pe scurt „atracţie”. 

În prima diagramă de mai jos (Figura 40), bara din stâga îi 
reprezintă pe toţi bărbaţii din eşantion care aveau atracţie faţă 
de persoanele de celălalt sex la vârsta de 16 ani. Cele trei bare 
din dreapta arată procentajul celor care au ajuns la una dintre 
cele trei clase de atracţii un an mai târziu, la vârsta de 17 ani, 
sfârşind în una dintre cele trei clase ale atracţiei. Răspunsurile nu 
însumează întotdeauna dimensiunea barei din stânga, deoarece 
15% dintre respondenţii care au avut atracţie romantică în 
primul an, au spus că nu mai aveau deloc atracţie faţă de 
persoanele din niciun sex în al doilea an. Uneori nu au răspuns 
deloc la întrebare. În Figurile 40 şi 42 rezultatele pentru femeile 
cu atracţie faţă de persoanele de celălalt sex au fost aproape 
identice cu cifrele pentru bărbaţi, de aceea nu sunt prezentate. 
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Figura 40: Atracţia faţă de persoanele de celălalt sex la 
bărbaţi 

 
Pentru cei (mult mai puţini) care aveau atracţii faţă de 

ambele sexe (rândul celor care sunt doar bisexuali) vedem ceva 
interesant în Figura 41.  

Figura 41: Atracţia faţă de persoanele de acelaşi sex la 
bărbaţi 

 
Un foarte mic procentaj rămân atraşi exclusiv de persoanele 

de acelaşi sex, dar de departe cea mai mare proporţie nu mai au 
nicio atracţie faţă de persoanele de acelaşi sex, ci au numai 
atracţie faţă persoanele de sex opus. Atracţia faţă de persoanele 
de acelaşi sex încetează în decursul unui singur an sau se 
schimbă în atracţie faţă de persoanele de sex opus, sau poate că 
sunt atracţii trecătoare, iar indivizi compatibili de acelaşi sex nu 
sunt disponibili la vârsta de 17 ani. 
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Figura 42: Atracţia faţă de persoanele de acelaşi sex la 
femei 

 
Din nou, în Figura 42 vedem o schimbare considerabilă de 

la atracţia exclusivă faţă de persoanele de acelaşi sex la la atracţia 
exclusivă faţă persoanele de sex opus. 

Nu a existat intervenţie pentru a aduce schimbări între 16 şi 
17 ani. Se pare că maturizarea sau şansa au fost principalul 
responsabil pentru schimbare. Figurile 43-45 sunt pentru cei cu 
vârsta de 17-22 de ani. 

Figura 43: Atracţia faţă de persoanele de sex opus la 
bărbaţi, 17-22 de ani 

 
Din nou, aceasta confirmă că atracţia exclusivă faţă de 

persoanele de sex opus persistă la ambele sexe. 
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Figura 44: Atracţia faţă de persoanele de acelaşi sex la 
bărbaţi, 17-22 de ani 

 
Aceasta confirmă, din nou, că cei atraşi iniţial numai de 

persoanele de acelaşi sex, în decursul obişnuit al evenimentelor, 
vor sfârşi, în cea mai mare parte, prin a fi atraşi exclusiv de 
persoanele de sex opus. Un procent surprinzător de mic al celor 
atraşi de persoanele de acelaşi sex în adolescenţă rămân astfel. 

Figura 45: Atracţia faţă de persoanele de acelaşi sex la 
femei, 17-22 de ani 

 
Tiparul pentru femei este că doar foarte puţine rămân atrase 

exclusiv de persoanele de acelaşi sex pe termen lung. Multe 
devin bisexuale, adică dobândesc şi atracţie faţă de persoanele 
de sex opus. 
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Dacă atracţia iniţială a fost faţă de persoanele de sex opus, 
iar cea care a urmat a fost faţă de persoanele de acelaşi sex, 
deprimarea s-a accentuat.[90] 

Concluzia aici este că în timp există o foarte mare schimbare 
în atracţie, cu siguranţă în cinci ani, dar chiar şi într-o perioadă 
scurtă de un an. Schimbările sunt profunde, chiar în comparaţie 
cu cele de la adulţi. 

Sunt aceste sentimente (în mare parte din adolescenţă) reale? 
Sunt ele cu adevărat atracţie faţă de persoanele de acelaşi sex? 
S-ar putea susţine cu uşurinţă că fie că sunt atracţie faţă de 
persoanele de sex opus, fie că sunt atracţie faţă de persoanele de 
acelaşi sex, ele nu sunt forma matură a atracţiilor respective. 
Totuşi, cu siguranţă, sunt destul de reale ca să declanşeze 
sinuciderea când adolescentul este respins de prietenul său 
special, îndeosebi dacă atracţia este faţă de persoanele de acelaşi 
sex sau bisexuală. 

Din datele de mai sus pentru cei cu vârsta de 16-17 ani, este 
posibil să se estimeze măsura schimbării de la atracţia bisexuală 
la atracţia faţă de persoanele de acelaşi sex, comparativ cu 
măsura de schimbare de la atracţia faţă de persoanele de sex 
opus. Făcând presupunerea aritmetică că cei care nu apar în 
date nu afectează rezultatele, este posibil să calculăm cu cât este 
mai probabil ca orientarea homosexuală să devină 
heterosexuală, decât invers. 

Bărbaţi: atracţie faţă de persoanele de acelaşi sex, comparativ 
cu atracţia faţă de persoanele de sex opus. Schimbarea este de 
38 de ori mai probabilă.  

Atracţie bisexuală/faţă de persoanele de sex opus. 
Schimbarea este de 57 de ori mai probabilă. 

Femei: atracţie faţă de persoanele de acelaşi sex, comparativ 
cu atracţia faţă de persoanele de sex opus. Schimbarea este de 
28,9 de ori mai probabilă. 

Atracţie bisexuală/faţă de sexul opus. Schimbarea este de 
29,8 ori mai probabilă. 

Pentru a fi mai conservatori, atracţia bisexuală sau atracţia 
exclusivă faţă de persoanele de acelaşi sex este de cel puţin 
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25 de ori mai probabil să se schimbe decât atracţia faţă de 
persoanele de sex opus. (Adică este de 25 de ori mai probabil ca 
cei de 16 ani care spun că au atracţie faţă de persoanele de 
acelaşi sex sau atracţie bisexuală să se schimbe către 
heterosexualitate la vârsta de 17 ani, decât ca cei cu orientare 
heterosexuală să se schimbe către bisexualitate sau 
homosexualitate.) Ceea ce este comparabil cu cifrele care reies 
din alte lucrări ştiinţifice prezentate în capitolul de faţă, dar 
având valoare mai mare. 

Cei mai mulţi adolescenţi se vor schimba de la atracţia faţă 
de persoanele de acelaşi sex. De fapt, în grupul celor cu vârsta 
de 16-17 ani, 98% vor trece de la homosexualitate sau 
bisexualitate către heterosexualitate, având poate pentru prima 
dată o anumită atracţie sau atracţie exclusivă faţă de sexul opus. 

Cei mai mulţi adolescenţi care cred că sunt 
homosexuali/lesbiene/bisexuali şi că vor fi astfel tot restul 
vieţii, vor fi probabil diferiţi în următorul an. Prin urmare, este 
complet iresponsabil şi categoric contrazis de fapte să se 
recomande susţinerea sentimentelor faţă de persoanele de 
acelaşi sex la un adolescent pe motiv că astfel de sentimente 
sunt intrinseci, neschimbabile şi că individul este, prin urmare, 
homosexual. 

Nu este un rezultat nou. Cu douăzeci şi cinci de ani în urmă, 
Tiffany Barnhouse, profesor de psihiatrie la Southern Methodist 
University a remarcat supărat: 

„Nu pot să afirm cu suficientă tărie că a le prezenta acest 
model [homosexual] tinerilor sau a le îngădui – aşa cum se 
întâmplă adesea în climatul contemporan al discuţiilor libere – 
să-şi imagineze că experimentele lor adolescentine tranzitorii 
sunt cu adevărat elocvente pentru o dispoziţie homosexuală 
determinată este nu numai o dovadă a ignoranţei psihiatrice, dar 
este, la fel de specific, un act imoral.”[77] 

Pe de altă parte, cei în vârstă de 16 ani care susţin că au 
atracţie faţă de persoanele de sex opus vor rămâne în mod 
surprinzător astfel, iar aceasta este o presupunere realistă. 
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Deci atât la adulţi, cât şi la adolescenţi are loc o mare măsură 
de schimbare spontană. În loc ca atracţia faţă de persoanele de 
acelaşi sex să fie o stare neschimbabilă, ea este de fapt un bun 
exemplu al unei stări schimbabile. Atât de multe schimbări au 
loc, încât Savin-Williams şi Ream au pus sub semnul întrebării 
dacă ideea orientării sexuale la adolescenţi are vreun sens. 

Unde sunt toţi foştii homosexuali? 
În acest punct se pune întrebarea firească – dacă există atât 

de mulţi „foşti homosexuali” în populaţie, unde sunt ei? Foarte 
puţini cititori au întâlnit vreunul de care să ştie. Nu este de 
mirare că comunitatea LGB este foarte sceptică cu privire la 
schimbarea reală, cu toate că cele mai bune estimări ale 
cercetătorilor implică faptul că ea are loc şi încă în mod 
spontan, fără intervenţie clinică, odată cu înaintarea în vârstă. 

Există motive bune pentru care acest grup rămâne ascuns. 

 Cei mai mulţi dintre cei care au trecut la atracţia faţă de 
persoanele de sex opus simt o anumită jenă cu privire la viaţa 
lor dinainte şi nu le place să vorbească despre ea. 

 Mulţi cred că trecerea lor la atracţia faţă de persoanele de 
sex opus este reală şi permanentă, iar atracţia faţă de persoanele 
de sex opus este identitatea lor centrală. Nu vor să vorbească 
despre orientarea lor sexuală anterioară. Viaţa merge înainte. 

 Dacă acum sunt implicaţi heterosexual, recunoaşterea 
atracţiei lor anterioare faţă de persoanele de acelaşi sex ar putea 
pune în pericol relaţia din prezent. 

 Dacă recunosc în public atracţia lor anterioară faţă de 
persoanele de acelaşi sex, vor fi subiectul unor atacuri adesea 
ostile, publice şi necruţătoare din partea membrilor comunităţii 
homosexuale. Deoarece mulţi „foşti homosexuali” se află la 
capătul timidităţii pe scala încrederii în sine, îşi ţin capul plecat. 
Regretatul Dean Byrd a spus, dată fiind experienţa sa cu clienţii: 
„Ştiţi ce se întâmplă când cineva spune că este un fost 
homosexual? Viaţa sa şi viaţa familiei sale devine in iad. Este 
batjocorit de activişti, familia îi este umilită.” 

 Puţine schimbări sunt către o atracţie faţă de persoanele 
de sex opus de 100% şi mulţi dintre cei care s-au schimbat sunt 
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poate stânjeniţi din cauza celor câteva procente de atracţie faţă 
de persoane de acelaşi sex care rămân, deoarece activiştii tind să 
argumenteze, în mod absolutist, că şi o rămăşiţă de câteva 
procente de atracţie faţă de persoanele de acelaşi sex arată că nu 
a avut loc o schimbare reală. 

 În contrast, un homosexual exclusiv în prezent, care a 
avut cândva atracţie faţă de persoanele de sex opus, este 
probabil să spună că atracţia lui anterioară faţă de persoanele de 
sex opus a fost un strat superficial, care a acoperit identitatea 
atracţiei faţă de persoanele de acelaşi sex, şi va fi mai dornic să 
discute despre identitatea lui anterioară – adesea din motive 
politice. 

Ostilitatea faţă de cei care s-au schimbat este extremă şi 
aproape de o interzicere totală a libertăţii lor de exprimare. 
Posterele care au apărut în toată ţara în Statele Unite în anii ’90, 
arătând un grup mare de oameni şi mesajul: „Se pot schimba 
homosexualii? Noi am făcut-o!”, i-a înfuriat pe membrii 
comunităţii homosexuale. Unele au fost făcute bucăţi.  

S-a făcut o publicitate naţională ofensatoare, bazată pe 
discreditare şi negare. Cei mai mulţi heterosexuali ar găsi o 
asemenea afirmaţie care contrariază, dar nu insultătoare pentru 
comunitatea LGB. Dar un purtător de cuvânt homosexual din 
statul Pennsylvania, unde s-a întâmplat aceasta, a numit-o „cea 
mai periculoasă exprimare a heterosexismului pe care am văzut-
o vreodată”.  

Facultăţile din universităţi au intervenit uneori pentru a cere 
îndepărtarea unor asemenea postere şi au închis organizaţiile 
din campus care au sprijinit mesajul. De ce? Aceasta îi ameninţă 
pe cei cu atracţie faţă de persoanele de acelaşi sex într-o măsură 
de care heterosexualilor le este dificil să-şi dea seama pe deplin. 
Activista homosexuală neortodoxă Camille Paglia a scris: 
„... reglementarea fascistă a discursului public în această ţară de 
către liberali nominali, care au devenit în mod atât de necugetat 
fideli dogmei, ca orice membri începători ai Inchiziţiei spaniole. 
De ce ar trebui fluiditatea orientării sexuale să fie ameninţătoare 
pentru un homosexual sigur de identitatea sa sexuală?”[26] 



 - 234 - 

Dar, precum am văzut mai sus, orientarea 
homosexuală/lesbiană este mult mai puţin sigură decât 
orientarea heterosexuală, astfel încât sugestiile că schimbarea 
este posibilă, în mod firesc, stârnesc multă anxietate. 

Cel mai bun rezumat al acestei secţiuni ar fi că există o mare 
măsură de schimbare spontană, recunoscută de toţi cercetătorii, 
cu excepţia celor extrem de motivaţi ideologic. 

Schimbarea asistată 
Dacă schimbări considerabile în orientarea sexuală către 

atracţia faţă de persoanele de sex opus pot avea loc fără 
intervenţie terapeutică, rezultă că ele ar putea avea loc mai mult 
sau mai rapid la o persoană motivată, dacă ar fi asistate 
terapeutic. 

Prima înregistrare a unei schimbări asistate o găsim în 
Noul Testament. În 1 Corinteni 6:9-11, Pavel, scriindu-le 
corintenilor, a spus despre homosexuali (cuvântul tradus 
„homosexuali” este arsenokoite în greacă, însemnând 
„bărbat/coit”): „...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.”  

Ei s-au schimbat şi este rezonabil să credem – dat fiind 
accentul în creştinism mai mult pe atitudinea interioară, decât 
pe comportamentele pur exterioare – că schimbarea nu a fost 
doar comportamentală.  

Încă din secolul trecut s-a încercat o schimbare asistată, 
folosindu-se multe tehnici, inclusiv hipnoza, terapia aversiunii, 
terapia comportamentală, psihoanaliza; unele metode fiind mai 
degrabă brutale, unele având mai mult succes decât altele. La un 
stadiu de început al cercetării sale, Kinsey „a recomandat un 
tipar de tratament al celor care doreau schimbarea”.[9] Prescriind 
această cale celor care vroiau să şi-o asume, Kinsey întotdeauna 
a avertizat că „a ştiut că a avut succes în multe cazuri, dar a 
văzut şi că a dat greş”. Dar se pare că orice terapie s-a folosit, 
întotdeauna a existat o anumită schimbare către 
heterosexualitate, aşa cum s-a raportat de către următorii 
terapeuţi.  
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Reuben Fine, Director la New York Centre for Psychoanalytic 
Training a remarcat: „Dacă pacienţii sunt motivaşi să se schimbe, 
un procentaj considerabil de homosexuali declaraţi devin 
heterosexuali.”[27]  

Bernard Berkowitz şi Mildred Newman: „Am descoperit că 
un homosexual care vrea cu adevărat să se schimbe are o şansă 
foarte bună să o facă.”[28]  

Edmund Bergler a concluzionat, după analizarea şi 
consultarea a 600 de homosexuali timp de treizeci de ani: 
„Homosexualitatea are un prognostic excelent în tratamentul 
psihiatric/psihanalitic, cu o durată de la unul la doi ani... cu 
condiţia ca pacientul să vrea cu adevărat să se schimbe. 
Vindecarea indică nu bisexualitatea, ci heterosexualitatea reală şi 
autentică.”[29]  

După douăzeci de ani de studiere comparativă a 
homosexualilor şi heterosexualilor, Irving Bieber a scris: 
„Estimările inversării [de la homosexual la heterosexual] variază 
acum de la 30% la un optimist procent de 50%.”[30]  

Bieber i-a urmărit timp de zece ani pe unii dintre clienţii cu 
care făcuse psihanaliză şi a găsit că rămăseseră exclusiv 
heterosexuali.[31] 

Charles Socarides a spus: „Există… suficiente dovezi că 
într-o majoritate de cazuri homosexualitatea poate fi tratată cu 
succes de psihanaliză.”[32]  

Cercetătorii Masters şi Johnson, după ce au lucrat cu 67 de 
homosexuali şi 14 lesbiene care au cerut terapie de reversie, au 
raportat o rată de succes de 71,6%, după o perioadă de urmărire 
de şase ani. Deşi au fost criticaţi pentru defecte serioase în 
urmărirea lor postterapeutică şi în evaluare, pare sigur că au 
produs multe reversii reale şi de durată.[33] 

Psihologul Gerard van den Aardweg, după douăzeci de ani 
de cercetări a tratamentului homosexualităţii, a afirmat: „Două 
treimi au ajuns la un stadiu în care sentimentele homosexuale 
erau, în cel mai bun caz, impulsuri ocazionale sau erau complet 
absente.”[34]  
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Psihiatrul William Wilson a susţinut o rată de succes de 55% 
în tratarea homosexualilor care erau creştini mărturisitori.[35]  

Conform lui Robert Kronemeyer, un psiholog clinician: 
„Aproximativ 80% dintre bărbaţii homosexuali şi femeile 
homosexuale care au urmat terapie sintonică au fost capabili să 
se elibereze şi să obţină o ajustare heterosexuală 
satisfăcătoare.”[36] 

Grupurile de suport ale foştilor homosexuali spun că sute de 
homosexuali au trecut, în mod semnificativ, către o orientare 
heterosexuală, ca rezultat al dedicării creştine, suportului 
specializat şi serviciilor pe care le oferă. 

Cercetătorul în sexualitate West, din Regatul Unit, 
rezumând principalele materiale până în anii ’70[3] spune că 
tehnicile comportamentale au părut să aibă cea mai bună rată de 
succes (niciodată mai mică de 30%). Deşi psihoanaliza susţine 
că are un mare succes, rata sa medie a părut să fie de 
aproximativ 25% (dar 50% dintre bisexuali au ajuns la 
heterosexualitatea exclusivă). 

O cercetătoare în psihologia dezvoltării, Moberly, a susţinut 
că rata de succes a psihoterapiei în terapia reparativă la 
homosexuali nu a fost mai ridicată datorită înţelegerii inadecvate 
a cauzelor homosexualităţii, ratele de succes reflectând, în mod 
evident, relevanţa modelului de tratament. Moberly afirmă că 
până în anii ’80, psihoterapia încă vedea homosexualitatea ca pe 
o problemă cu sexul opus, în loc să o vadă ca pe o dificultate de 
relaţionare cu persoanele de acelaşi sex. În opinia ei, aceasta 
explică deziluzionarea multor homosexuali care au solicitat, fără 
succes, terapie în trecut. S-ar putea ca adoptarea în creştere, în 
ultimii douăzeci de ani, a modelului de tratament al lui Moberly 
să se reflecte în nivelele de schimbare mai ridicate decât media 
pe care susţin că le au diferite grupuri în perioadele mai recente. 

Totuşi, chiar acolo unde este inadecvat informată, 
psihoterapia produce schimbare oriunde influenţează 
chestiunile relevante pentru cauzele homosexualităţii. Aceasta 
înseamnă că şi ocupându-se de depresia, abuzul de substanţe 
sau suicidalitatea care însoţesc, în mod obişnuit, atracţia faţă de 



 - 237 - 

persoanele de acelaşi sex, ea poate face o diferenţă în atracţia 
faţă de persoanele de acelaşi sex. Aşa cum comentează West în 
recenzia pe care o face literaturii de specialitate: „Fiecare studiu 
făcut vreodată despre conversia de la orientarea homosexuală la 
cea heterosexuală a arătat un anumit succes.”[3] 

Reuben Fine remarcă, în mod similar: „Toate studiile, 
începând de la Schrenk-Notzing [epoca victoriană], au găsit 
efecte pozitive, realmente indiferent de tipul de tratament 
folosit.”[27] Conform lui West, cei care prezintă cea mai mare 
probabilitate de a răspunde la tratament sunt clienţii care au un 
nivel bun de motivare, un trecut cu unele sentimente 
heterosexuale şi au intrat mai târziu în stilul de viaţă 
homosexual. 

Se pare că metodele brutale, precum terapia de aversiune, 
adică şocuri electrice, nu s-au mai folosit de multe decenii. 
Terapeuţii din zilele noastre depun eforturi ca să respecte 
standardele pentru terapie, aşa cum sunt ele înţelese în prezent. 
Formula aproximativă încă este că aproximativ o treime obţin o 
schimbare mai degrabă dramatică, o treime obţin o schimbare 
semnificativă, iar o treime nu se schimbă. Astfel de schimbări 
sunt mult mai ridicate decât schimbarea spontană neterapeutică 
la adulţi. Totuşi, trebuie să reflectăm la faptul că, în climatul 
curent, este mai probabil ca terapeuţii să vadă cazurile extreme. 
Dat fiind acestea, ratele raportate de schimbare sunt destul de 
bune. 

O schimbare bine documentată[37] a avut loc din întâmplare 
şi a implicat medicaţia. Doi profesionişti în medicină din Florida 
au raportat în 1993 că au tratat un bărbat homosexual pentru 
fobie socială – avea o anxietate extremă în orice cadru social. 
Fusese exclusiv homosexual în fantezii şi practică începând din 
adolescenţă, dar aceasta nu avea legătură cu cererea sa de a fi 
tratat; era destul de fericit ca homosexual. Medicamentul 
fenelzină ajută în multe cazuri de fobie socială şi, cu siguranţă, a 
fost de ajutor în acest caz. Începând din a patra săptămână, a 
devenit mai deschis, mai vorbăreţ şi s-a simţit mai confortabil în 
situaţiile sociale. A început să discute spontan într-un grup, fără 
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să roşească. Dar, în mod curios, a raportat o experienţă pozitivă, 
plăcută întâlnindu-se şi ieşind în oraş cu o femeie.  

„În următoarele două luni, a început să se întâlnească 
exclusiv cu femei, a raportat că se bucura de relaţiile sexuale 
heterosexuale şi că nu mai avea interese sexuale pentru bărbaţi. 
Şi-a exprimat dorinţa pentru o soţie şi o familie, iar fanteziile lui 
sexuale au devenit complet heterosexuale... În retrospectivă, el a 
decis că combinaţia dintre anxietatea sa când se apropia de 
oameni, respingerea hărţuitoare din partea bărbaţilor 
heterosexuali şi acceptarea confortabilă din partea bărbaţilor 
homosexuali, care l-au urmărit şi i-au făcut curte, îl ajutaseră să 
se convingă de homosexualitatea sa.”  

Deci acest raport este despre cineva care era, în mod clar, 
exclusiv homosexual, al cărui comportament în trei luni a 
devenit exclusiv heterosexual. Ceea ce este o schimbare 
excepţional de rapidă. 

De ce se împotriveşte schimbării activistul 
homosexual? 
Activismul homosexual aduce de obicei unul din 

următoarele argumente sau chiar toate argumentele următoare.  

 De la bun început, cei în cauză nu au fost homosexuali. 

 Pretinsa schimbare în orientare care a avut loc este scurtă 
şi iluzorie. (În timp, individul va reveni la homosexualitate; 
schimbarea este doar rezultatul suprimării sentimentelor 
homosexuale, care vor reveni la suprafaţă.) 

 Îţi poţi schimba identitatea, dar nu orientarea. (Te poţi 
opri să dai curs homosexualităţii, dar nu te poţi opri să fii 
homosexual în interiorul tău.) 

 Cei care spun că schimbarea este posibilă sunt 
„homofobi” (urând sau fiindu-le teamă de homosexualitate şi 
homosexuali). Adică îi forţează pe homosexuali să devină 
heterosexuali fiindcă nu le place homosexualitatea sau nu le plac 
homosexualii. 

 Homosexualii care trec prin schimbare sunt afectaţi 
emoţional în procesul respectiv, devin deprimaţi, îşi pierd stima 
de sine şi devin suicidari, fiindcă îşi violentează adevăratul lor 
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sine şi „internalizează homofobia”, care îi forţează să se 
schimbe. 

Activismul homosexual încearcă să discrediteze orice studiu 
care arată că schimbarea este posibilă sau pe oricine susţine că 
s-a schimbat. De ce? Noi credem că din următoarele motive. 

Cei care au ajuns la vârsta adultă în ultimele decenii ale 
secolului douăzeci au trăit timp îndelungat cu o conştienţă în 
creştere despre orientarea lor homosexuală, cunoscând foarte 
bine atitudinile predominante faţă de homosexualitate, fiindu-le 
teamă să-şi mărturisească homosexualitatea şi neştiind ce să 
facă. Mulţi au încercat de unii singuri, ani de zile, să se schimbe, 
dar au eşuat. Unii au căutat cu adevărat ajutor de la consilieri, 
slujitori ai bisericii, psihologi sau psihiatri – adesea la un cost 
considerabil – dar nu au ajuns nicăieri. Nu este prea 
surprinzător că mulţi cred că este imposibil să te schimbi. 
„Dacă ar fi posibil, astăzi aş fi heterosexual”, spun unii dintre ei. 
Dacă s-au îndreptat către religie, aşa cum au făcut mulţi, şi au 
găsit doar condamnare, respingere şi niciun ajutor pentru 
schimbare, vor fi cinici cu privire la Biserică, afară doar dacă ea 
îi acceptă necondiţionat. (Aproape 40% dintre homosexuali 
spun că din cauza homosexualităţii au devenit mai puţin 
religioşi decât erau în trecut.)[52]  

Homosexualii care nu găsesc nicio modalitate de a-şi 
schimba orientarea au puţine opţiuni, dintre care una este să-şi 
adune o măsură considerabilă de curaj personal, necesar pentru 
a accepta eticheta de „homosexual” şi pentru a se recunoaşte 
homosexuali faţă de ei înşişi, faţă de familiile lor şi faţă de alţii. 
Unii homosexuali fac lobby şi campanie pentru schimbări în 
politicile tuturor instituţiilor. În mod firesc, când guvernele 
încep să ofere protecţie socială, iar homosexualitatea primeşte 
suport de la Biserică, sistemul judiciar, educaţie, profesioniştii 
din medicină şi sănătate medicală şi mass-media, ca şi un suport 
„ştiinţific” evident, schimbarea nu este ceva la care cineva care 
se autoidentifică drept homosexual trebuie să se gândească prea 
mult – în special dacă există tipare pline de satisfacţii, de 
gratificare sexuală şi emoţională, la care ar trebui să renunţe.  
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Precum a spus un fost homosexual, Frank Worthen, după 
aproximativ treizeci şi cinci de ani de homosexualitate: „Sexul 
le-a împlinit (bărbaţilor) nevoia de apropiere atât de mult timp, 
încât perspectiva de a renunţa la el este foarte ameninţătoare.” 
El continuă spunând: „Nu există nimeni în stilul de viaţă 
homosexual care să nu poată face schimbarea – dar multora le 
este prea teamă ca să o caute.”[53] 

Acum, bineînţeles, „dreptul” de a fi homosexual şi/sau activ 
sexual este menţinut cu atâta sfinţenie mare parte din Occident, 
încât orice sugestie că schimbarea ar fi o opţiune mai bună 
aproape că este considerată o infracţiune. De exemplu, un 
episcop anglican din nord-vestul Angliei, care s-a întrebat în 
mod public dacă a fi homosexual este un stil de viaţă 
recomandabil, a fost vizitat de poliţie şi a fost supus la un 
interogatoriu sever. Există o împotrivire oficială tot mai mare 
faţă de orice altceva decât acceptarea orientării homosexuale. 

Cu câţiva ani în urmă, în Australia, o consilieră care s-a 
înscris la un curs postuniversitar de sexologie a fost curând 
eliminată, exclusiv pe motivul că era în favoarea terapiei de 
schimbare şi i s-a spus: „Nu încerca să lupţi pentru asta. Avem 
prieteni în poziţii înalte.” 

Este mult mai uşor să argumentezi că intoleranţa faţă de 
homosexuali şi discriminarea lor sunt singurele motive pentru 
care homosexualii vor să-şi schimbe orientarea, decât să crezi că 
schimbarea este posibilă sau benefică. Ross, de exemplu, susţine 
că nicio cerere de schimbare a vreunui homosexual nu este 
voluntară,[10] în ciuda sondajelor care arată că un motiv principal 
de căutare a terapiei este lipsa sinceră de satisfacţie în stilul de 
viaţă homosexual şi că presiunea din partea altora este un factor 
minor. În anii ’70, aproximativ jumătate dintre lesbiene şi cam 
62% dintre bărbaţii homosexuali doriseră să-şi schimbe 
orientarea la un anumit moment în viaţă.[54] Conform lui Bell şi 
Weinberg,[52] în 1978 aproximativ 1 din 4 lesbiene şi 1 din 
5 bărbaţi homosexuali au încercat efectiv să facă ceva cu privire 
la asta, iar aproape jumătate dintre ei au făcut două sau mai 
multe încercări. 
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Nu există cifre disponibile pentru perioada următoare şi 
aproape sigur că schimbarea atitudinilor cu privire la 
homosexualitate au făcut ca numerele respective să scadă 
considerabil. Dar oamenii tot mai caută ajutor pentru 
schimbare. Ei o fac din următoarele motive. 

De ce încearcă homosexualii să-şi schimbe orientarea 
sexuală? 
Relaţii de scurtă durată şi instabile 
După un timp, unii homosexuali descoperă că 

homosexualitatea nu aduce satisfacţia promisă. 
„Domnul Potrivit” nu apare sau apare, dar mai devreme sau 
mai târziu devine „domnul Nepotrivit”.[55] Un bărbat 
homosexual a descris acest stil de viaţă drept „căutarea 
monogamiei din pat în pat”. Cercetătorul Hooker[55] a 
descoperit că aproape toţi homosexualii au „o năzuinţă intensă 
pentru relaţii cu stabilitate, continuitate, intimitate, dragoste şi 
afecţiune, dar sunt incapabili să găsească aşa ceva”. West 
comentează că relaţiile masculine se rup frecvent „mai degrabă 
din cauza neînţelegerilor interne, decât din cauza presiunii 
exterioare”. 60% dintre relaţiile masculine durează mai puţin de 
un an, iar cele mai multe relaţii lesbiene, mai puţin de trei ani. 
Relaţiile de cinci ani sunt mai mult decât excepţionale.[3] 
Adevărata viaţă a unui bărbat care este homosexual fără să se 
ascundă este „suprasaturată cu gelozie, competitivitate, 
insecuritate, maliţiozitate, accese de furie şi schimbări isterice 
ale stării sufleteşti”, spune West. Pollak afirmă că relaţiile 
homosexuale sunt „adesea bântuite de la bun început de drame, 
suferinţă şi infidelităţi, dependenţă intensă, gelozie şi furie”.[56] 

Dificultăţile sexuale din relaţiile homosexuale sunt 
aproximativ de două ori mai mari decât cele din relaţiile 
heterosexuale.[57] 

Lungimea mediană a relaţiei pentru cele peste 50 de studii 
pe care le-am găsit, este de 4,7 ± 2 ani, atât pentru homosexuali, 
cât şi pentru lesbiene (Whitehead, 2016, din presă, 
Journal of Human Sexuality). În contrast, chiar şi în Statele Unite, 
cuplurile heterosexuale au o şansă de aproape 50:50 să ajungă la 
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aniversarea nunţii de argint (25 de ani). Deşi estimarea noastră 
se bazează pe sondaje mai puţin riguroase decât am dori, 
contrastul cu cuplurile heterosexuale este atât de mare, încât 
este evident că există mult mai puţină stabilitate. Şansele de a 
ajunge la o relaţie de 25 de ani sunt de numai câteva procente, 
ceea ce nu poate fi recomandat, din punct de vedere etic, de 
către consilieri. 

Motivul pentru aceasta s-ar putea găsi în lucrarea ştiinţifică a 
lui Karten,[47] care a găsit că 86% dintre cei din grupul celor care 
au luat parte la studiu şi care căutaseră schimbarea au raportat 
că a fi homosexual nu este satisfăcător din punct de vedere 
emoţional. Ceea ce a constituit al doilea cel mai obişnuit motiv 
pentru terapie. 

Infidelitatea 
Chiar în ciuda unor „năzuinţe intense pentru stabilitate şi 

continuitate”, relaţiile monogame sunt rareori fidele. 
„Monogam” pare să implice o anumită dedicare emoţională 
primară, dar sexul ocazional continuă.[58] McWhirter şi 
Mattison,[59] un cuplu homosexual (psihiatru şi psiholog), au 
încercat să dovedească netemeinicia conceptului că relaţiile 
homosexuale nu durează. Au raportat rezultatele în cartea lor 
Cuplul masculin. În cele din urmă, au identificat 156 de cupluri 
homosexuale care fuseseră împreună între 1 şi 37 de ani, dintre 
care două treimi intraseră în relaţie cu aşteptări de fidelitate. 
Numai 7 cupluri fuseseră capabile să menţină fidelitatea sexuală 
mai mult de 5 ani. Infidelitatea este mai puţin tolerată în relaţiile 
lesbiene decât în cele homosexuale. Deşi infidelitatea nu este 
promovată ca normă pentru homosexuali, infidelitatea este 
norma şi reprezintă un alt motiv pentru care unii caută 
schimbarea. Frank Worthen, fost homosexual, a remarcat: 
„Relaţiile homosexuale pot să înceapă cu visuri nerealiste despre 
tovărăşie pe termen lung, dar de obicei degenerează în sex 
impersonal; în capcana de a folosi şi a fi folosit.”[53] 

Comportament compulsiv 
Termeni precum „compulsiv”, „hipersexual” şi „adictiv” 

apar tot mai des în studii despre sexualitatea homosexuală, 
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adicţia sexuală fiind de 3 ori mai obişnuită decât la 
heterosexuali.[60,61,62] 

Cercetătorii Quadland şi Shattls remarcă: „La unii este 
implicată o lipsă a alegerii... Ei au raportat că simt că nu au 
control asupra comportamentului lor sexual, că fac sex mai mult 
decât vor şi că se simt victimizaţi de activitatea lor sexuală 
frecventă... Motivaţia şi satisfacţia primară au părut adesea a nu 
fi pur sexuale... A ieşit în evidenţă un tipar al controlului sexual, 
care a părut să fie asemănător, în cea mai mare parte, cu 
supraalimentaţia.”[63] 

Un alt cercetător, Pincu, comentează că principalele 
caracteristici ale adicţiilor sunt prezente în mare parte din 
comportamentul sexual al homosexualilor şi că acest 
comportament le afectează starea de spirit. „Entuziasmul nu 
este ca cel al unui copil care descoperă ceva nou sau interzis, ci 
este o puternică forţă motivatoare în căutarea continuă a 
gratificării şi stimei de sine temporare... Toate apărările 
tradiţionale împotriva represiunii, raţionalizării, minimalizării şi 
intelectualizării sunt folosite de individul compulsiv pentru a 
evita recunoaşterea că există o problemă şi că viaţa i-a scăpat de 
sub control.”[64] 

Promiscuitatea homosexuală este bine documentată. Înainte 
de SIDA aproape jumătate dintre bărbaţii homosexuali albi 
avuseseră cel puţin 500 de parteneri diferiţi, iar 28% avuseseră 
1000 sau mai mulţi, în cea mai mare parte necunoscuţi.[52] 
Homosexualii încă au de 3-4 ori mai mulţi parteneri decât 
heterosexualii[14,65] (când se compară medianele, în loc de 
mediile), iar 13-50% dintre homosexuali continuă să practice 
sexul riscant ulterior apariţiei SIDA, ceea ce reprezintă, cu 
siguranţă, o dovadă a unui impuls adictiv. Aceasta în ciuda unei 
bune cunoaşteri a căilor de transmitere a HIV, a consilierii 
pentru prevenţia SIDA, a statutului seropozitiv, a campaniilor 
speciale pentru sexul sigur şi a deceselor prietenilor lor din 
cauza SIDA.[66,67] Pare să fie clar că mare parte din 
comportamentul homosexual este scăpat de sub control. 
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Terapeuţii de la NARTH menţionează o cifră de 30% pentru 
adicţia sexuală la clienţii lor.[68] 

Comportamentul sexual scăpat de sub control nu măreşte 
stima de sine; în cele din urmă, ciclul de a folosi şi a fi folosit 
conduce la un sentiment de neajutorare şi la depresie.[69] 
Grupurile foştilor homosexuali afirmă că bărbaţii care caută 
ajutor adesea spun că se simt folosiţi. Unii sunt celibatari, dar 
aceştia par să constituie numai o mică minoritate a 
homosexualilor autoidentificaţi. Conform unui studiu pe termen 
lung despre bărbaţii homosexuali din Anglia şi Ţara Galilor 
publicat în 1992, numai 6% au spus că nu făcuseră sex în anul 
anterior.[70] West a observat „o preocupare obsesivă cu temele 
sexuale oriunde se adună homosexualii” şi „deseori repulsia de a 
fi legat de cineva, ceea ce îl conduce la a avea numeroşi 
parteneri”.[3] 

Singurătate odată cu înaintarea în vârstă 
Bărbaţii homosexuali devin izolaţi odată cu înaintarea în 

vârstă.[72] Sociologii Gagnon şi Simon de la Institutul Kinsey au 
comentat: „Sentimente serioase de depresie şi însingurare 
adesea îi însoţesc... pe cei cu vârsta de 35-40 de ani”.[71] 

Un viitor fără familie, copii sau nepoţi poate să le pară 
sumbru homosexualilor necăsătoriţi, care devin mai puţin 
atrăgători cu înaintarea în vârstă şi de aceea nu se simt acceptaţi 
fie de comunitatea homosexuală, fie de comunitatea 
heterosexuală. Homosexualii moderni caută să se ocupe de 
situaţia în cauză făcând presiuni pentru uniuni civile şi familii 
homosexuale. 

Alte probleme 
Cei care vin pentru ajutor sunt adeseori împovăraţi de 

depresie, de riscul de a se sinucide, de abuz de substanţe (cu o 
medie de trei astfel de probleme) şi caută răspunsuri şi pentru 
ele.[71a] 

Deces prematur 
Un motiv mai puţin obişnuit pentru terapie (41%) este 

teama de moarte. După apariţia SIDA, a existat o concentrare 
iniţială asupra precauţiilor pentru sexul sigur, dar din anul 2005 
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astfel de campanii sunt ignorate. Chiar medicamentele anti-HIV 
nu previn decesele aşa cum ar putea-o face. Riscul cancerului la 
pacienţii cu SIDA este de 20 de ori mai mare decât la populaţia 
generală,[73] iar epidemiologii consideră că de 20 de ori mai mare 
este un factor de risc extrem de ridicat. Chiar şi la pacienţii 
seropozitivi (dar fără SIDA) respectiva lucrare a raportat 
procentaje de 3 ori mai ridicate. Adevărul medical inevitabil 
este, de asemenea, că promiscuitatea neprotejată, fie că este 
asociată cu atracţia faţă de persoanele de sex opus, fie că este 
asociată cu atracţia faţă de persoanele de acelaşi sex, este 
mijlocul ideal pentru bolile infecţioase, dintre care unele vor 
conduce la scurtarea vieţii. 

Rotello[74] atrage atenţia asupra faptului matematic dur că o 
comunitate care devine seropozitivă la ratele curente tipice de 
1-2% per an va conduce la o infectare de 50% şi la moarte pe 
termen lung, ceea ce se va întâmpla, în cea mai mare parte, în 
suburbiile marilor oraşe în care predomină persoanele 
homosexuale. 

Conştiinţa 
Stilul de viaţă homosexual nu reprezintă o nefericire de 

nealinat. Unii homosexuali şi unele lesbiene nu îl părăsesc 
pentru niciunul dintre motivele de mai sus. Ei au parte din plin 
de momente bune şi ar fi fericiţi să rămână aşa cum sunt, dacă 
nu ar exista ceea ce ei ar numi probabil conştiinţa – un 
sentiment persistent că ceea ce fac nu este ceea ce ar trebui să 
facă. Rădăcina acestui lucru este adeseori convingerea religioasă, 
pe care ei ar fi reţinuţi în a o descrie ca „homofobie 
internalizată”, o expresie care se foloseşte tot mai mult. 
Conştiinţa este cel mai citat motiv pentru căutarea terapiei. 

Ignoranţă cu privire la posibilitatea schimbării 
Foştii homosexuali, care au petrecut ani de zile în lumea 

homosexuală, spun că mulţi homosexuali ar ieşi din ea dacă ar 
şti cum să o facă. Date fiind numeroasele dovezi statistice 
despre schimbare, încercarea activiştilor homosexuali de a 
discredita procesul schimbării reprezintă o formă culpabilă de 
discriminare împotriva unui grup semnificativ de homosexuali 
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care vor să se schimbe. Fine remarcă: „Informarea greşită... că 
homosexualitatea este intratabilă de către psihoterapie face un 
rău incalculabil la mii de bărbaţi şi femei.”[27]  

Bergler insistă: „Adevăratul inamic al homosexualului este 
ignoranţa lui cu privire la posibilitatea de a putea fi ajutat.”[29]  

Masters şi Johnson comentează: „Psihoterapeutul calificat 
nu ar mai trebui să evite responsabilitatea de a accepta un client 
homosexual pentru tratament sau... de a-l trimite la o sursă de 
tratament acceptabilă.”[33]  

Tiffany Barnhouse, profesor de psihiatrie la 
Southern Methodist University a afirmat: „Frecventa afirmaţie a 
activiştilor «homosexuali» că este imposibil pentru homosexuali 
să-şi schimbe orientarea este categoric neadevărată. O asemenea 
afirmaţie acuză o mulţime de psihiatri şi psihologi responsabili, 
de falsificarea datelor.”[75] 

Procesul schimbării 
Grupurile foştilor homosexuali şi terapeuţii care lucrează cu 

homosexualii care încearcă să se schimbe identifică mai multe 
probleme majore, cărora este deseori nevoie să li se acorde 
atenţie. Există o frecventă coexistenţă a riscului de sinucidere, a 
abuzului sexual, depresiei şi abuzului de substanţe. În mod 
specific asociate cu homosexualitatea, există adesea breşe severe 
în relaţia cu părintele de acelaşi sex şi refuzarea unui model de 
acelaşi sex, respingere din partea grupurilor de tovarăşi de 
acelaşi sex, erotizarea obişnuită a nevoilor neîmplinite de 
afecţiune, confundarea sexului cu dragostea, obiceiul mintal al 
fanteziilor erotice cu persoane de acelaşi sex şi, în mod frecvent, 
un ciclu adictiv de gratificare sexuală. La femei ciclul adictiv este 
mai puţin sexual şi mai mult emoţional. 

Aceste grupuri spun că problema este adânc înrădăcinată 
(cel puţin la cei care vin pentru ajutor) şi că, pentru a o învinge, 
este nevoie de dedicare, răbdare, autoexaminare sinceră şi mult 
suport. Foştii homosexuali tind să spună că două lucruri sunt 
esenţiale: o separare completă de stilul de viaţă homosexual 
(părăsirea relaţiei din prezent şi a mediului homosexual, mutarea 
din zonă dacă este necesar) şi o reţea puternică de suport 
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heterosexual, care să înlocuiască structura suportului 
homosexual.  

Grupurile foştilor homosexuali aparţin unui tip de grupuri 
de suport care se ocupă de problemele de comportament. Cele 
mai multe fac apel la o Putere Mai Înaltă. În grupurile foştilor 
homosexuali se face specific apel la Dumnezeu, care este 
reprezentat ca iubitor şi înţelegător – spre deosebire de 
percepţiile despre Dumnezeu ale multor homosexuali. Ele 
lucrează la ridicarea stimei de sine. Grupurile spun că darea de 
socoteală, suportul constant, ajutorul în confruntarea cu ciclul 
adictiv (identificarea şi evitarea declanşatorilor) şi formarea de 
prietenii nedefensive, neerotice cu persoane de acelaşi sex (sau 
cu mentori de acelaşi sex) şi includerea în familii funcţionale 
conduc la schimbări graduale, dar constante, în orientarea 
sexuală către heterosexualitate şi la dezvoltarea atracţiei 
heterosexuale. Membrii grupurilor sunt încurajaţi să-şi ierte 
părinţii şi să se împace cu ei. Lesbienele îndeosebi primesc 
ajutor pentru nivele ridicate (de la 85 la 90%) de abuz sexual 
masculin. 

Sondaje cu grade diferite de formalitate – îndeosebi un 
studiu de şase-şapte ani[75a] foarte atent făcut – au arătat (la 
bărbaţi) că factorii cei mai utili în acest proces sunt susţinerea 
din partea bărbaţilor heterosexuali, activitatea masculină de 
grup, de exemplu, în weekenduri şi mentorarea (dacă se poate 
găsi un mentor). Aceşti factori au fost mai importanţi decât 
terapia în sine sau grupurile de suport, deşi ele au fost apreciate 
într-o anumită măsură. 

Adesea grupurile foştilor homosexuali nu sunt dornice să 
precizeze o perioadă de timp pentru procesul de tranziţie, dar 
schimbarea pare să fie lentă şi constantă, cu recidive. Unii 
terapeuţi şi unele grupuri ale foştilor homosexuali susţin că 
impulsurile compulsive este posibil să scadă până la un nivel 
controlabil într-o perioadă de timp de la 18 luni la 2 ani şi că 
după aceea se diminuează constant. Se pare că după ce nu mai 
acţionează homosexual în mod compulsiv, „fostul homosexual” 



 - 248 - 

nu este prea diferit de cei care caută ajutor pentru probleme de 
comportament heterosexual. 

Programele oferite de grupurile foştilor homosexuali adesea 
îi examinează şi îi ajută pe membrii grupului să rezolve 
atitudinile care au devenit „întărituri”, despre care grupurile 
spun că susţin starea homosexuală, precum resentimentele, 
neiertarea, teama, mânia, insecuritatea, respingerea, invidia, 
izolarea, mândria, atitudinile împotriva autorităţii, modurile 
defensive de a relaţiona, stima de sine scăzută, manipularea şi 
nevoia de a se afla în control. Grupurile foştilor homosexuali 
afirmă că cei care s-au ocupat cu adevărat de aceste probleme 
nu mai sunt homosexuali în interior – nu sunt doar nişte 
homosexuali suprimaţi, care par heterosexuali în exterior. (O 
discuţie mai amplă despre procesul schimbării este disponibilă 
altundeva.)[33] Mulţi foşti homosexuali se căsătoresc, dar 
căsătoria prematură cu un partener de sex opus este de obicei o 
formă dezastruoasă de terapie şi este, prin urmare, descurajată 
până mult mai târziu.  

Activiştii homosexuali au atacat procesul schimbării, 
pretinzând că este dăunător stimei de sine şi că îi poate face pe 
homosexuali suicidari şi deprimaţi.[46] Totuşi, un sondaj făcut de 
Mesmer a găsit opusul. El a chestionat 100 de indivizi care 
căutaseră ajutor pentru schimbarea orientării sexuale. A găsit că 
88% s-au simţit „mai capabili să aibă relaţii prietenoase” şi au 
simţit „mai mult respect de sine”. 97% dintre bărbaţi s-au simţit 
mai masculini, iar 77% dintre femei, mai feminine. 
17 respondenţi se căsătoriseră, 55% au raportat „interes 
heterosexual exclusiv”, iar 47% un oarecare interes homosexual, 
căruia „rareori se simţeau constrânşi să-i dea curs”. 13% încă 
aveau un anumit comportament homosexual. 94% se simţeau 
mai aproape de Dumnezeu.[76] Un chestionar NARTH a găsit, 
de asemenea, o îmbunătăţire în bunăstarea psihologică şi în 
relaţiile interpersonale ca rezultat al terapiei reparative, după 
cum au constatat şi studiul atent al lui Jones şi Yarhouse,[48] şi 
studiul lui Santero ş.a. 
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Grupurile foştilor homosexuali susţin că în ea însăşi 
homosexualitatea este un simptom al stimei de sine scăzute, 
afirmând că un băiat sau o fată care nu s-au conectat cu 
părintele de acelaşi sex, s-au simţit diferiţi de tovarăşii lor de 
aceeaşi vârstă şi excluşi de ei şi în multe cazuri au fost abuzaţi 
sexual, nu au o stimă de sine ridicată. Comportamentul sexual 
ieşit de sub control, de asemenea, conduce la depresie. 

Femeile bisexuale au o rată de 20 de ori mai ridicată de 
automutilare prin tăiere decât heterosexualii,[51a] iar persoanele 
LGB încearcă să se sinucidă aproximativ de 3 ori mai frecvent 
decât heterosexualii,[52] o statistică adesea pusă pe seama 
atitudinilor societăţii. Dar cele mai importante două motive 
pentru tentativele de sinucidere ale homosexualilor, când sunt 
legate direct de homosexualitate, sunt ruperea unei relaţii – 
romantice, de prietenie sau familiale – şi inabilitatea de a-şi 
accepta propria orientare sexuală, nu discriminarea din partea 
altora.[52,83,84,89] Literatura de specialitate arată, de asemenea, că 
rata tentativelor de sinucidere la cei cu atracţie faţă de 
persoanele de acelaşi sex în diferite ţări nu este legată direct de 
discriminare şi de alte atitudini din societate,[87] deşi acestea sunt 
probabil un factor indirect.[85] Ratele legate de sănătate şi 
bunăstare sunt similare, nu direct legate de nivelul perceput de 
acceptare a persoanelor LGB în ţările europene.[86] Până acum, 
studiile care au încercat să demonstreze influenţa directă a 
opresiunii societăţii nu au reuşit să o facă, dimpotrivă, au 
identificat mecanismele psihologice de a face faţă (bazate mai 
degrabă pe emoţii, decât pe rezolvare de probleme) ca fiind 
factorul major.[78-82,88]  

Prin urmare, pare nerezonabil să susţinem, aşa cum face 
activismul homosexual, că cei care încearcă să-i ajute pe 
homosexualii motivaţi să se schimbe sunt homofobi. Pentru a fi 
consecvenţi, ei ar trebui să susţină şi că Alcoolicii Anonimi îi urăsc 
pe alcoolici. 

Deşi activiştii homosexuali spun că cei care afirmă că s-au 
schimbat, evident că de la bun început nu au fost homosexuali, 
sute de homosexuali care se află în procesul de tranziţie pot să 
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vorbească despre ani de zile de dorinţă şi atracţie homosexuală, 
despre activitate homosexuală sau despre iubiţi, despre relaţii de 
concubinaj, promiscuitate şi activism politic. Un fost 
homosexual, David Kyle Foster, le răspunde adesea celor care 
se îndoiesc că a fost vreodată cu adevărat homosexual: „Faptul 
că am făcut dragoste cu o mie de bărbaţi contează?” 

Deşi homosexualii vor dovezi că nu va mai apărea niciodată 
un gând homosexual, grupurile foştilor homosexuali răspund că 
o asemenea cerere este nerealistă – cum ar fi să spui că un fost 
alcoolic nu va mai avea niciodată un impuls de moment de a 
întinde mâna după o sticlă de băutură. Un astfel de impuls 
poate fi văzut drept ceea ce este: un vechi declanşator care 
acum şi-a pierdut puterea. Grupurile foştilor homosexuali 
raportează că impulsurile homosexuale devin treptat 
controlabile şi continuă să se diminueze constant, în timp ce 
interesul heterosexual începe să se dezvolte. Mulţi foşti 
homosexuali se căsătoresc şi sunt fericiţi în căsătorie. Un fost 
homosexual, veteran al mişcării foştilor homosexuali, 
Alan Medinger, a spus: „Un mic impuls homosexual s-ar putea 
să apară periodic. Dar nu este cu nimic mai mult decât o simplă 
neplăcere.” Foştii homosexuali care fac terapie sunt învăţaţi să 
identifice ce caută cu adevărat când apare un impuls 
homosexual şi să obţină acel ceva în mod neerotic. La bărbaţi 
acel lucru este vorba adesea de nevoia de a fi susţinut ca bărbat 
de un alt bărbat, a spus el. 

Cât de mult se pot schimba oamenii? 
Am remarcat afirmaţia lui van den Aarweg că în două treimi 

dintre cazurile pe care le-a avut ca terapeut, impulsurile 
homosexuale au devenit doar ocazionale sau complet absente. 
Grupurile foştilor homosexuali vorbesc, de asemenea, despre 
astfel de oameni, chiar dacă ajutorul pe care îl oferă ele este mai 
puţin profesionist. Pentru unii indivizi este posibilă o schimbare 
importantă. 

Ce semnificaţie are faptul că există o varietate de rezultate? 
Cu siguranţă, înseamnă că dacă cineva este nesatisfăcut cu 
starea sa din prezent, merită să încerce să se schimbe. Faptul că 
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unii se schimbă în mod remarcabil este important, deoarece 
arată ceea ce ar putea fi posibil pentru mult mai mulţi în viitor, 
odată cu continuarea cercetărilor. 

Faptul că unii nu se schimbă neagă schimbarea celor care se 
schimbă? Bineînţeles că nu. Nimeni nu s-ar uita la eşecurile 
terapiei cancerului, spunând că nicio terapie a cancerului nu ar 
trebui permisă. Ameliorarea pe termen lung a cancerului are loc 
şi inspiră eforturi şi mai mari pentru a-l învinge. 

Atât în grupul de subiecţi al lui Spitzer, cât şi în grupul de 
subiecţi al lui Karten, a existat multă religiozitate (în principal 
iudeo-creştină). Ca la Alcoolicii Anonimi, cei care se schimbaseră 
credeau că fuseseră ajutaţi de o Putere Mai Înaltă. Totuşi, 
diferitele grade de religiozitate au avut puţin efect; în grupul său, 
Karten nu a găsit o corelaţie clară între schimbarea 
sentimentelor şi gradul de religiozitate. Concluzia care reiese din 
alte studii este că schimbarea are loc mai des dacă există o 
anumită religiozitate, decât dacă nu există nicio religiozitate. O 
concluzie generală care reiese din sondajele lui Spitzer, Karten şi 
Jones/Yarhouse este că schimbarea de la homosexualitatea 
exclusivă la heterosexualitatea exclusivă este mai rară, dar că 
există o satisfacţie generală faţă de orice schimbare ar avea loc. 

Nu există statistici cu privire la proporţia în care astfel de 
oameni formează, în cele din urmă, relaţii satisfăcătoare cu 
persoane de sex opus; dovezile anecdotice sugerează că o 
proporţie destul de însemnată a celor care se schimbă devin 
celibatari rezonabil de satisfăcuţi. Mulţi din societatea noastră 
modernă privesc gratificarea sexuală ca pe un drept uman şi 
obiectează, spunând că celibatul heterosexual este o dovadă 
insuficientă a schimbării. Dar cel care optează pentru 
gratificarea sexuală confortabilă are puţine de spus cuiva care a 
ajuns la un rezultat personal satisfăcător după ani de zile de 
autoexaminare profundă şi dificilă. 

Sumar 
Există din plin documentări că cei cu atracţie faţă de 

persoanele de acelaşi sex se deplasează cu adevărat către o 
orientare heterosexuală, adesea primind asistenţă terapeutică, 
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dar de cele mai multe ori fără aceasta. Unii ajung la o schimbare 
importantă, unii la o schimbare mai redusă, dar este clar că 
orientarea sexuală este fluidă, nu fixă, deci este imposibil de 
susţinut că este predeterminată genetic. Există o bună 
posibilitate ca diferite grade de schimbare să aibă loc dacă există 
suportul potrivit, inclusiv dacă există terapie de diferite tipuri. 
Problema în climatul social din prezent este găsirea unui 
asemenea suport. 
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SEXUALITATEA SĂNĂTOASĂ: DARUL RELAŢIEI 

DAN HITZ 

 
Cel mai important ingredient al unei sexualităţi sănătoase 

este, de asemenea, şi printre cel mai dificil de aplicat pentru 
dependenţi şi pentru mulţi alţii. Este vorba de relaţie. Ea se 
aplică celor căsătoriţi, ca şi celor necăsătoriţi. Relaţia înseamnă 
să învăţăm să cunoaştem şi să fim cunoscuţi de alţii, în timp ce 
exprimăm ceea ce este bun în masculinitate şi feminitate. 

Relaţia se clădeşte chiar în temelia căsătoriei şi sexualităţii 
sănătoase. Cuvântul ebraic pentru „a cunoscut”, yâda, are multe 
sensuri. În Geneza 4:1 citim: „... Adam s-a împreunat cu nevasta 
sa Eva; ea a rămas însărcinată şi a născut pe Cain...” Aici 
cuvântul se referă la actul sexual dintre Adam şi Eva. În 
Geneza 3:7 citim: „Atunci li s-au deschis ochii la amândoi; au 
cunoscut că erau goi, au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au 
făcut şorţuri din ele.” În acest sens, cuvântul se referă la 
descoperirea a ceva ce nu cunoscuseră înainte. În 



 - 261 - 

Deuteronom 34:10 citim: „În Israel nu s-a mai ridicat proroc ca 
Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut faţă în faţă.” Aici cuvântul 
se referă la o relaţie interpersonală de încredere profundă şi de 
intimitate emoţională profundă – nu la un act fizic. În relaţiile 
evlavioase învăţăm să cunoaştem şi să fim cunoscuţi de alţii care 
sunt de încredere. Învăţăm să fim vulnerabili în mod potrivit, 
împărtăşind cele mai profunde dorinţe ale noastre, rănirile, 
speranţele şi victoriile noastre. În Exod 33:11 citim că „Domnul 
vorbea cu Moise faţă în faţă, cum vorbeşte un om cu prietenul 
lui.” Este un exemplu perfect al relaţiei pe care Dumnezeu vrea 
să o aibă cu noi toţi şi pe care vrea să o avem unul cu celălalt. 

Adevărata masculinitate şi adevărata feminitate nu sunt o 
reflecţie a lui Jason Borne sau Pamela Anderson. (Rambo sau 
Bo Derrick, pentru cei care facem parte din generaţia mai în 
vârstă.) Cultura populară a distorsionat planul lui Dumnezeu 
pentru ceea ce este bun în genul nostru, ca să simbolizeze 
sexualitatea ilicită sau tipul dur, care distruge tot ce îi stă în cale. 
Ceva foarte diferit de masculinitatea şi feminitatea pe care 
Dumnezeu le-a proiectat şi modelat în persoana lui Isus Cristos. 
La fel ca Isus, toţi suntem proiectaţi să ne trăim viaţa cu un 
amestec evlavios de masculin şi feminin, arătând, în primul 
rând, trăsăturile genului cu care ne-am născut. În relaţiile 
sănătoase putem primi binecuvântările celuilalt, pe care noi nu 
le avem. 

Adevărata masculinitate are elemente multiple. 1) Puterea de a 
face. Aceasta include puterea de a-i conduce pe alţii pe calea pe 
care Dumnezeu a trasat-o pentru ei. Este puterea pe care o 
primeşte cineva de la Dumnezeu, de a iniţia planurile şi de a le 
da formă pentru alţii. 2) Puterea de a triumfa în faţa adversităţii. 
Adevărata masculinitate este puterea de a rămâne tare în 
adevărul lui Dumnezeu, fără compromis, şi de a umbla în 
ascultare radicală faţă de ce este corect şi adevărat – chiar şi 
când alţii ne atacă fiindcă facem ce este corect. 3) Tatăl masculin 
îi îndeamnă pe copii să dea curs darurilor şi scopurilor lor în viaţă. 
Fiecare copil dintr-o familie are daruri şi chemări diferite. Este 
îndatorirea tatălui să recunoască acele daruri şi să-şi asiste copiii 
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în timp ce ei învaţă să le exercite. 4) Gândire raţională/analitică. 
Cei mai mulţi bărbaţi tind să gândească analitic. De obicei, sunt 
orientaţi spre acţiune şi nu sunt conduşi de emoţii. Trăsăturile 
masculinului sunt văzute când bărbatul vine acasă de la lucru şi 
îşi găseşte soţia obosită peste măsură. El vrea imediat să 
„repare” lucrurile pentru ea şi începe să îi dea sfaturi 
„nepreţuite” şi nesolicitate. În realitate, ea vrea doar ca el să 
asculte ce are pe inimă, nu să îi rezolve problemele.  

Adevărata feminitate are, de asemenea, elemente multiple. 
1) Puterea de a fi. Feminitatea posedă o abilitate mai mare de a-şi 
linişti duhul şi a auzi inima lui Dumnezeu. 2) Puterea de a 
răspunde. Maria a fost capabilă să-şi liniştească inima, să audă 
instrucţiunile de la îngerul Gabriel. A fost capabilă să accepte 
planul lui Dumnezeu pentru naşterea din fecioară a 
Mântuitorului, chiar dacă ştia că va purta ruşinea de a fi mamă 
necăsătorită. 3) Ceea ce este bun în feminin hrăneşte relaţiile şi preţuieşte 
interacţiunea emoţională. Femeile tind să se bucure de conversaţii 
care trec dincolo de suprafaţă şi ajung în inima problemei. De 
obicei, se simt mai confortabil cu emoţiile şi vulnerabilitatea 
decât bărbaţii şi petrec timp consolidând legăturile apropiate. 
4) Abilităţi de gândire intuitivă. Femeile evlavioase au darul de a 
percepe luptele ascunse din viaţa altora. Sunt capabile să 
recunoască probleme mai adânci, ascunse de ceea ce este uşor 
observabil. Trăsăturile femininului sunt văzute când bărbatul 
vine acasă după o zi lungă, grea la serviciu şi vrea să se târască şi 
să se ascundă în „peştera” lui de bărbat. Soţia intuitivă simte că 
este supărat şi vrea să audă totul despre luptele lui. Se simte 
respinsă când tot ce îi poate oferi el este un scurt mormăit.  

Dumnezeu a proiectat bărbatul şi femeia ca să fie 
interdependenţi – spre beneficiul lor reciproc – unul faţă de 
celălalt. În relaţie, bărbaţii şi femeile păşesc în 
complementaritate. Complementaritatea înseamnă că amândouă 
genurile se asistă şi se completează unul pe celălalt când 
interacţionează în relaţie. Ea este necesară pentru 
heterosexualitatea sănătoasă. În Geneza 2:18 scrie: 
„Domnul Dumnezeu a zis: «Nu este bine ca omul să fie singur; 
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am să-i fac un ajutor potrivit pentru el.»” În acest verset fraza 
„ajutor potrivit” înseamnă cineva care îi corespunde. Unul nu 
este mai bun decât celălalt. Amândoi sunt întăriţi şi 
binecuvântaţi de relaţie. Binele complementarităţii se vede când 
bebeluşul învaţă că este îngrijit şi protejat de mamă. Când 
copilul creşte, învaţă să se târască şi să plece de la mamă ca să 
exploreze lumea şi se întoarce la mamă pentru mângâiere. Apoi 
tatăl îl cheamă pe copil de la mamă, ca să dea curs darurilor cu 
care este înzestrat şi pentru binele genului său. Când tatăl 
anunţă că va construi nişte rampe pentru skateboard, mama 
cere ca copilul să fie înfăşurat din cap până în picioare în folie 
protectoare cu bule. Tatăl perseverează şi construieşte rampele. 
Când copilul cade, mama vine alergând cu unguentul cu 
antibiotic şi cu bandajele, iar tatăl exclamă cât de 
„extraordinară” a fost căderea. Copiii au nevoie de 
complementaritatea părinţilor. Femininul îi opreşte de la 
autodistrugere, iar masculinul îi încurajează să meargă cu curaj 
înainte. 

Sunt momente când bărbaţii şi femeile trebuie să-şi 
demonstreze masculinitatea şi feminitatea. Isus a dat formă 
ambelor aspecte pentru noi, de-a lungul vieţii Sale. În 
Ioan 11:35, Şi-a demonstrat femininul când a plâns pentru 
prietenele Sale care jeleau moartea lui Lazăr. În Matei 21:12, a 
demonstrat masculinul când a răsturnat mesele schimbătorilor 
de bani şi a cerut ca acea casă a tatălui Său să fie o casă de 
rugăciune. Amândouă trăsăturile au fost întreţesute în 
Marcu 6:34, unde citim: „Când a ieşit din corabie, Isus a văzut 
mult norod; şi I s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca nişte oi 
care n-aveau păstor; şi a început să-i înveţe multe lucruri.” El a 
demonstrat masculinul când a început să îi conducă şi le-a dat 
posibilitatea să facă voia Tatălui. Sexualitatea sănătoasă 
exprimată în relaţii evlavioase ne dă puterea să rămânem în ceea 
ce este bun în masculinitatea sau feminitatea noastră şi să 
arătăm trăsăturile celuilalt gen atunci când este necesar. 

Există parametri biblici pentru exprimarea sexuală fizică în 
căsătorie. Sexualitatea ne-a fost dată ca un dar de la Dumnezeu. 
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Geneza 1:28 spune că Dumnezeu „i-a binecuvântat şi 
Dumnezeu le-a zis: «Creşteţi, înmulţiţi-vă.»” Chiar construcţia 
trupurilor noastre indică faptul că Dumnezeu a intenţionat ca 
exprimarea sexuală fizică să fie extrem de plăcută. Unghiurile, 
protuberanţele şi cutele au fost puse chiar la locul potrivit. 
Exprimarea sexuală fizică este, de asemenea, o imagine sau o 
umbră a intimităţii spirituale pe care Dumnezeu vrea să o aibă 
cu noi. Este singurul mod prin care doi oameni pot să se 
unească şi să creeze o fiinţă eternă. Nu este de mirare că 
duşmanul atacă sexualitatea cu atâta furie. 

Dumnezeu porunceşte ca exprimarea sexuală fizică să aibă 
loc numai în contextul legământului de căsătorie între cineva 
care s-a născut biologic bărbat şi cineva care s-a născut biologic 
femeie. (Marcu 10:6-9) În Geneza 3:7, când Adam şi Eva au 
mâncat din pomul cunoştinţei binelui şi răului, „li s-au deschis 
ochii la amândoi; au cunoscut că erau goi, au cusut laolaltă 
frunze de smochin şi şi-au făcut şorţuri din ele”. Versetul ne dă 
o imagine a ideii pe care o are Dumnezeu despre modestie. În 
acel moment, Adam şi Eva erau singuri în grădină şi tot au 
cusut frunze de smochin şi şi-au făcut şorţuri. Problema este că 
frunzele de smochin secretă ulei care provoacă o iritare gravă a 
pielii. Cele mai bune eforturi ale omului de a-şi acoperi păcatul 
produc întotdeauna mai multă iritare şi suferinţă – în acest caz, 
acolo unde Adam şi Eva ar fi vrut cel mai puţin. 

Exprimarea sexuală fizică include contactul 
vizual/mână/genital, contactul mână/fese/sân, sexul oral, sexul 
anal şi sexul genital. Din nefericire, mulţi din Biserica de astăzi 
acceptă orice activitate sexuală şi toate activităţile sexuale în 
afara legământului căsătoriei, cu excepţia actului sexual genital. 
În 2003, postul de radio WWJ a raportat că rata activităţii 
sexuale era cu numai 5% mai mică la adolescenţii care 
frecventau Biserica, decât la adolescenţii care nu aveau legătura 
cu Biserica. Cred că în 2009 cifrele erau şi mai mici. În anii de 
când ofer îngrijire pastorală am auzit despre o colonie de nudişti 
„creştină” şi despre un site web „creştin” care promovează 
dragostea între bărbaţii adulţi atraşi de băieţii minori. Unora li 
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s-a spus de către consilieri să folosească pornografie în patul 
conjugal ca să-şi intensifice viaţa sexuală. Asemenea lucruri nu 
ar trebui să aibă loc în viaţa creştinilor. Evrei 13:4 a fost folosit 
ca să justifice păcatul în patul conjugal. În Noua Versiune a 
Regelui Iacob a Bibliei citim: „Căsătoria să fie ţinută în toată 
cinstea şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe 
curvari şi pe preacurvari.” Totuşi, în Noua Versiune 
Internaţională a Bibliei citim: „Căsătoria să fie ţinută în toată 
cinstea şi patul să fie păstrat curat.” Aici vedem că Dumnezeu ne 
cheamă să păstrăm sanctitatea căsătoriei şi să evităm orice 
activităţi care ar putea corupe planul Lui pentru activitatea 
sexuală. Activităţile sexuale după voia lui Dumnezeu nu sunt 
păcătoase şi nu aduc ruşine, nu cauzează răniri fizice sau infecţii. 

Scriind despre sexualitatea sănătoasă pentru cei necăsătoriţi, 
am cerut sfatul unui prieten care este şi membru în echipa de 
misiune, care a trecut de vârsta de patruzeci de ani şi nu a fost 
niciodată căsătorit. El a afirmat că multe biserici nu ştiu cum să 
slujească celibatarilor mai în vârstă şi că celor mai multe grupuri 
din biserică pentru celibatari le lipseşte profunzimea spirituală. 
Mi-a împărtăşit frustrările sale cauzate de provocarea de a 
încerca să relaţioneze cu prietenii lui căsătoriţi şi de a-şi face loc 
în timpul lor de părtăşie, în programul lor încărcat. Este de o 
importanţă vitală pentru bărbaţii şi femeile necăsătoriţi să 
cultive relaţii sociale cu persoane de acelaşi sex şi de sex opus. 
În relaţiile sănătoase există un echilibru între împlinirea nevoilor 
celuilalt şi a fi binecuvântat de celălalt, ca şi un echilibru între a 
lua parte la proiecte comune şi interacţiunea recreaţională. De 
asemenea, trebuie să existe un echilibru între spiritualitate şi 
relaxare. Uneori este nevoie să ne rugăm, iar alteori să ieşim în 
oraş ca să luăm masa împreună. 

L-am întrebat pe prietenul meu cum ar sugera el ca un 
creştin să facă faţă nevoilor sexuale fizice. A recunoscut 
realitatea că suntem creaţi ca fiinţe sexuale, cu energii şi dorinţe 
sexuale. „Dacă aş fi supărat, mi s-ar spune să mă înscriu la ore 
de management a mâniei, unde m-ar învăţa să fac faţă energiei 
supărării mele într-o manieră acceptabilă din punct de vedere 
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social.” Cu privire la sexualitate, este important să ne implicăm 
în activităţi mintale şi fizice provocatoare, pentru a ne canaliza 
energia sexuală în mod potrivit. Când începem să umblăm în 
sfinţenie şi învăţăm să ne stăpânim ochii şi gândurile, stimularea 
sexuală şi intensitatea ispitei, într-adevăr, se vor diminua. Cartea 
Lupta fiecărui bărbat observă că Dumnezeu ne-a proiectat 
trupurile ca să obţină eliberare sexuală prin poluţii nocturne 
periodice. Nu este nevoie să ne implicăm în activităţi sexuale 
păcătoase „ca să ne eliberăm”. Relaţiile de monitorizare ne oferă 
suport, încurajare şi tărie, când căutăm să trăim o viaţă curată 
din punct de vedere sexual. 

Multe concepte pentru celibatari li se aplică şi celor 
căsătoriţi. Bărbaţii şi femeile descoperă repede că o căsătorie nu 
vindecă păcatul sexual şi nu îndepărtează ispitele. Nici nu fac 
oamenii căsătoriţi sex atât de des cum le-ar plăcea, în special 
odată ce apar copiii în decor. Dorinţele şi energia sexuală 
trebuie supuse Domnului. 

Este important atât pentru soţ, cât şi pentru soţie, să aibă 
prietenii sănătoase cu persoane de acelaşi sex în afara familiei. 
Prieteniile cu persoanele de sex opus ar trebui să fie limitate la 
interacţiunea între cupluri, pentru a ne păzi împotriva 
alimentării legăturilor emoţionale nepotrivite, care pot să 
conducă la dependenţă emoţională sau la depăşirea graniţelor. 
Deşi soţul şi soţia ar trebui să fie unul pentru celălalt cel mai 
bun prieten, interacţiunea cu alţii de acelaşi gen îi întăreşte ca 
persoane şi le măreşte abilitatea de a fi o binecuvântare pentru 
familie. 

Înţelegerea modului în care funcţionează creierul bărbaţilor 
şi creierul femeilor va intensifica relaţiile şi căsătoria. Vă amintiţi 
că bărbaţii sunt mai logici şi mai orientaţi spre acţiune, pe când 
femeile sunt mai intuitive şi relaţionale? Trebuie să învăţăm să 
păşim dincolo de metoda noastră personală de funcţionare, ca 
să ne curtăm soţiile şi să le ajutăm să se simtă înţelese. Bărbaţii 
tind să opereze dintr-o perspectivă fizică şi să se simtă iubiţi 
când fac sex. Femeile tind să opereze într-un cadru emoţional şi 
vor să se implice în intimitate fizică atunci când se simt iubite şi 
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preţuite de soţii lor. Soţia mea mi-a spus de multe ori că „sexul 
începe în bucătărie”. Deşi uneori mă gândesc că o spune doar 
ca să mă facă să spăl vasele, aceasta subliniază dorinţa ei de 
relaţie şi de a se simţi preţuită, primind ajutorul meu la treburile 
casnice. Un soţ va proceda bine ajutându-şi soţia, dacă doreşte 
intimitate fizică, şi creând mai întâi o atmosferă de intimitate 
emoţională. Soţia mea mi-a dat permisiunea să o citez când a 
spus: „Să nu crezi că poţi să mă ignori toată ziua, iar apoi să te 
trânteşti în pat, să-ţi pui braţul în jurul meu şi să mă întrebi: 
«Scumpo, eşti obosită?»” Atunci am realizat că era de fapt 
serioasă când cerea să o ajut cu vasele. Nu glumea, nici nu era 
manipulatoare, dorea relaţie. Un cuvânt pentru soţii: există 
momente când este nevoie ca o soţie să slujească nevoii de 
intimitate fizică a soţului ei înainte de a avea intimitate 
emoţională. S-ar putea ca el să dorească intimitatea cu tine, dar 
să se afle sub atât de mult stres, încât să îi fie greu să ajungă la 
ea înainte de intimitatea fizică. Relaţia este întărită când fiecare 
soţ slujeşte nevoilor celuilalt. 

Acestea sunt doar ideile de bază pentru integritatea sexuală 
şi relaţională. Sexualitatea ilicită, fie prin pornografie, fie prin 
întâlniri sexuale fizice, distruge intimitatea sănătoasă, relaţiile şi 
integritatea. Găseşti sfaturi practice în seria Scăpând de temniţa 
subterană a pornografiei a Reconciliation Ministries. Dacă tu sau cineva 
drag ţie vă luptaţi cu păcatul sexual, primiţi ajutor. Nu continua 
să te adânceşti şi mai mult în groapă. Vorbeşte cu conducătorii 
tăi spirituali şi apelează Reconciliation Ministries astăzi, la 
586.739.5114. Mulţi bărbaţi, femei şi adolescenţi au găsit 
eliberare prin puterea lui Isus Cristos. Poţi începe să umbli în 
integritate sexuală şi relaţională astăzi. 

[Dan Hitz, Healthy Sexuality – The Gift of Sexuality. 
Copyright © 2009 Reconciliation Ministries. Tradus şi publicat 
cu permisiune. Articolul a fost prezentat la conferinţa Scăpând 
din temniţa subterană a pornografiei.] 
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UNIREA SPIRITUALITĂŢII CU TERAPIA 

DAN HITZ 

 
Numerele anterioare ale newsletter-ului publicat de 

Reconciliation Ministries a prezentat şi definit diferite modele de 
rugăciune pentru vindecare, printre care Living Waters, 
Theophostic Ministry, Restoring the Foundations şi Leanne Payne. 
Articolul de faţă examinează fuziunea dintre spiritualitate şi 
terapia tradiţională. El aruncă, de asemenea, o privire asupra 
validităţii ştiinţifice a rugăciunii de vindecare. Deşi s-au făcut 
relativ puţine cercetări în domeniul rugăciunii, rezultatele sunt 
foarte încurajatoare. 

Relaţia dintre teologie şi terapia tradiţională a fost 
tumultuoasă încă din epoca lui Freud (Zinnbauer & Pargament, 
2000). Autorul a auzit personal numeroşi predicatori 
fundamentalişti şi penticostali condamnând „relele” psihologiei 
şi citând versete precum „Uitând ce este în urma mea şi 
aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă, pentru 
premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Cristos Isus” 
(Filipeni 3:13-14) şi „Căci, dacă este cineva în Cristos, este o 
făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au 
făcut noi.” (2 Corinteni 5:17) Versetele respective sunt folosite 
în mod greşit, pentru a sprijini ideea predicatorului conform 
căreia creştinii nu ar trebui să-şi petreacă timpul ocupându-se de 
rănile trecutului, ci, pur şi simplu, ar trebui „să le pună sub 
sânge şi să-L urmeze pe Isus”. Autorul a fost surprins să audă 
un vorbitor creştin pe tema adicţia pornografiei, cunoscut pe 
plan naţional, declarând cu îndrăzneală în timpul seminarului pe 
care îl ţinea: „Nu te îngrijora de rănile trecutului sau cu privire la 
declanşatori, află doar ce spune Biblia şi fă acel lucru!” 
(Gallager, 2001). Deşi este extrem de important ca cei 
credincioşi să afle ce spune Biblia şi să facă acel lucru, o astfel 
de înţelegere limitată a puterii de vindecare a lui Dumnezeu 
întăreşte convingerea falsă a multor creştini, că este ceva în 
neregulă cu ei din punct de vedere spiritual din cauză că se mai 
luptă cu rănile trecutului. 
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Mulţi terapeuţi seculari sunt la fel de intoleranţi cu privire la 
beneficiile spiritualităţii pentru sănătatea emoţională şi, în mod 
frecvent, privesc exprimarea religioasă ca „mai legată de 
patologie decât de sănătate” (Wolf & Stevens, 2001, p. 68). Pe 
lângă aceasta, psihologia se vede pe ea însăşi ca o entitate 
ştiinţifică concentrată asupra a ceea ce este „empiric şi 
observabil” (p. 68). Din punct de vedere istoric, cercetătorii au 
refuzat să examineze beneficiile sau efectele unor componente 
care nu pot fi măsurate, calculate sau documentate ştiinţific. 
Mulţi terapeuţi au parte de bariere operaţionale la includerea 
spiritualităţii în cadrul terapiei. Wolf şi Stevens fac observaţia că 
mulţi au percepţia că problemele spirituale ar trebui discutate 
numai cu liderii religioşi, iar alţii au opinii personale împotriva 
religiei. Hall ş.a. citează studii care arată că 70% dintre consilierii 
chestionaţi erau dornici să includă spiritualitatea în sesiunile lor, 
78% urmaseră şcoli care nu oferiseră cursuri care să se adreseze 
problemelor spirituale, iar mulţi credeau că le lipsea instruirea 
necesară pentru astfel de chestiuni. 

Atitudinile comunităţii terapeutice seculare faţă de 
spiritualitate par să se schimbe. Hall ş.a. (2004) cer o cercetare 
suplimentară a beneficiilor spiritualităţii asupra sănătăţii mintale 
şi concluzionează că „dovezile ştiinţifice arată clar că implicarea 
în religie sau în activităţi religioase poate fi benefică atât pentru 
sănătatea mintală, cât şi pentru cea fizică” (p. 507). Wolf şi 
Stevens (2001) observă că instituţiile religioase pot să ofere 
suport pentru clienţi, partenerii şi familiile lor, oferind, în acelaşi 
timp, oportunitatea de a avea parte de o legătură apropiată, prin 
participarea la activităţile spirituale. Zinnbauer şi Pargament 
(2000) scriu că există un potenţial ridicat ca terapeutul şi clientul 
să fie în conflict în domeniul spiritualităţii, religiei şi terapiei. Ei 
arată că terapeuţii care lucrează cu clienţi religioşi trebuie să 
includă o evaluare a spiritualităţii clientului în procesul de 
preluare a sa. Ei îi sfătuiesc, de asemenea, pe consilieri să evite 
funcţionarea în afara domeniului competenţei lor şi să caute 
instruire adiţională despre religia specifică a clienţilor, când nu 
sunt familiarizaţi cu ea. Terapeuţii trebuie să fie întru totul 
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informaţi despre propriile lor sisteme de valori şi să caute 
supervizare şi monitorizare competentă pentru a evita 
potenţiale conflicte de valori. Este important pentru consilier să 
menţină o comunicare deschisă cu clientul, pentru ca acesta să 
accepte metoda de tratament prescrisă. 

Este, de asemenea, important pentru creştini să-şi 
amintească îndemnul din Psalmul 1:1: „Ferice de omul care nu 
se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi 
nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori!” Creştinul ar trebui 
să caute un terapeut creştin atunci când este posibil. Când nu 
este posibil, datorită constrângerilor financiare sau altor 
restricţii, este important să caute un terapeut care să-i respecte 
sistemul de valori şi să lucreze conform concepţiei sale creştine 
despre lume. Este important pentru pastori şi pentru creştinii 
conservatori să-şi amintească faptul că Isus a venit să vindece 
pe cei cu inima rănită. El este extrem de interesat de sănătatea 
emoţională a credinciosului. Scriptura îl îndeamnă pe cel din 
urmă să se dezbrace de omul cel vechi şi să se înnoiască prin 
Duhul Sfânt în mintea sa. (Efeseni 4:20-24) Nu este un 
eveniment ce se întâmplă o singură dată, ci un proces care 
durează toată viaţa. Isaia scrie: „Veniţi totuşi să ne judecăm, zice 
Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face 
albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna.” 
(Isaia 1:18) Raţionarea implică o conversaţie şi o înţelegere prin 
care înveţi. Odată cu înţelegerea vine abilitatea sporită de a trăi 
o viaţă în care lupta omului cu păcatul nu mai este debilitantă, ci 
se află acum sub stăpânirea sa, prin puterea lui Isus Cristos. 
Credincioşii trebuie să-şi ţină cu hotărâre picioarele fixate ferm 
pe Stâncă. 

Mai mulţi pionieri ai rugăciunii de vindecare sau ai 
rugăciunii pentru vindecarea emoţiilor au integrat cu succes 
psihologia şi spiritualitatea. Printre ei se află John şi 
Paula Sanford, Francis MacNutt, David Seamonds, 
Leanne Payne (Garzon & Burkett, 2002) şi Andy Comiskey 
(1996). Mulţi alţi slujitori ai rugăciunii pentru vindecare folosesc 
modele aproape identice cu tehnicile terapeutice recunoscute. 
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Ed Smith (1996/2005), care a dezvoltat Misiunea de Rugăciune 
Teofostică, şi Chester şi Betsy Kylstra (2001), care au înfiinţat 
misiunea de rugăciune Restaurarea Temeliilor, folosesc modele de 
rugăciune care oglindesc Terapia Comportamentală Cognitivă. 
Programul Living Waters al lui Comiskey foloseşte o tehnică 
similară cu modelul psihodinamic, în care structura familială a 
clientului, percepţiile personale şi răspunsurile la mediul său de 
la copilărie la maturitate sunt toate examinate, pentru a aduce 
vindecare emoţională şi sexuală.  

Acestea şi alte misiuni se bazează în mod deosebit pe 
Scriptură, recunoscând în acelaşi timp valoarea psihologiei, ca 
studiere ştiinţifică a modului în care gândesc, reacţionează şi se 
dezvoltă oamenii. Ele recunosc, de asemenea, că oamenii au 
fost creaţi de Dumnezeu ca fiinţe alcătuite din trup, suflet şi 
duh. Deşi duhul omului este înnoit imediat la mântuire, mintea 
(o parte a sufletului, împreună cu voinţa şi emoţiile) este 
reînnoită de-a lungul vieţii credinciosului, prin procesul sfinţirii. 
În suflet se află rănile şi golurile care cer vindecare emoţională 
(Smith, 1996/2005). Această abordare mai echilibrată a 
vindecării emoţionale şi spirituale le permite creştinilor să 
înţeleagă de ce continuă să se lupte cu trauma din trecut şi cu 
simptomele care sunt rezultatul ei, chiar şi după ce mărturisesc 
o credinţă profundă în Isus Cristos şi urmează cu credincioşie 
învăţăturile biblice. Vina falsă şi ruşinea amplificată, de care 
suferă atât de mulţi supravieţuitori creştini, sunt efectiv reduse. 

Studiile au confirmat beneficiile pozitive ale includerii 
spiritualităţii atât asupra sănătăţii fizice, cât şi asupra sănătăţii 
mintale. Ball (1999) citează studiul lui Benor, care a recenzat 
131 de studii asupra „efectelor rugăciunii asupra enzimelor, 
celulelor, fermenţilor, bacteriilor, plantelor, animalelor şi 
oamenilor” (p. 5) şi a găsit că 77 de studii au indicat rezultate 
pozitive. Ball citează, de asemenea, un studiu dublu orb al 
cardiologului creştin Byrd, care a cercetat efectele rugăciunii 
asupra a 192 de pacienţi cardiaci, în comparaţie cu grupul de 
control de 201 pacienţi care nu a beneficiat de rugăciune. Nici 
pacienţii, nici personalul medical nu ştiau în care grup se aflau 
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pacienţii. Byrd a raportat că cei care au beneficiat de rugăciune 
au avut parte de o recuperare semnificativ mai bună. Ei au 
prezentat o probabilitate de 5 ori mai mică de a avea nevoie de 
antibiotice, de 3 ori mai mică de a dezvolta edem pulmonar şi 
niciunul nu a necesitat ventilare artificială. 12 pacienţi din 
grupul de control au necesitat ventilare artificială. 

Deşi slujirea prin rugăciune teofostică a atras simultan multe 
laude şi multe crtitici, Garzon şi Poloma (2005) au remarcat că 
ea are mult succes. Ei au evaluat 111 răspunsuri la un sondaj 
distribuit la un seminar de educaţie avansată, la care au 
participat pastori, slujitori laici şi psihologi. Ei au scris: „Per 
ansamblu, respondenţii cred că tehnica este foarte eficientă şi au 
folosit misiunea de rugăciune în tratarea unei largi varietăţi de 
tulburări, inclusiv unele cu adevărat complexe.” (p. 387) 
Institutul de Cercetare Creştină (2005) a făcut un studiu aprofundat 
al slujirii prin rugăciune teofostică, petrecând multe ore în 
discuţii cu Smith despre metodele lui şi observând sesiunile de 
slujire prin rugăciune teofostică. După ce au examinat 
procedura, au dat publicităţii un document de 31 de pagini cu 
poziţia lor, conform căruia Christian Research Institute „nu 
detectează nimic nebiblic cu privire la teoria de bază şi practica 
slujirii prin rugăciune teofostică”. (p. 1) Totuşi, ei susţin că au 
unele rezerve cu privire la „învăţăturile din trecut ale lui Smith 
despre natura păcatului, sfinţire şi Abuzul Satanic Ritualic”. 
(p. 1) Institutul de Cercetare Creştină afirmă, de asemenea, că nu 
susţine învăţătura lui Smith despre lupta spirituală. 

Garzon (2006) a rezumat rezultatele cercetării lui Teske, un 
student doctorand la Universitatea Argosy din Twin Cities, 
Minnesota, care a făcut 13 studii de cazuri bazate pe consecinţe, 
ale unor persoane care au beneficiat de slujire prin rugăciune 
teofostică pentru simptome care includeau anxietatea, depresia 
şi problemele de ajustare. Zece recipienţi au beneficiat de slujire 
prin rugăciune teofostică de la terapeuţi licenţiaţi, iar trei, de la 
slujitori laici. Recipienţii au fost testaţi anterior slujirii prin 
rugăciune teofostică, la zece ore după slujire, la sfârşitul slujirii 
prin rugăciune teofostică şi la trei luni după slujirea prin 
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rugăciune. Testele date participanţilor au inclus Lista de Control 
a Simptomelor 90-R, Scala Bunăstării Spirituale şi Scala 
Atitudinii Disfuncţionale. Clienţilor li s-a cerut să completeze 
un inventar de satisfacţie la încheierea slujirii prin rugăciune 
teofostică. Adiţional, progresul fiecărui client a fost evaluat de 
un profesionist licenţiat în sănătate mintală care nu utiliza 
slujirea prin rugăciune teofostică, nici nu cunoştea modelul de 
tratament folosit asupra participanţilor. Terapeuţii au discutat 
cu fiecare client o jumătate de oră şi au examinat registrul său 
clinic. Rezultatele Listei de Control a Simptomelor 90-R au 
identificat 9 participanţi recuperaţi, 2 în stare îmbunătăţită, 
1 fără nicio schimbare şi 1 în stare deteriorată. Punctajele Scalei 
Atitudinii Disfuncţionale au scăzut, indicând că „convingerile 
care cauzau depresie” (p. 3) ale participanţilor fuseseră reduse, 
în timp ce punctajele Scalei Bunăstării Spirituale s-au 
îmbunătăţit. Toţi cei 13 participanţi au raportat că au avut 
beneficii prin slujirea prin rugăciune teofostică, iar 11 au 
raportat că se aflau într-o stare spirituală mai bună datorită 
experienţei respective. Profesioniştii în sănătate mintală 
independenţi au raportat că 9 au arătat „foarte multă 
îmbunătăţire”, în timp ce 2 au arătat „o îmbunătăţire uşoară”. 
(p. 4) Garzon afirmă că rezultatele au rămas consecvente în cele 
trei luni care au urmat slujirii prin rugăciune teofostică şi 
necesită mai multe cercetări care „să folosească designuri 
experimentale reale”. (p. 4) 

Este încurajator că cercetarea ştiinţifică a confirmat ceea ce 
mulţi dintre noi, cei cărora ne-a folosit slujirea prin rugăciune, 
am verificat de la sursă – că rugăciunea de vindecare 
funcţionează. Dacă tu sau cineva cunoscut ţie aveţi nevoie de 
ajutor, apelează Reconciliation Ministries la 586.739.5114 şi 
programează o întâlnire pentru slujirea prin rugăciune. Nu mai 
sta izolat în durerea ta; există fraţi creştini şi surori creştine care 
sunt gata să-ţi fie alături în drumul pe care îl ai de străbătut. 
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HOMOSEXUALITATEA 

DIN PERSPECTIVĂ BIBLICĂ 

 

BĂRBAŢI PĂROŞI ŞI BĂRBAŢI FĂRĂ BARBĂ 

DAVID SERVANT 

 

Răspunsurile la ultima mea prezentare online, Un homosexual 

pe care îl vei iubi, ca şi la prezentarea lunii anterioare, 
Iubesc homosexualii şi sunt frustrat, au fost numeroase. Mulţi cititori 
şi-au făcut cunoscute poveştile şi observaţiile. Mulţi au scris ca 
să-mi spună cu compasiune că se rugau pentru „Jean Claude”, a 
cărui poveste tulburătoare am făcut-o cunoscută în ultima 
prezentare online. 

Am primit, de asemenea, un număr de răspunsuri de la 
oameni buni, care au citat exemple din propria lor experienţă 
care nu puteau fi atribuite vreunei cauze de mediu (sugerând o 
cauză biologică). Au scris şi alţii, care cred că homosexualitatea 
este rezultatul opresiunii sau posesiunii demonice şi că poate fi 
vindecată prin exorcism (deşi niciunul nu a citat vreun pasaj din 
Biblie care să susţină aceasta sau poveşti personale de succes 
despre eliberarea homosexualilor prin exorcism). Câţiva au scris 
exprimând condamnări generale ale tuturor homosexualilor. Şi, 
în sfârşit, unii au scris ca să afirme că încercarea mea de amator 
de a diagnostica rădăcinile atracţiei lui Jean Claude faţă de 
persoanele de acelaşi sex nu era departe de adevăr. 

Un răspuns pozitiv a venit de la un fost homosexual, pe care 
îl voi numi „Roger”. E-mailul lui amabil mi-a adus lacrimi în 
ochi şi m-am gândit că spusele lui ar fi de ajutor oricui încearcă 
să înţeleagă mai bine (1) câteva posibile rădăcini ale 
homosexualităţii, (2) modul de a combate atracţia faţă de 
persoanele de acelaşi sex şi (3) luptele cu care foştii homosexuali 
se confruntă la integrarea în Biserică şi societate. Cred că va 
merita să citiţi, în cele ce urmează, ce mi-a împărtăşit Roger (am 
folosit caractere italice la o secţiune, pentru accentuare). 
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„Am părăsit comunitatea homosexuală cu mai mult de 
treisprezece ani în urmă, după ce L-am acceptat pe Cristos, şi 
îmi doresc să pot spune că întreaga comunitate creştină m-a 
acceptat pe deplin şi că am avut resurse şi o misiune care să mă 
ajute în lupta de a învinge adicţiile poftei homosexuale, 
pornografiei şi autosatisfacerii. Totuşi, nu aşa au stat 
întotdeauna lucrurile. M-am trezit izolat, greşit înţeles, respins, 
ignorat şi că, după mântuirea şi botezul meu ulterior cu 
Duhul Sfânt, alţi creştini se aşteptau să fiu «liber instantaneu»”. 

Eram în situaţia de a alege să resping comunitatea bisericilor 
importante şi pe cea a celor locale, când am apelat la doi sau trei 
sfinţi evlavioşi, care mi-au slujit cât de bine au putut şi au fost 
credincioşi să mă îndrepte întotdeauna înspre Cristos. M-am 
găsit în poziţia în care am fost nevoit să... folosesc resursele 
unor organizaţii seculare sau creştine care acţionau în afara 
Bisericii, pentru a fi ajutat să mă confrunt cu ceva de care 
oamenii din jurul meu şi bisericile locale, pur şi simplu, nu erau 
echipate să se ocupe. Drept rezultat, am avut parte de multă 
amărăciune şi rănire în interacţiunea mea cu mulţi creştini, chiar 
şi faţă de cei care încercau cu disperare să-mi slujească, ca şi faţă 
de organizaţiile locale. Dar acum, mulţi ani mai târziu, pot să 
văd mult mai clar că făceau tot ce puteau ca să-mi ofere 
dragostea lui Cristos şi am ajuns, de asemenea, să înţeleg că 
amărăciunea, respingerea, egoismul, mila de sine şi mândria sunt 
întărituri adânc înrădăcinate în homosexuali, foşti sau de alt fel. 

Treisprezece ani mai târziu, deşi nu mă mai aflu în robia 
homosexualităţii, încă mă lupt zilnic cu ispitele atracţiei faţă de 
persoanele de acelaşi sex. Înclinaţia nu a dispărut niciodată. 
Totuşi, puterea ei asupra mea a fost ruptă. După ani şi ani de 
întărire a atracţiei faţă de persoanele de acelaşi sex prin 
experienţe sexuale, poftă, pornografie şi autosatisfacere, creierul 
meu are conexiuni neurologice profunde pentru atracţiile faţă 
de bărbaţi. 

Nu cred că m-am născut în acest fel. Este atât de clar pentru 
mine cum s-a dezvoltat homosexualitatea în viaţa mea, ca o 
„configuraţie”, prin relaţia încordată cu tatăl meu, prin 
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ostilitatea faţă de un frate mai mare şi printr-o mamă 
dominatoare şi furioasă. Totuşi, cel mai important şi «esenţa acestui 
e-mail» cred că este că eu cred că cea mai profundă cicatrice şi cel mai 
important factor în viaţa mea a fost respingerea din partea tovarăşilor de 
aceeaşi vârstă.  

Am aflat şi cred cu tărie că rădăcina homosexualităţii mele a fost o 
inferioritate adânc înrădăcinată a propriei mele masculinităţi ca băiat, 
adolescent şi adult, întărită de milioane de ori de respingerea din partea 
tovarăşilor masculini de aceeaşi vârstă şi, drept rezultat, de propriile mele 
percepţii despre inadecvarea mea. Am suferit, de asemenea, oroarea de a fi 
numit «poponar», «surioară», «fată», toate în timp ce mă aflam în umbra 
unui frate mai mare, foarte masculin şi atletic. 

Este o luptă care continuă şi astăzi. Încă găsesc extrem de 
dificil să formez prietenii masculine datorită «blândeţii» mele, ca 
să spun aşa, din lipsa unor cuvinte mai potrivite, fiindcă bărbaţii 
găsesc într-adevăr dificil să formeze relaţii cu bărbaţi de 
patruzeci şi opt de ani, „niciodată căsătoriţi”, care sunt diferiţi 
de ei şi de viaţa lor în atât de multe moduri. Numai un bărbat 
creştin cu adevărat evlavios, care îşi înţelege propriul păcat, care 
a fost zdrobit de el înaintea lui Dumnezeu, se uită la mine şi se 
vede pe sine. Nu fiindcă se luptă cu atracţia faţă de persoanele 
de acelaşi sex, ci fiindcă îşi cunoaşte adevărata stare înaintea 
unui Dumnezeu sfânt şi realizează că nu este diferit. Dumnezeu 
a fost bun cu mine şi mi-a dat câţiva asemenea bărbaţi evlavioşi 
în viaţă. 

Pot să vă spun că a am avut parte de cel mai singuratic, cel 
mai dificil drum, pe care nu mi l-aş fi imaginat niciodată, când 
am trecut de la viaţa homosexuală la viaţa de om născut din nou 
prin Isus Cristos. Nu pot să vă spun că dacă aş fi ştiut cât de 
singuratic, confuz, consternant şi frustrant va fi să mă găsesc în 
faţa unei lumi care mă vede acum ca „aberant” şi glorifică 
homosexualitatea practicată drept normalitate, aş mai fi luat 
decizia. Şi o tristă stare de lucruri este că Biserica nu se află 
într-o stare cu mult mai bună. Există în Biserică atât de multă 
ignoranţă, ură, ostilitate şi înţelegere greşită a acestei situaţii. 
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Aceia dintre noi care am fost eliberaţi de homosexualitate de 
către Cristos trăim în umbra comunităţilor noastre creştine. 
Mulţi, pur şi simplu, nu sunt siguri că îi vor pe «foştii 
homosexuali» în preajma copiilor lor. Unii chiar nu vor să ne 
invite acasă la ei la cină pentru că, pur şi simplu, se simt mai 
confortabil cu «familii» şi alte «cupluri». Invitaţiile la evenimente 
speciale şi excursii sunt rare. Pastorii chiar nu vor să depunem 
mărturie despre eliberarea noastră, fiindcă nu vor «să ne pună în 
poziţia de a revela aşa ceva audienţei». Iar lista poate continua. 

Totuşi, în opoziţie cu toate acestea este Cristos Însuşi. Sunt 
cu adevărat bucuros că nu am ştiut cât de dificil avea să fie. 
Pentru că, prin toate, am ajuns să-L cunosc pe El. El a devenit 
comoara mea. El a folosit atracţia mea faţă de persoanele de 
acelaşi sex ca să-mi arate păcatul meu abject, iar prin urâţenia a 
toate, m-a chemat la El. M-a învăţat cum să-L iubesc, cum să-i 
iert pe alţii, cum să strig la El şi să fiu complet dependent de El, 
ca să mă elibereze nu numai de homosexualitate, pornografie şi 
autosatisfacere, ci, cred eu, mai important, ca să-mi dea o inimă 
nouă, pentru a mă elibera de adevăraţii uriaşi din viaţa mea: 
amărăciunea, duritatea, ura, mânia, defăimarea, bârfa, egoismul, 
mila de sine, mândria şi toate celelalte lucruri păcătoase, cu 
privire la care numai Duhul Sfânt mă poate lumina şi de care 
numai El mă poate elibera. În timp ce scriu acest e-mail... văd 
că mai am o cale lungă de străbătut.” 

Când am citit scrisoarea lui Roger, m-am trezit dorind ca 
mărturia lui despre eliberarea de homosexualitate să fi inclus 
eliberarea de ispita homosexuală. Dar a trebuit să-mi reamintesc 
că şi eu sunt ispitit de păcate care m-au stăpânit înainte de 
venirea la Cristos. 

M-am trezit, de asemenea, amintindu-mi cu regret de 
momente din copilăria mea când m-am alăturat tovarăşilor mei 
de aceeaşi vârstă în batjocorirea unui coleg dăruit artistic care nu 
era atletic, aruncându-i vorbe de ocară ca poponar şi homo. Astăzi 
este homosexual. Mă întreb cât de mult am contribuit la 
identitatea lui sexuală. 
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În mod clar, Roger identifică respingerea din partea 
tovarăşilor de acelaşi sex ca fiind cauza primară pentru robia lui 
ulterioară şi pentru luptele lui din prezent cu atracţia faţă de 
persoanele de acelaşi sex. Adânc, în interior, Roger tânjeşte, pur 
şi simplu, după acceptare. (Şi cine nu o face?) Roger s-a pocăit, 
ştiind că pocăinţa este necesară pentru a fi acceptat de cea mai 
importantă Persoană, şi anume Isus. Pocăinţa lui totuşi a avut 
ca rezultat respingerea sa de către comunitatea homosexuală şi 
de către societate în general. El se referă la sine ca „aberant” în 
cultura noastră, presupun că din cauză că acum cultura noastră 
acceptă atât heterosexualii, cât şi homosexualii – dar nu foştii 
homosexuali care s-au pocăit.  

În mod tragic totuşi, un bărbat care a avut parte de 
respingere în cea mai mare parte a vieţii sale, din partea familiei 
şi a tovarăşilor de aceeaşi vârstă, care s-a descurcat cu 
respingerea, într-o anumită măsură, prin perversiune sexuală, şi 
care a suferit apoi şi mai multă respingere de la comunitatea 
homosexuală şi societate, când a căutat acceptarea lui 
Dumnezeu, a suferit şi mai multă respingere de la „oamenii lui 
Dumnezeu”! Nu este de mirare că a scris: „a avut parte de cel 
mai singuratic, cel mai dificil drum, pe care nu mi l-aş fi 
imaginat niciodată când am trecut de la viaţa homosexuală la 
viaţa unui om născut din nou prin Isus Cristos”. 

Dacă este ceva ce putem învăţa de la Roger, este că ar trebui 
să le întindem o mână homosexualilor, cu dragoste şi acceptare 
– bineînţeles, fără a compromite standardele de sfinţenie ale lui 
Dumnezeu. Dacă lumea homosexuală vede Biserica fiind plină 
de ură şi respingere, s-ar părea că există puţine şanse ca 
homosexualii să devină interesaţi de ceea ce avem de oferit prin 
Evanghelie. Tind să cred că, de fapt, lumea homosexuală ne 
vede într-adevăr ca plini de ură şi respingători – şi adesea pe 
bună dreptate. 

Iar când homosexualii se întorc cu adevărat la Isus, ar trebui 
să fie copleşiţi cu dragoste şi acceptare. Slavă Domnului că Roger 
a găsit câţiva bărbaţi creştini care au făcut asta pentru el. Dar 
imaginea Bisericii mai largi, pe care o zugrăveşte el, ne face 
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cunoscut că mai sunt multe de făcut pentru o îmbunătăţire a 
atitudinii noastre. 

Daţi-mi voie să spun încă o dată că nu sugerez că motivul 
oricărei orientări homosexuale este cel din cazul lui Roger. În 
mod clar, orientarea homosexuală nu este întotdeauna cauzată 
de un mediu familial disfuncţional sau de abuzul din partea 
tovarăşilor de aceeaşi vârstă. Părinţii buni nu ar trebui să se 
condamne. 

Încă un lucru 
În Biblie învăţăm că Dumnezeu îi face pe unii „bărbaţi 

păroşi”, ca pe Esau, şi că Dumnezeu îi face pe unii „bărbaţi fără 
barbă” (a se vedea Geneza 27:11). Amândoi bărbaţii erau 
bărbaţi: 

„Esau a ajuns un vânător îndemânatic, un om care îşi 
petrecea vremea mai mult pe câmp; dar Iacov era un om liniştit, 
care stătea acasă în corturi.” (Geneza 25:27, subliniere adăugată) 

Nu ne putem opri să ne întrebăm dacă, trăind în America 
modernă, Iacov ar fi fost etichetat, catalogat şi ar fi sfârşit apoi 
confruntându-se cu aceleaşi lupte ca Roger. 

Să-i iubim şi să-i susţinem pe „bărbaţii fără barbă” pe care îi 
face Dumnezeu. Să încetăm să definim masculinitatea printr-un 
anumit set de trăsături de personalitate. Nu toţi suntem fanatici 
ai fotbalului, nu toţi avem coarne de cerb atârnând pe pereţi şi 
nu toţi putem identifica doar trei feluri de flori. 

Isus era bărbat, dar nu S-a potrivit întotdeauna şablonului 
masculin modern. Nu a avut niciodată o întâlnire cu o femeie şi 
nu s-a căsătorit niciodată, şi a spus o dată că unii bărbaţi „sunt 
fameni, care singuri s-au făcut fameni pentru Împărăţia 
cerurilor”. (Matei 19:12) A plâns în public, ceva ce băieţeilor li 
se spune că fac doar fetiţele. (Luca 19:41, Ioan 11:35) A 
petrecut timp cu copiii. (Matei 19:13-14) A pregătit micul dejun. 
(Ioan 21:9-12) A spălat picioarele altor bărbaţi. (Ioan 13:3-5) 
Aparent nu L-a deranjat că Ioan s-a rezemat de pieptul Lui la 
ultima cină. (Ioan 13:21) Odată a fost surprins spunând despre 
oamenii din Ierusalim: „Ierusalime, Ierusalime, care omori pe 
proroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine; de câte ori am 
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vrut să strâng pe fiii tăi, cum îşi strânge găina puii sub aripi, şi n-
aţi vrut!” (Luca 13:34) El nu a fost exact bărbatul tipic 
modern... 

[David Servant, Hairy Men and Smooth Men. Copyright © 
2014 David Servant. David a slujit mai bine de treizeci şi cinci 
de ani în misiunea vocaţională. Este fondatorul şi Preşedintele 
Heaven’s Family, o misiune creştină care ajută la înaintarea 
Împărăţiei lui Dumnezeu. Este autorul a numeroase cărţi, care 
includ Forever Rich şi The Disciple-Making Minister. David şi Becky 
sunt căsătoriţi de treizeci şi opt de ani. Ei au trei copii adulţi 
căsătoriţi şi şapte nepoţi. Site-ul personal al lui David este 
www.davidservant.com. El poate fi contactat la adresa de e-mail 
information@shepherdserve.org.] 

 

CAMARADERIA CELOR RĂNIŢI 

SCOTT DAVIS 

 
Cu patru ani în urmă, un prieten apropiat de la biserica mea 

din campus mi-a spus că avea atracţii faţă de persoanele de 
acelaşi sex. Nu mi se mai întâmplase niciodată aşa ceva. Am fost 
şocat, confuz şi complet nesigur cum să mă raportez la el. 
Întrebările mele reprezentau o întreagă gamă, de la cele intens 
teologice – „Ce îmi spune asta, dacă îmi spune ceva, despre 
credinţa lui? – la cele intens practice: „Mai este în ordine dacă îl 
îmbrăţişez?” Întrebările lui erau mult mai profunde: „De ce eu? 
Cine sunt eu de fapt? Mă iubeşte Dumnezeu cu adevărat? Ce 
fac acum?” 

În ultimii câţiva ani, am căutat răspunsuri nu numai la 
propriile mele întrebări, ci şi la întrebările şi nevoile inimii lui, 
ale celorlalţi tineri pe care i-am întâlnit şi care se luptau cu 
aceeaşi dificultate, şi ale nenumăraţilor tineri din biserica mea 
care se luptă nu cu atracţia faţă de bărbaţi, ci cu pofta, 
pornografia şi necurăţia sufletului, care le distrug vieţile. Ce 
înseamnă să fii bărbat într-o lume care ne efeminează prin 
imaginile ei distorsionate despre sexualitate şi masculinitate? 
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Rămân, ca tânăr slujitor la o biserică de colegiu, la ceea ce 
consider a fi una din liniile întâi în bătălia pentru suflete. Îi 
vedem în fiecare zi pe cei care umblă răniţi, cu zâmbete false pe 
faţă, alinându-şi durerea cu alcool, sex şi realizări. Îi vedem în 
fiecare zi în biserica noastră. Este nevoie de puţin timp şi de 
multă încredere ca să-şi dea măştile jos şi să ne lase să îi vedem 
aşa cum sunt. La început am crezut că era ceva ciudat cu mine 
fiindcă atrăgeam oamenii răniţi. În cele din urmă, am acceptat 
adevărul – nu există oameni care nu sunt răniţi. La îndrumarea clară 
a lui Dumnezeu şi cu ajutorul unui prieten minunat, m-am dus 
la Conferinţa Exodus 2002 din Chicago, luna trecută. Eram 
complet nepregătit pentru ceea ce avea să facă Dumnezeu în 
viaţa mea. 

Cum poate că aţi înţeles, atracţia faţă de persoanele de 
acelaşi sex nu este ceva cu care mă lupt. M-am dus la conferinţă 
din dragoste pentru prietenii mei şi din dorinţa profundă de a 
face ceva. Nu mă aşteptam să fiu atins în mod personal. 
Aşteptam, în cel mai bun caz, ajutor ca să încep un grup de 
suport în campus. Cu toate acestea, Dumnezeu avea altceva 
pregătit pentru mine. 

Acea săptămână a fost pentru mine o experienţă ca rugul 
care ardea. A fost o dezvăluire complet neaşteptată a gloriei lui 
Dumnezeu în modul cel mai greu de imaginat. Am venit la 
conferinţă ca să învăţ cum să îi vindec pe alţii; Dumnezeu mi-a 
vindecat propriul suflet. Am venit ca să dobândesc abilităţi 
pentru misiune; Dumnezeu m-a atins profund cu prezenţa Lui. 
Am venit să învăţ cum să ajut o mică parte din biserica mea; 
Dumnezeu m-a învăţat cum să îi ajut pe toţi. Când am ajuns la 
Chicago, nu aveam idee cum să îi ajut pe prietenii mei care se 
luptau cu atracţia faţă de persoanele de acelaşi sex; aveam numai 
un gol în stomac care mă îndemna: „Trebuie să faci ceva!” Când 
am plecat, aveam o bază solidă pentru înfiinţarea unei misiuni 
pentru cei din biserica mea a căror sexualitate era distorsionată. 
Personalul Exodus şi liderii misiunii au fost fantastici. Mi-au dat 
o comoară de cunoştinţe din experienţa lor de ani de zile, în 
numai câteva zile: am învăţat despre înţelegerea cauzelor 
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atracţiei faţă de persoanele de acelaşi sex, despre dificultăţile la 
care trebuie să se aştepte misiunile care susţin masculinitatea, 
cum să îi ajut pe cei răniţi să găsească vindecarea interioară şi 
multe altele. 

De asemenea, nu am venit la Chicago aşteptând o reînnoire 
spirituală personală, dar tocmai aceasta am primit. Închinarea 
oamenilor înaintea lui Dumnezeu în acel loc al smereniei şi 
frângerii a fost uimitoare! Sentimentul prezenţei lui Dumnezeu 
a fost mai presus de orice îndoială. Am venit ca bărbaţi şi femei 
smeriţi, profund conştienţi de nevoile noastre, iar Domnul ne-a 
întâmpinat acolo. Ei bine, mulţi eram deja conştienţi: trebuie să 
merg la o conferinţă Exodus ca să încep să recunosc propriile-mi 
nevoi şi răni. În acel weekend, Dumnezeu m-a adus într-o 
poziţie nouă de smerenie şi de conştienţă a lucrării Lui în 
propria-mi inimă. 

Ceva extrem de interesant ce am învăţat la conferinţă a fost 
că bărbaţii care se luptă cu atracţia faţă de persoanele de acelaşi 
sex au o nevoie disperată de prietenii puternice cu bărbaţi care 
nu se luptă cu aşa ceva. Îmi este ruşine că atât de multe biserici 
ale lui Dumnezeu au renunţat la responsabilitatea de a-i ajuta pe 
bărbaţi şi pe femei să iasă din homosexualitate. Bisericile sunt 
locul firesc în care să găsească vindecare spirituală şi în care să 
cultive şi să dezvolte prietenii cu persoane de acelaşi sex, dar noi 
îi respingem şi îi evităm. Chiar şi cele mai iubitoare şi mai 
bine-intenţionate biserici pot avea tendinţa de a-i expedia la 
consilieri, când o nevoie semnificativă a lor este, pur şi simplu, 
să aibă un prieten bun. Am văzut în propria mea biserică efectul 
vindecător pe care îl poate avea un bărbat evlavios, care nu are 
atracţii faţă de persoanele de acelaşi sex, asupra unui bărbat care 
are asemenea atracţii. Trebuie să ne facem curaj să renunţăm la 
stigmatizare şi să-i îmbrăţişăm cu căldură pe homosexuali. Nu 
credeţi că Isus ar fi făcut-o? 

Raportându-ne ca la nişte egali 
Nu suntem chiar atât de diferiţi, tu şi cu mine. Bărbat sau 

femeie, heterosexual sau homosexual (iudeu sau păgân, sclav 
sau liber, de fapt): toţi suntem răniţi de această lume, toţi 
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suntem pătaţi de păcatul nostru, toţi suntem iubiţi de 
Dumnezeu. Am găsit prietenie şi fraternitate la conferinţă. Am 
descoperit că mă puteam raporta la cei care se luptă cu atracţiile 
faţă de persoane de acelaşi sex ca la nişte egali, deşi luptele mele 
sunt diferite. M-am simţit inconfortabil? Bineînţeles. Dar familia 
lui Dumnezeu este o legătură puternică, iar identitatea mea de 
bază nu a fost niciodată cea de „heterosexual”, ci cea de „copil 
al lui Dumnezeu”. 

Credinţa creştină a fost întotdeauna o „camaraderie a celor 
răniţi”. David, omul după inima lui Dumnezeu, s-a culcat cu 
soţia altui bărbat. Solomon, regele cel înţelept, a fost atras de 
numeroasele lui soţii să se închine altor zei. Femeia de la 
fântână, a cărei viaţă Isus a acceptat-o cu atâta tandreţe, fusese 
căsătorită de cinci ori. Femeia care I-a uns picioarele lui Isus cu 
mir era o prostituată. Când a hotărât dintr-odată familia lui 
Dumnezeu că numai cei „sănătoşi” ar trebui să fie lăsaţi 
înăuntru? Noi suntem Biserica, cei răniţi, aflaţi în procesul de 
vindecare. Ar trebui să îi vedem pe homosexuali şi lesbiene 
îngrămădindu-se la uşile noastre, renunţând plini de bucurie la 
viaţa de păcat datorită dragostei noastre primitoare. Cum de am 
devenit duşmanii lor? Suntem cei mai buni prieteni naturali ai 
lor! Noi suntem proscrişii, cei răniţi – Biserica. 

Darul lui Exodus 
Nevoile de bază ale bărbaţilor pe care i-am întâlnit luna 

trecută nu sunt diferite de ale mele. Ei tânjesc după o legătură 
profundă şi semnificativă cu Tatăl, pe care să se poată baza. 
Tânjesc după un model masculin care să le arate cum să fie 
bărbaţi adevăraţi. Tânjesc în interiorul lor după o putere 
vindecătoare, care să le atingă rănile ascunse şi să le aducă 
mângâiere. Au nevoie de Dumnezeu – Tatăl, Fiul şi Duhul. 
Nevoile mele nu sunt diferite. 

De asemenea, nevoile bisericii mele (pastori, auziţi?) nu sunt 
diferite. Trăim în ceea ce este poate cea mai plină de sexualitate 
societate din istorie. Nu poţi să mergi pe stradă sau să deschizi 
televizorul fără să fii bombardat cu sexualitate distorsionată. 
Generaţia mea a crescut îmbibată cu noţiunea că sexul este 
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cheia către fericire şi către adevărata satisfacţie în viaţă. Ce 
minciună tristă, care ne face să ne închinăm mai degrabă unei 
versiuni distorsionate a frumosului dar al sexualităţii pe care ni 
l-a dat Dumnezeu, decât Creatorului Însuşi. 

Generaţia mea şi cei care vin după noi au o sexualitate 
distorsionată. Nu numai pedofilii şi violatorii. Nu numai cei 
care sunt homosexuali sau lesbiene. Noi toţi. Cultura noastră 
este saturată de sexualitate. De ce nu vorbim despre aceasta cel 
puţin la fel de deschis duminica dimineaţa, cum o fac cei de la 
televiziune la „orele pentru familie”? Membrii bisericilor noastre 
au sexualitatea distorsionată în orice mod imaginabil. Le putem 
arăta bunăvoinţă ca să-şi facă rănirea cunoscută, fără să îi 
condamnăm? Prietenii noştri sunt răniţi în interior. Ne vom 
încrede în Dumnezeu pentru vindecarea lor? Este timpul ca 
Biserica să înceapă să răspundă cu dragostea şi adevărul lui 
Dumnezeu, în puterea Lui. 

Ceea ce a dat Exodus este un dar de care Trupul lui Cristos 
are nevoie cu disperare. Am simţit la conferinţă o atmosferă 
care mă rog să pătrundă în Biserică. Am venit ca oameni care îşi 
recunoşteau propria lor rănire şi fără stigmatizare sau tabuuri. 
Am strigat ca Dumnezeu să ne vină în întâmpinare acolo. Iar El 
a făcut-o! Dumnezeul nostru, Vindecătorul nostru a venit cu 
putere la cei răniţi şi smeriţi. 

Mă rog ca Trupul lui Cristos să devină mai mult ca acei 
bărbaţi şi femei pe care i-am întâlnit la Chicago. Ar trebui să 
veniţi şi voi anul viitor. Chiar ar trebui. 

[Scott Davis, Camaraderie of the Broken. Copyright © 2002 
Scott Davis. Tradus şi publicat cu permisiune. Pentru ajutorul 
care nu mai este disponibil la Exodus International, contactează 
Exodus Global Alliance.] 
 

CARE ESTE PERSPECTIVA LUI DUMNEZEU DESPRE 

HOMOSEXUALITATE? 

 
Mai întâi, Dumnezeu îi iubeşte pe cei care au atracţii faţă de 

persoanele de acelaşi sex şi vrea să fie împăcaţi cu El, la fel cum 
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vrea ca cei cu atracţii faţă de persoanele de sex opus să fie 
împăcaţi cu El. El nu face nicio deosebire când Scripturile spun: 
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe 
singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să 
aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16) 

În al doilea rând, Dumnezeu explică faptul că păcatul are 
impact asupra sexualităţii tuturor; toţi ne-am născut cu o natură 
căzută şi trăim într-o lume căzută. Rezultatul este că toţi vom 
avea parte de ispitele de a ne folosi sexualitatea şi a ne implica în 
activitate sexuală în moduri care se află în afara planului şi 
intenţiei lui Dumnezeu. Unii, atât creştini, cât şi necreştini, vor 
simţi atracţii faţă de persoanele de acelaşi sex. (Romani 1) 

În al treilea rând, Dumnezeu consideră activitatea sexuală cu 
o persoană de acelaşi gen ca fiind păcat. (Levitic 18:22, 
Levitic 20:13, Romani 1:26-27, 1 Corinteni 6:9-11, 
1 Timotei 1:9-10) Dumnezeu fixează limite pentru activitatea 
sexuală şi le cere tuturor, indiferent de cine sunt atraşi, să 
trăiască în cadrul limitelor Sale. Limitele Sale sunt aceleaşi 
pentru toţi. Deşi Scriptura spune că homosexualitatea este 
păcat, este clar, de asemenea, că Dumnezeu nu consideră 
homosexualitatea cel mai mare păcat. Dumnezeu consideră 
adulterul, furtul, beţia, egoismul, minciuna şi înşelăciunea că 
sunt păcat, la fel ca homosexualitatea, şi răspunde în acelaşi 
mod la toate. (1 Corinteni 6:9-11) 

În sfârşit, Dumnezeu le răspunde celor care simt atracţii faţă 
de persoanele de acelaşi sex şi celor care s-au implicat în relaţii 
cu persoane de acelaşi sex cu o ofertă de îndurare şi iertare, nu 
cu respingere şi condamnare. Isus Cristos a arătat răspunsul lui 
Dumnezeu când S-a ocupat de oamenii implicaţi în păcate 
sexuale. El a oferit îndurare şi iertare, nu judecată şi 
condamnare. Şi a oferit speranţă şi eliberare din robia păcatului 
sexual. El a arătat, de asemenea, clar că este nevoie de pocăinţă, 
iertare şi creştere. Cristos poate să intervină şi va interveni cu 
dragostea şi puterea Lui superabundente. Nimeni nu trebuie să 
rămână prins în capcana homosexualităţii. Oricine simte atracţii 
faţă de persoanele de acelaşi sex, ca oricine altcineva, poate să 
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devină un om nou în Cristos şi să înceapă o viaţă nouă cu 
Dumnezeu. De fapt, Biblia afirmă clar că Biserica timpurie din 
Corint includea oameni care fuseseră homosexuali, dar nu mai 
erau. (1 Corinteni 6:9-11) Dragostea şi îndurarea lui Dumnezeu 
sunt mult mai mari decât orice păcat. Când omul rămâne în El, 
Dumnezeu va aduce schimbările necesare. 

Când avem de-a face cu cineva care simte atracţii faţă de 
persoane de acelaşi sex sau este implicat în homosexualitate, 
trebuie să păstrăm în minte gândul că ne confruntăm cu mai 
mult decât cu un comportament specific, păcătos. Avem de-a 
face cu omul în întregime. Un om cu nevoi reale (de apropiere 
faţă de Dumnezeu, de implicare cu alţii, de a da şi a primi 
dragoste). Poate că are răni personale profunde. El vrea 
speranţă şi un viitor. 

Articolul de faţă a abordat pe scurt o varietate de chestiuni 
diferite. Alte articole examinează mai amănunţit modul în care 
intervine Dumnezeu în vieţile oamenilor, cum putem relaţiona 
cu un homosexual şi care ar trebui să fie poziţia Bisericii faţă de 
homosexualitate. 

Pentru informaţii mai cuprinzătoare, recomandăm cartea 
The Complete Christian Guide to Understanding Homosexuality: A 
Biblical and Compassionate Response to Same-Sex Attraction [Ghidul 
creştin complet pentru înţelegerea homosexualităţii: Un răspuns biblic şi 
plin de compasiune cu privire la atracţia faţă de persoanele de acelaşi sex] 
de Joe Dallas & Nancy Heche. 

[What is God’s view of homosexuality? Copyright © 
Exodus Global Alliance. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

CE VOM FACE? 

 
La începutul lunii noiembrie a apărut ştirea despre 

infidelitatea conjugală a lui Ted Haggard,[1] Preşedintele 
Asociaţiei Naţionale a Evanghelicilor. Ştirile şi internetul au fost 
pline de relatări despre cum a consumat droguri şi a solicitat 
serviciile unui prostituat.  
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Pe 15 decembrie, aproape o sută şaptezeci de persoane, care 
susţin că au fost abuzate sexual de preoţi care au lucrat cândva 
în Oregonul de Vest, au căzut de acord să încheie o înţelegere 
în litigiul judiciar cu Arhiodeceza de Portland. Arhiodeceza de Portland 
a fost prima din naţiunea americană care a căutat protecţie 
împotriva creditorilor când a ajuns la Curtea Federală pentru 
Falimente, preîntâmpinând un proces major pentru abuzul 
sexual.  

Sunt doar două exemple de pe lista în creştere de lideri ai 
bisericilor locale şi naţionale ale căror eşecuri sexuale/morale au 
fost expuse chiar în ochii publicului în ultimele luni şi încă 
într-un mod dureros. Se pare că oriunde ne întoarcem, realitatea 
păcatului sexual se distinge clar, ca urmele de noroi pe un covor 
alb.  

Noi, fiind creştini, avem o problemă. Care, deşi nu este o 
problemă nouă, devine mai evidentă, cu consecinţe tot mai 
distructive. Avem o problemă cu onestitatea. În scrisoarea sa de 
demisie adresată bisericii, Haggard a declarat: „Când am încetat 
să comunic despre problemele mele, întunericul a crescut şi, în 
cele din urmă, a pus stăpânire pe mine. Drept rezultat, am făcut 
lucruri care erau contrare la tot ceea ce cred... Apoi, din cauza 
mândriei, i-am înşelat pe cei pe care îi iubesc cel mai mult, 
fiindcă nu am vrut să îi rănesc sau să îi dezamăgesc.” 

Într-o declaraţie pătrunzătoare, pastorul şi vorbitorul 
internaţional Sy Rogers revelează mentalitatea predominantă din 
spatele unui asemenea tip de comportament. Citându-l pe Sy: 
„Creştinilor le este adesea ruşine să admită ceea ce ştie toată 
lumea: creştinismul nu ne face imuni la patimile sexuale. Nu 
este totul «reparat» doar fiindcă intrăm într-o relaţie cu 
Dumnezeu.” Fără îndoială, o ispită cu care ne confruntăm 
uneori este să pretindem că suntem sănătoşi, când în realitate 
întunericul este în creştere şi ar putea să i se îngăduie să ne 
stăpânească. Ce facem cu urmele de noroi? 

Toţi a fost creaţi cu dorinţe sexuale. Adăugaţi la aceasta 
realitatea că trăim într-o societate tot mai compromisă din 
punct de vedere sexual. Dacă ne gândim că am depăşit 
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vulnerabilitatea în domeniul luptei sexuale, suntem deja 
nesinceri cu noi înşine. Ignorarea urmelor de noroi nu face 
podeaua curată. Este necesar să învăţăm cum să fim ispravnici 
mai buni ai darului sexualităţii. Trebuie să trăim cu onestitate în 
ceea ce priveşte luptele pe care le ducem. Trebui să începem să 
venim în întâmpinarea celorlalţi şi să le dăm libertatea să fie 
oneşti cu privire la luptele lor.  

Alăturaţi-vă nouă la seminarul nostru anual din 31 martie, 
unde ne vom adresa urmelor murdare, adesea evitate şi rareori 
aduse la lumină, din domeniul sexualităţii din viaţa noastră! 

Notă 
[1] Pastorul Ted Haggard, căsătorit şi tată a cinci copii, a 

fost foarte activ în lupta publică împotriva homosexualităţii. Şi-a 
început lucrarea înfiinţând o biserică evanghelică; după douăzeci 
şi doi de ani de activitate, New Life Church din Colorado Springs, 
Colorado, număra 17000 de membri. Între 2003 şi 
noiembrie 2006 a fost Preşedintele Alianţei Evanghelicilor din 
America, o organizaţie care cuprinde 40 de denominaţii şi 
45000 de biserici. În noiembrie 2006, prostituatul Mike Jones 
l-a acuzat pe Ted Haggard că l-a plătit timp de trei ani pentru 
întâlniri sexuale lunare şi că i-a cerut să-i procure 
metamfetamină, drog pe care Haggard îl consuma în cadrul 
întâlnirilor sexuale. Grant Haas, care anterior frecventase 
New Life Church, a declarat că în 2006 pastorul Ted Haggard s-a 
autosatisfăcut în faţa lui într-o cameră de hotel şi că i-a trimis 
SMS-uri explicit sexuale. După ce iniţial a negat acuzaţiile, 
Ted Haggard şi-a recunoscut vina. [N. trad.] 

[What do we do? Extras din The Fellowship Message, 
ianuarie 2007. Copyright © 2007 Portland Fellowship. Tradus şi 
publicat cu permisiune. Misiunea poate fi contactată la adresa 
Portland Fellowship, P.O. Box 14841, Portland, Oregon 97214, 
USA, telefon: (01)503.235.6364, site: www.portlandfellowship.com.] 
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CONFRUNTÂNDU-NE CU SIDA: DE UNDE ÎNCEPEM? 

STEVE BALIKO 

 
Dacă ai fi martor la un accident de maşină îngrozitor şi te-ai 

opri să ajuţi, i-ai întreba pe răniţi: „E din vina voastră?” Aceasta 
şi alte aluzii puternice s-au auzit la recenta conferinţă pe tema 
HIV/SIDA care s-a desfăşurat la Biserica Saddleback din 
California. Pentru prima dată, liderilor evanghelici de pe tot 
globul li s-a cerut să se adune şi să se confrunte cu patru 
întrebări referitor la pandemia SIDA: Ascultă cineva? Înţelege 
cineva? Va ajuta cineva? Îi pasă cuiva? 

Aproximativ 1700 de lideri de biserici, profesionişti în 
medicină şi politicieni internaţionali s-au adunat ca să afle 
despre cercetări de ultimă oră, progrese în strategiile de 
prevenire, fapte dureroase despre severitatea problemei şi mai 
multe perspective cu privire la ce înseamnă să aduci speranţă în 
această criză. S-a raportat că peste 8000 de persoane mor în 
ficare zi de SIDA în lume – dacă decesele care au avut loc în 
tragedia de la Turnurile Gemene din 9/11 s-ar întâmpla de două 
ori pe zi, în fiecare zi, în fiecare lună, în fiecare an, nu ar egala 
numărul vieţilor pierdute din cauza SIDA. Chiar dacă nu SIDA 
este prima cauză de deces în lume, este singura, în primele şase, 
care nu are vindecare. Anual, America de Nord are aproximativ 
18000 de decese ale adulţilor şi copiilor din cauza SIDA, în timp 
ce Africa Subsahariană este martoră la peste 2100000. Opriţi-vă 
şi meditaţi doar o clipă la aceste numere! 

SIDA nu este o maladie homosexuală. În Statele Unite 
totuşi, majoritatea celor infectaţi cu HIV sunt din categoria 
populaţiei de bărbaţi care fac sex cu bărbaţi. Statistici recente 
indică o creştere a numărului de femei testate pozitiv. Unii au 
sugerat că această creştere a noilor infecţii se datorează 
infidelităţii bărbaţilor căsătoriţi. Răspândirii bolii i se alătură 
stigma continuă care planează asupra bărbaţilor şi femeilor care 
trăiesc cu un diagnostic pozitiv. Până în ziua de astăzi există un 
nivel ridicat de ignoranţă referitor la modul de transmitere a 
maladiei şi un nivel ridicat de teamă cu privire la testare şi 
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descoperirea sigură a statutului personal la HIV. Suferinţa 
datorată dezinformării şi lipsei semnificative de comunităţi 
iubitoare, suportive pentru seropozitivi a constituit tema a 
numeroase discuţii de grup şi workshop-uri în cadrul 
conferinţei. 

Sincer, am fost copleşit. Amploarea nevoilor în ţara noastră 
şi pe plan internaţional pare a fi dincolo de ce am putea realiza 
în timpul vieţii noastre. În acelaşi timp, am conştientizat că 
bisericile şi misiunile precum Portland Fellowship au o 
oportunitate deosebită de a fi mâinile lui Cristos, pentru a-i 
cuprinde pe oamenii răniţi şi pe moarte. Situaţia poate fi adusă 
în perspectivă corectă luând în considerare cuvintele 
Maicii Tereza: „Dumnezeu nu mă cheamă să am succes. Mă 
cheamă să fiu credincioasă.” Este o sarcină prea mare pentru 
oricare dintre noi să ne gândim cum să rezolvăm problema, dar 
nu aceasta ne cere Isus să facem. Isus ne cere să-i iubim pe 
ceilalţi şi, făcând-o, să-L iubim pe El. Întrebarea este: „Cum 
începem să ne arătăm credincioşia răspunzând la domeniul 
HIV/SIDA?” 

La Portland Fellowship începem să ne punem această 
întrebare; şi vă cerem şi vouă – prietenii, suporterii şi 
susţinătorii noştri – să o luaţi în considerare în rugăciune. 
Conferinţa nu mi-a oferit o carte plină de răspunsuri sau un 
plan în şapte paşi pentru a elimina durerea şi suferinţa la toţi cei 
care au parte de ele. Dar acum am o durere mai profundă în 
inimă şi o dorinţă intensă de a-mi ţine ochii şi urechile deschise 
la glasul Duhului lui Dumnezeu, oricum ar alege El să-mi 
vorbească. El va vorbi multora dintre noi, dacă ne vom face 
timp să ne oprim şi să ascultăm. 

În acest proces vrem să auzim veşti de la voi. Cum vă mişcă 
Dumnezeu inima? Ce viziuni pentru biserica voastră sau pentru 
biserici devin clare? Ce aspecte ale prevenirii credeţi că este 
nevoie să fie explorate? Căror nevoi şi dureri ale inimii despre 
care auziţi în comunitatea homosexuală, li se pot adresa bărbaţii 
şi femeile care sunt urmaşi ai lui Cristos? Cum ar trebui să se 
implice Biserica în destigmatizarea testării pentru HIV, în 
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îngrijirea celor cu SIDA şi în exprimarea perspectivei care 
susţine relaţiile sănătoase şi valoarea fiecărei vieţi umane? 
Suntem dornici să ne bucurăm cu cei care se bucură şi să 
plângem cu cei care plâng? Suntem dornici să ne implicăm 
într-un conflict tumultuos, plin de teamă şi durere, şi să 
rămânem alături de cei convinşi că sunt cu totul singuri? 

Numai Dumnezeu poate răspunde la aceste întrebări. 
Trebuie să ne rugăm şi să acţionăm. Nu-L mai putem întreba pe 
Dumnezeu ce are de gând să facă privitor la „această problemă” 
sau la „acei oameni”. Să ne dovedim la înălţimea situaţiei, având 
tăria Lui, şi să începem îndelunga ascultare, care Îl glorifică şi 
întâlneşte oamenii chiar acolo unde se află ei! 

[Steve Baliko, Facing AIDS: Where do we begin? Extras din 
newsletter-ul The Fellowship Message, ianuarie 2006. Copyright © 
2006 Portland Fellowship. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

CUM AR TREBUI SĂ RĂSPUNDĂ BISERICA? 

 
Următoarele două alternative reprezintă răspunsul vizibil al 

multor biserici locale cu privire la problema homosexuală. 
1. Excluderea 
Steve stătea duminică de duminică în biserică având grijă de 

„secretul” său. Vina şi ruşinea erau uneori copleşitoare şi vroia 
cu disperare să spună cuiva. Dar nu îndrăznea. Comentariile de 
la amvon şi atitudinile reflectate de unii din biserică transmiteau 
un mesaj clar că nu era lipsit de pericole să discute asemenea 
lucruri acolo. Steve şi-a făcut, în cele din urmă, curaj să spună 
unui bătrân din biserică. Nu după mult timp a devenit evident 
că toţi ştiau. Oameni pe care îi cunoscuse de ani de zile se 
purtau dintr-odată distant. Când pastorul i-a cerut să se 
întâlnească, l-a cuprins teama. Secretul lui se aflase: Steve este 
homosexual. Dar nu părea să conteze pentru nimeni că vroia cu 
adevărat să se schimbe. 

2. Includerea 
Lisa găsise în sfârşit acceptarea şi părtăşia la care cândva 

doar visase. Ea şi un mic grup de alţi homosexuali erau 
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bine-veniţi în acea biserică atotcuprinzătoare şi erau acceptaţi cu 
„homosexualitatea” lor. Modul în care biserica lor interpreta 
Scriptura cu privire la sexualitate era diferit de modul în care 
fusese ea învăţată să creadă. Pentru a fi membră, nu i se cerea 
vreo schimbare a stilului ei de viaţă. Cei din micul lor grup erau 
încurajaţi să-şi celebreze homosexualitatea. În prima ei duminică 
acolo, pastorul a anunţat ceremonia apropiată de „unire” a unui 
cuplu lesbian. Toate acestea îi păreau minunate Lisei, dar 
funcţionau numai când îşi încălca conştiinţa şi renunţa la 
valorile ei tradiţionale. 

Este vreuna dintre aceste atitudini corectă? 
Atitudinile temătoare din trecut faţă de homosexuali au 

făcut ca multe biserici să-i respingă direct sau indirect, de dragul 
menţinerii standardului de dreptate al lui Dumnezeu. Ca în 
biserica lui Steve, ei nu sunt bine-veniţi şi ajutaţi. Totuşi, unele 
biserici – ca cea a Lisei – susţin o înţelegere „luminată” a 
homosexualităţii şi, renunţând la învăţătura tradiţională, au 
deschis biserica pentru homosexualii care nu se pocăiesc. 
Considerând că s-au „născut gay”, le întind mâna cu 
compasiune, dar în cursul acest proces sacrifică dreptatea. 

Ce vrea Dumnezeu să facem? Sunt aceste tipuri de 
„sfinţenie” şi „compasiune” singurele alegeri? 

Există un al treilea răspuns! 
După cum relatează 1 Corinteni 6:9-11, Dumnezeu 

eliberează oamenii din capcana homosexualităţii prin ispăşirea 
făcută de Cristos şi prin lucrarea de sfinţire a Duhului Sfânt. 
Această lucrare specială a Domnului nostru este accentuată în 
mod unic, zi de zi, de ascensiunea mişcării celor care înving 
homosexualitatea. Organizaţii ca Transforming Congregations (o 
reţea de biserici eliberatoare) prezintă mesajul biblic al 
transformării homosexualilor. 

Ce este Mişcarea Congregaţii Transformatoare? 
Programul Congregaţii Transformatoare ajută bisericile să 

adopte un răspuns eliberator şi proactiv la problema 
homosexualităţii din zilele noastre. Pentru o biserică locală, este 
un mod atât de a sta împotriva curentului de acceptare a 
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homosexualităţii ca fiind normală, cât şi de a fi disponibilă 
pentru a acorda direct asistenţă celor care se află în procesul de 
vindecare şi schimbare. 

Ce crede? 
Congregaţii Transformatoare susţine mărturia biblică a faptului 

că (1) practicarea homosexualităţii este păcat: Levitic 18:22, 
20:13, Romani 1:26-27, 1 Corinteni 6:9-11, 1 Timotei 1:9-10; 
(2) puterea Duhului Sfânt este disponibilă pentru a transforma 
viaţa tuturor, inclusiv viaţa homosexualului: 1 Corinteni 6:9-11, 
Romani 12:2, Galateni 5:16-25, 1 Petru 2:24. 

Încercăm să vindecăm homosexualii, familiile lor şi Biserica. 
Slujim nevoilor tuturor celor afectaţi de homosexualitate, 
utilizând resursele atât dinăuntrul, cât şi din afara Bisericii, 
pentru a le facilita vindecarea şi ajungerea la plinătate. 
(Romani 15:1-2, Galateni 6:1-2) Îi integrăm pe toţi cei care se 
pocăiesc, pe toţi cei răscumpăraţi, inclusiv pe homosexuali, ca 
membri activi şi în participarea la viaţa Bisericii. 

Cum pot afla mai multe? 
Biserica locală şi misiunile care lucrează împreună reprezintă 

o combinaţie care schimbă vieţi! Dar avem nevoie de implicarea 
Bisericii. Pentru mai multe informaţii despre cum puteţi să 
deveniţi o biserică transformatoare şi să puneţi în acţiune un 
plan de misiune, contactaţi Congregaţii Transformatoare. 

[How Should the Church Respond? Copyright © 
Transforming Congregations. Tradus şi publicat cu permisiune. 
Organizaţia poate fi contactată la adresa: 
Transforming Congregations, A Division of Good News, 
P.O. Box 278, Maine, New York 13802, USA, telefon: 
(01)607.752.0765, site: www.transcong.org.] 

 

DAR NU-MI PLACE CONOPIDA! 

TIM WILKINS 

 
Acest articol conţine o scrisoare reală primită de la un 

bărbat homosexual (al cărui nume a fost schimbat) şi răspunsul 
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pe care i l-a dat autorul. El ilustrează gândirea greşită a 
homosexualilor. 

Dragă Domnule Wilkins, 
M-am uitat la emisiunea Ia atitudine într-o noapte recent. 

Subiectul emisiunii dv. a fost Biserica şi homosexualitatea. Am 
câteva comentarii pe care mi-ar plăcea să vi le împărtăşesc. 
Apreciez cu adevărat sfaturile dv. Vă rog să-mi răspundeţi când 
puteţi, căci ştiu că sunteţi un om ocupat. 

Sunt un bărbat necăsătorit, alb şi de-abia am trecut de 
treizeci de ani. Am o slujbă grozavă şi sunt foarte educat. Am 
crescut într-un cămin creştin (penticostal) şi toată familia mea 
merge regulat la biserică. Toţi din biserică cred că sunt un 
creştin ideal. Am predat la şcoala duminicală la grupul nostru de 
adolescenţi din biserică. 

Domnule Wilkins, am mulţi bani, două licenţe, o sănătate 
bună, o familie minunată şi o slujbă grozavă, dar nu am pace în 
inimă.  

Când eram copil (la vârsta de cinci ani) am fost molestat 
sexual de un tip care îl ajuta pe tatăl meu la recoltarea tutunului. 
Pe atunci avea optsprezece ani. Mă simţeam vinovat. Nu le-am 
spus niciodată părinţilor mei. Nici astăzi ei nu ştiu nimic despre 
cele prin care am trecut în copilărie. Dar probabil că unei laturi 
a mele i-a plăcut, fiindcă am lăsat să se întâmple asta timp de 
şapte ani. Astăzi, tipul respectiv este în închisoare din cauză că a 
avut relaţii sexuale cu băieţi minori în parc. 

La vârsta de doisprezece ani, ştiam că întâlnirile mele cu acel 
tip erau greşite. Aşa că am început să mă rog ca Dumnezeu 
să-mi ia dorinţa pentru bărbaţi. Am devenit activ în biserică, 
cântând în cor şi predând la şcoala duminicală. Ani de zile 
m-am tot rugat asta. La douăzeci şi opt de ani, m-am trezit că 
nu mai rosteam acea rugăciune. Ştiu că Dumnezeu poate 
vindeca instantaneu, dar uneori răspunsul Lui vine după o 
perioadă mai lungă de timp. 

Ştiţi ce vină şi ce durere simţeam când stăteam în faţa 
adunării, cântând despre dragostea lui Isus, ştiind că poate sunt 
homosexual? Am renunţat la rugăciunea de a fi schimbat. Am 
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fost foarte deprimat la sfârşitul adolescenţei şi după ce am 
împlinit douăzeci de ani. Ştiu că este greşit să fii homosexual; 
aşa se afirmă în Biblie. Şi ştiu că femeia a fost făcută pentru 
bărbat (pentru companie, pentru a ajuta la înmulţirea poporului 
lui Dumnezeu, pentru a-i fi cel mai bun prieten şi da, pentru 
sex). Dar nu vreau o femeie. Nu am ce face dacă nu vreau sex 
cu o femeie, tot aşa cum nu am ce face dacă nu-mi place să 
mănânc conopidă. 

La apogeul anilor mei sexuali (la sfârşitul adolescenţei şi 
după ce am împlinit douăzeci de ani), în cea mai mare parte a 
timpului am reuşit să mă abţin de la sex. Am întâlnit un bărbat 
cu doi ani în urmă. Mă iubeşte mult şi îl iubesc şi eu. Viaţa 
noastră sexuală nu este totul; cred că ne place compania pe care 
o avem unul cu celălalt mai mult decât orice altceva. 

Domnule Wilkins, ştiu că este greşit să fiu cu el. Dar să fiu 
cu o femeie iese din discuţie. Da, m-aş putea căsători cu o 
femeie şi m-aş putea sili să fac sex cu ea din când în când, dar ar 
fi corect faţă de ea? Ar fi corect faţă de copiii mei? Am nevoie 
de ajutor. 

Vă rog, rugaţi-vă ca Dumnezeu să mă schimbe. Mă tem că 
întoarcerea Lui este foarte aproape şi ştiu că nu sunt gata să stau 
înaintea Lui şi să-I explic întâlnirile mele cu bărbaţii. Nu ştiu de 
ce Dumnezeu mi-a dat această încercare, dar cad la testul Lui. 

Mike 
Dragă Mike, 
Apreciez ilustraţia ta cu faptul că nu-ţi place conopida. Nu 

ai spus ce legume îţi plac; să spunem, de exemplu, că-ţi plac 
cartofii. Nimeni, nici Dumnezeu, nu spune că trebuie să 
mănânci conopidă. (Adică: Nu trebuie neapărat să fii atras de 
femei sau să te căsătoreşti; Biblia nu spune niciodată că fiecare 
bărbat trebuie să se căsătorească.) Cu toate acestea, îţi plac 
cartofii foarte mult. Dar iarăşi, doar pentru că îţi plac, nu 
înseamnă că trebuie să îi şi mănânci. (Adică: Îţi plac bărbaţii şi 
eşti atras de ei, dar nu eşti obligat să ai relaţii sexuale cu bărbaţi. 
Aminteşte-ţi, lui Adam şi Eva le-a plăcut fructul oprit şi l-au 
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mâncat.) Poţi alege să te abţii de la cartofi (activitatea 
homosexuală). 

Fii sigur că odată cu timpul şi cu ascultarea, atracţia pentru 
cartofi se va diminua şi atracţia pentru conopidă va creşte. Dacă 
aceasta va duce la cumpărarea unei plantaţii de conopidă, 
rămâne de văzut. (Adică: Ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu 
nu înseamnă neapărat că te vei căsători şi vei avea o familie.) 

În sfârşit, nu Dumnezeu „ţi-a dat această încercare”. Ceea ce 
Satan vrea să fie spre rău, Dumnezeu vrea să fie spre bine. Aşa 
cum am spus de mii de ori: „Sincer, nu ştiam cum să fiu 
heterosexual, dar ştiam cum să fiu ascultător.” 

Aştept răspunsul tău. 
Tim Wilkins 
[Tim Wilkins, But I Don’t Like Cauliflower! Copyright © 

Cross Ministry, Inc. Tradus şi publicat cu permisiune. Tim este 
Director la Cross Ministry, o misiune care se ocupă cu echiparea 
Bisericii pentru a-i evangheliza şi uceniciza pe homosexuali. 
Misiunea poate fi contactată la adresa: Cross Ministry, 
P.O. Box 1122, Wake Forest, North Carolina 27588, USA, 
telefon: (01)919.569.0375, site: www.crossministry.org/newsite.]  

 

DECLARAŢIA EXODUS GLOBAL ALLIANCE CU 

PRIVIRE LA ÎNCHIDEREA EXODUS INTERNATIONAL 

 
Miercuri, 19 iunie 2012, Exodus International a anunţat că 

organizaţia se va închide şi va începe o nouă misiune, numită 
Reduce Fear. 

Exodus International şi Exodus Global Alliance sunt organizaţii 
independente. Ca organizaţii complet independente, slujirea şi 
activităţile Exodus Global Alliance sunt independente de 
Exodus International. 

Amândouă organizaţiile au fost înfiinţate de oameni care au 
experimentat orientarea faţă de persoanele de acelaşi sex şi care 
s-au simţit chemaţi de Dumnezeu să le împărtăşească celor din 
comunitatea LGBT experienţa pozitivă pe care au avut-o cu 
credinţa creştină şi transformarea care a avut loc în vieţile lor. 
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Cele două organizaţii au avut misiuni similare, dar le-au 
îndeplinit în moduri diferite. 

Recentele anunţuri şi acţiuni ale Exodus International nu 
reprezintă misiunea organizaţiei Exodus Global Alliance. 
Exodus Global Alliance primeşte ştiri despre Exodus International la 
fel ca oricine altcineva. 

Exodus Global Alliance continuă să creadă că Isus Cristos a 
venit ca să facă ceea ce noi nu putem face pentru noi înşine. 
Isus Cristos îi invită pe cei care au atracţii faţă de persoanele de 
acelaşi sex să facă parte din Împărăţia lui Dumnezeu şi din 
biserica locală. Trebuie să ne lăsăm transformaţi prin reînnoirea 
minţii noastre (Romani 2:2), să umblăm în lumină (1 Ioan 1:7), 
să-L urmăm (Ioan 12:26), să ne lepădăm de noi înşine şi să ne 
luăm crucea (Marcu 8:34), să-L iubim pe Dumnezeu cu toată 
inima, cu tot sufletul, cu toată mintea şi cu toată puterea noastră 
(Marcu 12:30). Puterea lui Cristos în noi este cea care ne 
transformă vieţile şi ne îngăduie să fim parteneri cu Dumnezeu 
în acest proces. Planurile lui Dumnezeu pentru noi nu se 
schimbă. Mesajul Lui nu se schimbă. 

Misiunea organizaţiei Exodus Global Alliance continuă să fie: 

 Să proclame că, prin puterea transformatoare a lui 
Isus Cristos, credinţa în Cristos şi o viaţă transformată sunt 
posibile pentru cei care au atracţii faţă de persoanele de acelaşi 
sex şi pentru cei implicaţi în homosexualitate. 

 Să echipeze creştinii şi bisericile pentru a susţine cu tărie 
perspectiva biblică despre sexualitate, în timp ce le răspund cu 
compasiune şi îndurare celor afectaţi de homosexualitate. 

 Să-i slujească pe cei afectaţi de homosexualitate prin 
părtăşie creştină, ucenicizare, conferinţe, consiliere, grupuri de 
suport şi alte servicii. 

Organizaţia Exodus Global Alliance este călăuzită în aceste 
misiuni de următoarele principii din Scriptură. 

Dumnezeu spune clar în Scriptură că îi iubeşte pe toţi 
oamenii şi că fiecare om se naşte cu demnitatea de a fi făcut 
după chipul lui Dumnezeu. Scriptura spune, de asemenea, că 
fiecare om se naşte suferind devastarea produsă de păcat. 
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Impactul primar al devastării păcatului este că ne naştem morţi 
din punct de vedere spiritual. Devastarea păcatului include şi 
păcătuirea în relaţiile sexuale: fiecare va fi ispitit să-şi folosească 
sexualitatea în moduri care se află în conflict cu intenţia lui 
Dumnezeu. Pentru unii, ispita va fi intimitatea sexuală cu 
persoane de acelaşi gen. Activitatea şi exprimarea homosexuală 
se află în afara planului lui Dumnezeu. Comportamentul 
homosexual este păcătos, dar sentimentele homosexuale sau 
ispita homosexuală nu sunt. Cea mai importantă problemă a 
celor afectaţi de homosexualitate nu este sexuală, ci spirituală – 
ei sunt morţi din punct de vedere spiritual şi au nevoie de viaţă, 
au nevoie mai degrabă de o schimbare a orientării spirituale, 
decât de o schimbare a orientării sexuale. 

Dumnezeu are veşti bune pentru cei care au atracţii faţă de 
persoanele de acelaşi sex şi pentru cei implicaţi în 
homosexualitate. Să devenim vii în Cristos şi ucenicii Lui este o 
ofertă pentru noi toţi. Puterea răscumpărătoare a lui 
Isus Cristos este la fel de disponibilă pentru toţi oamenii, 
inclusiv pentru cei implicaţi în homosexualitate. Lucrarea 
răscumpărătoare ne ridică din morţi, dându-ne viaţă spirituală, 
ne eliberează de puterea păcatului şi ne schimbă în moduri care 
poate nu sunt întotdeauna clare pentru cei din afară, dar care 
sunt pline de putere şi reale pentru bărbatul schimbat sau 
femeia schimbată. 

Harul lui Dumnezeu oferit în Isus Cristos nu înseamnă doar 
iertarea păcatelor, ci şi viaţa supranaturală – propria viaţă a lui 
Cristos devenind viaţa noastră, rezultatul fiind o viaţă 
împuternicită de Duhul Sfânt. Când credem şi ne bazăm mai 
mult pe lucrarea lui Isus decât pe lucrarea noastră, în relaţia 
noastră cu Dumnezeu şi în viaţa noastră zilnică, puterea lui 
Dumnezeu vine peste noi şi lucrează în noi şi prin noi. Suntem 
schimbaţi, reînnoiţi, transformaţi. Ni se dă o nouă identitate, de 
copii iubiţi ai lui Dumnezeu. Şi, având propria Lui natură, ne 
bucurăm făcând voia Lui în toate domeniile vieţii noastre. 

Schimbarea nu este o formulă sau un program. Schimbarea 
are loc printr-o relaţie cu Isus, ca rezultat al faptului de a fi făcut 
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un om nou de către Dumnezeu. Ceea ce se realizează prin 
lucrarea lui Isus. Isus înlătură păcatul nostru şi ne eliberează de 
sub puterea lui. Iar Isus Însuşi devine viaţa noastră – primim 
chiar natura Lui. Când înţelegem şi credem că suntem oameni 
noi, experimentăm o schimbare fundamentală, pe care 
Scripturile o descriu ca viaţa în Cristos, fiind născuţi din nou. 

Prin libertate vrem să spunem că nu ne mai aflăm sub robia 
unui păcat, în schimb, suntem liberi să experimentăm cine 
suntem noi în Cristos şi cine este Cristos în noi. Aceasta ne face 
să ne supunem de bunăvoie sexualitatea conducerii lui Cristos şi 
să ne integrăm sexualitatea în credinţă. Înţelegerea că suntem 
copiii lui Dumnezeu ne conduce la dorinţa de a trăi într-o 
manieră coerentă cu natura lui Cristos în noi. 

Unii susţin că homosexualii trebuie să-şi schimbe orientarea 
sexuală pentru a fi acceptaţi de Dumnezeu; alţii spun că o 
asemenea schimbare nu numai că nu este necesară, dar nu este 
nici posibilă. Exodus Global Alliance crede că Biblia ne arată că, 
în ceea ce Îl priveşte pe Dumnezeu, există numai două feluri de 
oameni: cei născuţi în Adam şi care sunt morţi spiritual, şi cei 
renăscuţi în Cristos şi care au fost făcuţi vii prin viaţa lui 
Cristos. 

Schimbarea supranaturală are apoi ca rezultat numeroase 
schimbări, inclusiv în modul în care ne definim pe noi înşine, în 
modul în care ne exprimăm sexualitatea, în structurile sociale şi 
în activităţile pe care le folosim pentru a ne susţine identitatea, 
ca şi în sentimentele noastre, astfel încât să nu ne controleze sau 
să nu ne conducă viaţa. Toate acestea sunt reflectări externe ale 
noii noastre vieţi în Cristos. 

Pentru unii, schimbarea poate să includă o schimbare a 
dorinţelor sexuale nedorite. Pentru alţii, ea poate să însemne 
harul de a trăi în ascultare, în ciuda impulsurilor continue de a 
face ceea ce Dumnezeu interzice. În ambele cazuri, Scriptura le 
dă credincioşilor asigurarea că cei care umblă în Duhul nu vor 
da curs dorinţelor naturii umane păcătoase. 

Biserica este prima alegere a lui Dumnezeu pentru a ajunge 
la oameni şi a-i transforma. Trupul lui Cristos, atât bisericile 
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locale, cât şi creştinii individuali, trebuie să ajungă la toţi 
oamenii. Ceea ce presupune faptul de a ajunge la cei implicaţi în 
homosexualitate şi la cei care au atracţii faţă de persoanele de 
acelaşi sex cu dragostea lui Isus Cristos, aşa cum a fost ea 
arătată de Însuşi Isus în slujirea Sa pe pământ. Noi căutăm să 
încurajăm şi să echipăm bisericile, pentru a face cunoscută 
perspectiva biblică a răscumpărării şi pentru a deveni locuri de 
închinare primitoare pentru cei impactaţi de homosexualitate. 

În plus, Biserica are un rol cheie în ajutorarea oamenilor 
pentru a experimenta viaţa nouă în Cristos, ca şi libertatea şi 
schimbarea care o însoţesc. Dumnezeu foloseşte părtăşia, 
ucenicizarea, închinarea şi rugăciunea creştinilor dintr-o biserică 
locală pentru a ne da posibilitatea să cunoaştem şi să 
experimentăm viaţa nouă în Cristos. Cei afectaţi de 
homosexualitate ar trebui să aibă parte de aceeaşi părtăşie şi 
ucenicizare ca oricine altcineva, pentru a putea cunoaşte şi 
experimenta viaţa nouă în Cristos. 

Fiindcă oamenii vor ajutor şi susţinere în viaţa lor în Cristos, 
Exodus oferă un set variat de servicii şi resurse pentru persoane 
individuale, ca şi pentru familiile şi prietenii acestora. Serviciile 
includ părtăşie creştină, ucenicizare creştină, grupuri de suport, 
studiu biblic personal, consiliere individuală şi pastorală, 
publicaţii creştine, grupuri online, seminarii şi conferinţe. Unele 
sunt oferite de Exodus. Altele sunt oferite de o reţea de biserici, 
misiuni locale şi persoane individuale. Serviciile şi resursele 
specifice variază după zonă, în funcţie de darurile celor implicaţi 
în slujire. 

[Exodus International. Copyright © 2013 Exodus Global 
Alliance. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

DECLARAŢIA OUTPOST MINISTRIES CU PRIVIRE LA 

ÎNCHIDEREA EXODUS INTERNATIONAL 

 
Outpost Ministries a fost înfiinţată în 1976 cu scopul de a-i 

ajuta pe bărbaţi şi pe femei să găsească în Cristos eliberare de 
atracţiile nedorite faţă de persoanele de acelaşi sex. În ultimele 
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trei decenii şi jumătate, am vestit un mesaj al speranţei şi 
vindecării pentru cei care se supun lui Isus Cristos ca Stăpân al 
vieţilor lor. De-a lungul anilor, ceea ce a fost cândva un 
comportament foarte ruşinos şi ascuns, a ajuns să fie acceptat 
pe faţă, celebrat şi încurajat. Mesajul Outpost a rămas constant, în 
ciuda schimbărilor din cultura noastră. 

Isus Cristos are puterea care a schimba vieţile oamenilor. De 
la Lot la Iuda, la Rahav din Ierihon, de la Regele David la 
Regele Solomon şi Gomer, soţia profetului Osea, de la femeia 
de la fântână la adunarea de credincioşi din Corintul primului 
secol, Dumnezeu este capabil să răscumpere şi să transforme 
păcătoşii sexuali. Marele zel al Domnului este să vadă strălucind 
chipul Său pe pământ. 

În general, în acest moment al istoriei, lupta din societatea 
noastră este intens focusată pe chipul lui Dumnezeu. Vom fi de 
acord cu Dumnezeu că existenţa noastră este bună şi plăcută 
Lui? Vom preţui, fiecare dintre noi, viaţa umană creată după 
imaginea lui Dumnezeu şi vom căuta să o apărăm de rău, 
perversiune şi perversitate? Vom afirma cu tărie calitatea bună a 
diferenţei sexuale sau vom ceda confuziei? Le vom da speranţă 
celor prinşi în păcate distrugătoare – fie ale lor, fie ale altora? 
Vom vesti că oamenii se pot schimba, oricare ar fi păcatul care 
le stăpâneşte viaţa? 

Outpost va susţine chipul lui Dumnezeu în bărbat şi femeie. 
Vom afirma în continuare adevărul dur că păcatul există. El are 
un impact negativ asupra oamenilor – spiritual şi fizic. Nu tot ce 
este în lume este aşa cum ar trebui să fie. Strigăm la Judecătorul 
Pământului după virtute pentru trupurile noastre devastate de 
boală şi moarte; virtute pentru sufletele noastre, aduse la 
neputinţă de minciuni şi contorsionate de teamă; virtute pentru 
sufletele noastre lipsite de puterea Dumnezeului Celui Viu. 

Când strigăm la Dumnezeu după virtute, extindem 
compasiunea la cei care încearcă să scape de comportamente 
păcătoase, care sunt adictive şi le distrug viaţa. Îi îndreptăm pe 
cei influenţaţi de atracţia faţă de persoanele de acelaşi sex către 
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Marele Medic. El are puterea de a transforma vieţile; Crucea 
este suficientă pentru toată durerea, ruşinea şi vina noastră. 

Suntem conştienţi că procesul vindecării necesită o cercetare 
de sine profundă şi dificilă; Dumnezeu oferă tăria de a o face. 
Suntem conştienţi că tiparele comportamentale din trecut 
trebuie distruse. Noile tipare par uneori incomode şi greoaie, 
dar în cele din urmă vor părea reale. Domnul oferă direcţie şi 
călăuzire. Suntem conştienţi, de asemenea, că vindecarea nu 
vine deodată sau că vine cu întreruperi. Totuşi, El oferă 
perspectivă şi perseverenţă. Înţelegem că vindecarea înseamnă 
să ai putere să-L iubeşti pe Dumnezeu şi pe alţii în mod corect, 
fie în căsătorie şi familie, fie în afara lor. Când ne desfătăm în 
El, El satisface dorinţele inimii noastre. 

În final, procesul vindecării înseamnă o predare zilnică a 
noastră faţă de El şi faţă de călăuzirea Lui. Pentru cei aflaţi în 
procesul de vindecare, vindecarea înseamnă abilitatea de a se 
scula iar şi iar după o cădere, în timp ce învaţă să fie mulţumiţi 
de virtute. Este satisfăcător să trăieşti adevărul spiritului uman 
în trupul tău. Isus va avea o Mireasă care va fi în acord puternic 
cu El. 

Când este prezentă pasivitatea, înşelătoria este iminentă. Cei 
care se află în procesul de vindecare trebuie să fie foarte decişi 
să aplice adevărul în fiecare domeniu al vieţilor lor. Limitele cu 
privire la conversaţii, la gândurile pe care le întreţin, chiar la 
oamenii cu care se asociază, trebuie riguros respectate. Relaţiile 
sănătoase şi suportul corect trebuie cultivate. Cei care încearcă 
să obţină ceva uşor sau care devin slabi în lupta împotriva 
Duşmanului şi a minciunilor lui, pot fi înşelaţi. Înşelătoria poate 
să aibă chipul îndoielii. Când îndoiala este cuplată cu izolarea, îi 
poate conduce pe cei cândva remarcabil de înflăcăraţi, departe 
de speranţa plină de bucurie. 

Outpost s-a despărţit de Exodus în aprilie 2012, cu 
paisprezece luni înainte ca Alan Chambers să anunţe închiderea 
organizaţiei la a cărei înfiinţare noi, ca misiune, am ajutat în 
1976. Ne-am aflat în profund dezacord cu direcţia adoptată de 
conducerea Exodus. Totuşi, aceasta nu înseamnă că nu am fost 
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întristaţi de recenta veste. Pentru noi a fost ca moartea unui 
vechi prieten. De-a lungul anilor, am petrecut nenumărate ore 
ajutându-i la conferinţele Exodus şi strângând bani pentru a le 
promova şi a participa la ele. 

Am simţit vestea şi ca pe o trădare. Cei care am crezut că ne 
erau alături, au abandonat înalta lor chemare. Am susţinut 
Exodus cu rugăciuni, timp şi finanţe, ca să poată vesti eliberarea. 
Am descoperit că dialogam de fapt cu cei care de mult doreau 
să vadă redusă la tăcere lucrarea eliberării. Abandonate au fost 
rugăciunea dătătoare de speranţă şi discuţiile încurajatoare cu 
bărbaţii şi femeile care sunt înaintaşii noştri, constituind modele 
pentru noi. În schimb, Exodus a încercat să ajungă la un fals 
sentiment de pace cu cei care ne-au deteriorat proprietăţile, 
ne-au perturbat întâlnirile, ne-au ameninţat că vor face rău 
familiilor noastre şi au fost încântaţi de poticnirile noastre. 

În realitate, închiderea Exodus pare să fie o îndurare de la 
Dumnezeu. Mesajul pe care îl proclama devenise confuz, 
compromis şi lipsit de speranţă. Vremea eficienţei sale se 
încheiase. A avut loc o purificare, iar din aceasta a luat naştere 
noua reţea Restored Hope Network. În toate acestea, de peste 
treizeci şi cinci de ani, Outpost rămâne constantă. 

[Regarding the Closing of Exodus Int’l. Copyright © 2013 
Outpost Ministries. Tradus şi publicat cu permisiune. 
Organizaţia poate fi contactată la adresa: Outpost Ministries, 
P.O. Box 22429, Robbinsdale, Minnesota 55422-0429, USA, 
telefon: (01)763.592.4700, site: www.outpostministries.org.] 

 

DECLARAŢIA RECONCILIATION MINISTRIES CU 

PRIVIRE LA EXODUS INTERNATIONAL ŞI RESTORED 
HOPE NETWORK 

 
Dragi prieteni ai Reconciliation Ministries, 
Din 1984 Reconciliation Ministries ajută bărbaţi, femei şi 

adolescenţi să găsească eliberare de păcatul sexual şi relaţional. 
Precum mulţi dintre voi aţi aflat deja, Exodus Intenational a 
anunţat că îşi încetează activitatea, după treizeci şi opt de ani de 
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slujire a celor care caută eliberarea de homosexualitate. Doresc 
să vă reasigur că Reconciliation Ministries va continua să prezinte 
adevărurile scripturale despre puterea transformatoare a lui 
Isus Cristos de a-l elibera pe păcătosul care se pocăieşte de orice 
păcat cu care se luptă. Isus Cristos poate schimba o inimă care a 
dorit cândva păcatul, într-o inimă care doreşte sfinţenia şi 
puritatea. 

Reconciliation Ministries este o misiune membră a 
Restored Hope Network. Restored Hope Network este alcătuită din 
misiuni membre, consilieri şi învăţători biblici care susţin 
adevărurile biblice despre răscumpărare şi întind o mână de 
ajutor celor care se luptă cu păcatul sexual şi relaţional.  

Când Exodus a început să se îndepărteze de adevărurile 
scripturale cheie în ultimii câţiva ani, mulţi bine-cunoscuţi lideri 
ai unor misiuni naţionale şi internaţionale s-au dus la 
conducătorii Exodus şi i-au chemat să se întoarcă la principiile 
biblice pe care fusese fondată iniţial organizaţia. Principiile din 
Matei 18 au fost respectate cu atenţie. Când a devenit clar că 
conducătorii Exodus nu se vor pocăi, multe dintre misiunile 
membre s-au retras din reţea şi au început să formeze 
Restored Hope Network. Aceasta nu a constituit un eveniment 
spontan, ci rezultatul multor rugăciuni, discuţii teologice şi 
planificări. Când ştirea despre închiderea Exodus a fost difuzată 
la cea de a doua conferinţă anuală a Restored Hope Network, am 
realizat că Domnul a format reţeaua Restored Hope Network 
pentru un asemenea timp. 

Există diferenţe cheie între Exodus International şi Restored 
Hope Network. Restored Hope Network şi Reconciliation Ministries 
cred în existenţa mutuală a harului şi a pocăinţei, în funcţionarea 
şi necesitatea lor. Exodus a început să predice un mesaj al 
harului fără pocăinţă sau fără nevoia ascultării de Cuvântul lui 
Dumnezeu. Restored Hope Network şi Reconciliation Ministries cred 
că Domnul este prezent în procesul transformării inimilor 
tuturor credincioşilor care se supun Lui. Aceasta include 
transformarea naturii umane păcătoase într-o natură sfântă. 
Recunoaştem că acest proces se desfăşoară în momente diferite 
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şi în grade diferite pentru fiecare persoană în parte. Exodus a 
îndepărtat mesajul schimbării şi transformării de pe site-ul lor şi 
din practica lor. În plus, Restored Hope Network şi 
Reconciliation Ministries cred că Biserica nu trebuie să se plece în 
faţa cererilor culturale, ci să rămână credincioasă instrucţiunilor 
scripturale despre cum ar trebui să funcţioneze Biserica. Exodus 
a coborât standardul scriptural pentru a linişti o cultură care 
cere cu insistenţă acceptarea homosexualităţii şi a identităţii 
homosexuale. 

Organizaţia Reconciliation Ministries este recunoscătoare 
pentru harul îndurătorului nostru Mântuitor, care transformă 
inimile bărbaţilor şi femeilor şi ne aduce de la întuneric la 
lumina Lui cea minunată.  

În Cristos, 
Dan Hitz, Director Executiv la Reconciliation Ministries 
[Reconciliation Ministries’Response to Exodus International and 

Restored Hope Network. Copyright © 2013 Reconciliation 
Ministries. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

DECLARAŢIA RESTORED HOPE NETWORK 

CU PRIVIRE LA ÎNCHIDEREA EXODUS 
INTERNATIONAL 

 
Declaraţia Bordului Restored Hope Network 
Oklahoma City, Oklahoma, 20 iunie 2013 
Noi, Bordul Restored Hope Network, suntem întristaţi din 

cauza deciziei lui Alan Chambers şi a bordului Exodus de a 
închide această organizaţie respectată. Avem sentimentul că 
aceasta reprezintă moartea inutilă a unui prieten drag. Ar fi fost 
mai bine ca bordul să se retragă şi permită altora să ducă mai 
departe mesajul speranţei pentru o viaţă transformată. Deşi 
momentul în care a fost difuzată ştirea a constituit o surpriză 
pentru mulţi, închiderea Exodus este rezultatul previzibil al 
teologiei harului ieftin, care separă mărturisirea lui Cristos ca 
Mântuitor de mărturisirea Lui ca Domn. 
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În timp ce unii proclamă, în mod fals, că viaţa transformată 
este opţională pentru creştini, atât mărturia lui Isus, cât şi 
mărturia scriitorilor Scripturii este clară: în harul lui Dumnezeu, 
credinţa cu adevărat mântuitoare are ca rezultat o viaţă de 
sfinţenie şi puritate sexuală. Din fericire, Dumnezeu nu lasă 
poporul Său fără o mărturie despre puterea transformatoare a 
lui Isus Cristos. Restored Hope Network a luat fiinţă în anul 2012, 
pentru a oferi tocmai o asemenea mărturie. Le urăm bun venit 
tuturor celor lăsaţi în voia sorţii de recentele evenimente, pentru 
a le confirma că Dumnezeu rămâne credincios. 

„Sunt atât de recunoscător că Restored Hope Network există în 
vremea aceasta, pentru a transmite în continuare mesajul despre 
transformare şi o viaţă nouă în Cristos.” – Frank Worthen, unul 
dintre fondatorii organizaţiilor Exodus (1976) şi 
Restored Hope Network (2012) 

Înfiinţată în iulie 2012, Restored Hope este o reţea bazată pe 
membralitate, dedicată restaurării speranţei celor zdrobiţi de 
păcatul sexual şi relaţional, adresându-se în special celor afectaţi 
de homosexualitate. Proclamăm că Isus Cristos are puterea de a 
schimba vieţile tuturor celor care I se supun ca Domn; de 
asemenea, căutăm să echipăm Biserica Lui pentru a transmite 
mesajul că transformarea este posibilă. 

[Response to the Announced Closure of Exodus. Copyright © 2013 
Restored Hope Network. Tradus şi publicat cu permisiune. 
Organizaţia poate fi contactată la adresa: 
Restored Hope Network, P.O. Box 22281, Milwaukie, 
Oregon 97269, USA, telefon: (01)503.927.0869, site: 
www.restoredhopenetwork.org.] 

 

DUMNEZEU TE VREA ÎN FAMILIA LUI 

 
Dumnezeu vrea ca bărbaţii şi femeile implicaţi în 

homosexualitate sau care simt atracţii faţă de persoanele de 
acelaşi sex să facă parte din familia Lui, să fie membri ai 
Împărăţiei Lui. 
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Apostolul Ioan a scris: „Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit 
printre noi.” (Ioan 1:14) Aceste câteva cuvinte exprimă puterea, 
măreţia, dragostea şi harul Dumnezeului Celui atotputernic. 
Marele Creator a coborât la nivelul Omului pentru a simţi 
oboseala (Ioan 4:6), nevoia de somn (Matei 8:4), hrană 
(Matei 4:2 şi 21:18) şi apă (Ioan 19:28). Mai important, El a 
venit la nivelul nostru ca să simtă atracţia înşelătoare a ispitei şi 
totuşi să-i reziste – „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 înseamnă întruparea pentru bărbaţii şi femeile implicaţi 
în homosexualitate sau care simt atracţii faţă de persoanele de 
acelaşi sex? Dumnezeu este întotdeauna Cel care iniţiază 
căutarea şi salvarea. Dumnezeu a părăsit splendoarea cerului 
pentru mirosul greu al unui grajd. Şi-a dat tronul pentru o iesle 
rece. Creatorul omnipotent a devenit un bebeluş neajutorat, 
care a trebuit să depindă total de o mamă biologică şi de un tată 
adoptiv. A făcut acestea ca să poată găsi bărbaţi şi femei 
implicaţi în homosexualitate. 

Dumnezeu nu aşteaptă să-ţi cureţi viaţa înainte de a te 
întâlni în nevoia ta. Isus a ilustrat aceasta frumos în pilda fiului 
risipitor. După ce fiul risipitor şi-a risipit moştenirea pe 
materialism (inclusiv imoralitate), se întoarce la tatăl lui. 
Singurul loc în Sfânta Scriptură unde Dumnezeu este zugrăvit 
ca fiind grăbit se află în Luca 15:20. Tatăl, care Îl reprezintă pe 
Dumnezeu, aleargă la fiu! Geneza, de asemenea, relatează că, 
după păcatul lui Adam şi al Evei în Grădina Edenului şi pe când 
se ascundeau de Dumnezeu, Dumnezeu a iniţiat căutarea lor. 
Citim în Geneza 3:9: „Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om 
şi i-a zis: «Unde eşti?»” Dumnezeu nu aşteaptă ca mai întâi să-ţi 
cureţi viaţa. 

Dumnezeu nu trece cu vederea greşelile sau luptele noastre 
cu sexualitatea; mai degrabă priveşte dincolo de ele, ştiind că cea 
mai profundă nevoie a noastră este o relaţie vitală cu El. De 
asemenea, El ştie că „despărţiţi de El nu putem face nimic”. 
(Ioan 15:5) Când Duhul Sfânt începe să locuiască în viaţa ta, la 
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fel ca în viaţa oricui altcuiva, te transformă şi îţi dă puterea să 
trăieşti în acord cu Cuvântul Său. 

[God wants you in His Family. Copyright © Exodus Global 
Alliance. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

HOMOSEXUAL ŞI CREŞTIN? POT SĂ FIU? 

DAN HITZ 

 
Războaiele culturale care promovează homosexualitatea s-au 

amplificat substanţial în ultimele luni şi au pătruns în mod 
semnificativ în Biserica Creştină. Mulţi dintre cei care au fost 
cândva apărători puternici ai perspectivei tradiţionale biblice 
despre sexualitate susţin acum perspectiva că cineva poate să se 
identifice ca fiind creştin homosexual, poate să se implice în 
activităţi sexuale homosexuale şi tot va merge în rai. Unii spun 
chiar că Dumnezeu binecuvântează relaţiile homosexuale. Acest 
articol va examina pe scurt asemenea opinii şi le va compara cu 
învăţăturile Scripturii. El are ca scop să fie o scurtă trecere în 
revistă a unor subiecte cu care se confruntă în prezent 
creştinismul şi cultura şi nu intenţionează să ofere o examinare 
comprehensivă a acestor subiecte complexe. 

„Nimeni nu te-a osândit?” „Nimeni, Doamne”, I-a răspuns ea. Şi 
Isus i-a zis: „Nici Eu nu te osândesc. Du-te şi să nu mai păcătuieşti.” 
Ioan 8:10-11 

Adevărul simplu din Ioan 3:16 este că „Atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca 
oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” Prin har 
suntem „mântuiţi prin credinţă” şi am devenit „creaţii noi”. 
(Efeseni 2:8-9, 2 Corinteni 5:17) Nu putem face nimic ca să ne 
câştigăm mântuirea. Nu putem fi „destul de buni” ca să ne 
calificăm pentru cer. Suntem, pur şi simplu, chemaţi să ne 
predăm viaţa autorităţii lui Isus Cristos şi să primim Duhul Său 
în noi. În realitate, aceasta reprezintă o predare deplină a 
drepturilor pe care le avem asupra vieţii noastre şi un dar şi mai 
mare al mântuirii Sale eterne. 



 - 310 - 

Ce facem după mântuire? Vrea Dumnezeu să ne lase aşa 
cum ne-a găsit? Pavel scrie în Romani 12:2 că nu trebuie să ne 
mai potrivim „chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin 
înnoirea minţii voastre”. După mântuire, Domnul ne cheamă să 
participăm la procesul de transformare. Acelaşi Mântuitor care 
i-a spus femeii prinse în adulter: „Nici eu nu te osândesc”, a 
instruit-o şi: „Du-te şi să nu mai păcătuieşti.” (Ioan 8:11) Isus îi 
cheamă pe toţi cei care Îl urmează să-şi ia crucea şi să-L urmeze. 
(Matei 16:24, Marcu 8:34, Luca 9:23) 

Vreau să fac o paralelă între homosexualitate şi alte păcate, 
în mod special păcatul sexual. Planul lui Dumnezeu pentru 
exprimarea sexuală este numai în contextul legământului de 
căsătorie între un bărbat născut biologic şi o femeie născută 
biologic. Homosexualitatea nu este un păcat mai mare decât 
toate celelalte păcate. Este la fel de păcătos ca un bărbat şi o 
femeie să se implice în activitate sexuală în afara căsătoriei, cum 
este ca două persoane de acelaşi gen să se implice în activitate 
sexuală. Este la fel de păcătos ca cineva să vizioneze 
pornografie heterosexuală, cum este ca doi oameni să se implice 
în activitate sexuală homosexuală. Păcatul este păcat. 
Dumnezeu cheamă pe fiecare, de pretutindeni, să se pocăiască. 
(Fapte 17:30) În 1 Corinteni 6:18, Scriptura arată că într-adevăr, 
că păcatul sexual are consecinţe mai severe asupra inimii şi 
sufletului credinciosului: „Fugiţi de curvie! Orice alt păcat pe 
care-l face omul este un păcat săvârşit afară din trup; dar cine 
curveşte păcătuieşte împotriva trupului său.” Chiar dacă 
consecinţele păcatului sexual lasă urme adânci în inima celor 
care îl comit, există iertare deplină prin pocăinţă la piciorul 
crucii. 

Teologia pro-homosexualitate a pătruns în multe 
denominaţii şi organizaţii creştine. Unii, care se identifică drept 
creştini, au aruncat şi Biblia, susţinând că a fost deformată de 
oameni de-a lungul secolelor. Alţii afirmă că Biblia nu trebuie să 
fie luată literal şi desconsideră versetele care afirmă că 
homosexualitatea este păcat. Iar alţii interpretează greşit sau 
reinterpretează pasajele biblice pentru a le susţine convingerile 
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pro-homosexualitate. Pentru o privire aprofundată asupra 
teologiei pro-homosexualitate, comparativ cu convingerile 
biblice tradiţionale, citiţi The Gay Gospel? How Pro-Gay Advocates 
Misread the Bible [Evanghelia homosexuală? Cum interpretează greşit 
Biblia susţinătorii pro-homosexualitate] de Joe Dallas.[1] Dallas însuşi 
a trăit şase ani ca homosexual fără să se ascundă, încercând să 
ducă o viaţă de creştin. În final, a trebuit să se lupte cu 
întrebarea: „Îmi bazez decizia de a adopta identitatea 
«homosexual şi creştin» pe convingerea că este voia lui 
Dumnezeu pentru viaţa mea... sau în speranţa că este ceea ce 
Dumnezeu ar putea permite?” (Citat de pe coperta din spate.) 

Sunt multe pasaje în Vechiul şi Noul Testament care 
identifică în mod clar activitatea homosexuală ca păcat. În 
Levitic 18:22 citim: „Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă 
cineva cu o femeie. Este o urâciune”, în timp ce în versetul 
20:13 citim: „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.” 
1 Corinteni 6:9-11 şi Romani, capitolul 1 din Noul Testament 
identifică homosexualitatea ca pe un păcat, printre multe alte 
păcate de care trebuie să ne pocăim. 

Un argument de bază pe care îl folosesc apologeţii 
pro-homosexualitate este afirmaţia că Isus nu a spus niciodată 
nimic despre homosexualitate. Ei interpretează această absenţă 
ca acceptarea de către Cristos a homosexualităţii. Totuşi, Isus 
nu a spus niciodată nimic despre abuzul copilului sau despre 
zoofilie, dar cine ar argumenta că vreuna dintre acele activităţi 
este acceptabilă? Evangheliile nu susţin că sunt o colecţie 
exhaustivă a afirmaţiilor lui Isus. De fapt, Ioan scrie că Isus a 
făcut atât de multe lucruri, încât întreaga lume nu ar putea 
conţine toate relatările, dacă ar fi scrise. (Ioan 21:25) Prin 
urmare, lipsa unei afirmaţii înregistrate nu este o dovadă că Isus 
nu a spus nimic despre un subiect. Isus a declarat cu adevărat 
planul creat pentru bărbat şi femeie în Matei 19:4-6: „Drept 
răspuns, El le-a zis: «Oare n-aţi citit că Ziditorul de la început 
i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască» şi a zis: «De aceea 
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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 un 
singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu 
despartă.” 

În toate domeniile vieţii, nu numai că Isus a predicat un 
standard de sfinţenie bazat pe fundamentul folosit de evrei în 
vremea Lui, Scripturile Vechiului Testament, ci a ridicat 
standardul de sfinţenie, pentru a include gândurile şi intenţiile 
inimii. „Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o 
poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui.” (Matei 5:28) 
Putem, de asemenea, vedea chemarea la puritatea sexuală în 
conciliul de la Ierusalim din Fapte 15, când apostolii s-au 
întâlnit ca să discute ce legi trebuiau să păzească ne-evreii 
convertiţi. Abţinerea de la imoralitatea sexuală era unul dintre 
cele patru domenii din legile evreieşti pe care ne-evreilor 
convertiţi li s-a cerut să îl respecte. Legile despre imoralitatea 
sexuală au fost luate direct din legea Vechiului Testament. 

Un alt argument al teologilor pro-homosexualitate este că 
Pavel şi-a inventat propriile cuvinte, care nu a intenţionat să fie 
traduse drept homosexualitate. Joe Dallas scrie despre aceasta în 
cartea sa Evanghelia homosexuală? Cum interpretează greşit Biblia 
susţinătorii pro-homosexualitate.[1] El relatează că Pavel a inventat de 
fapt o sută şaptezeci şi nouă de cuvinte în epistolele sale. Dallas 
foloseşte explicaţia că acele cuvinte greceşti pe care le-a folosit 
Pavel ca să creeze cuvântul arsenokoite, pe care îl traducem ca 
„homosexual”, vin din două cuvinte cu înţelesuri foarte 
specifice. Arsenos este folosit ca să evidenţieze definiţia fizică a 
unui bărbat sau copil de sex masculin. Koite este folosit pentru a 
specifica un pat sau o canapea folosită în context sexual, ca 
patul căsătoriei din Evrei 13:4: „Căsătoria să fie ţinută în toată 
cinstea şi patul [koite] să fie nespurcat.” Dallas scrie: „Când 
Pavel a inventat termenul arsenokoite, l-a luat direct din 
traducerea greacă a interdicţiilor din Levitic împotriva 
comportamentului homosexual. Intenţia lui nu ar fi putut fi mai 
clară. Deşi arsenokoite este întâlnit doar la Pavel, termenul se 
referă specific şi fără ambiguitate la sexul între bărbaţi.” (p. 213) 
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Există numeroase argumente ale comunităţii 
pro-homosexualitate care se bazează mai degrabă pe observaţii, 
decât pe Scripturi. Printre ele sunt multe relatări despre bărbaţi 
şi femei, unii care în trecut au fost lideri ai mişcării foştilor 
homosexuali, care au căzut. Realitatea Scripturii arată că vor fi 
întotdeauna bărbaţi şi femei care cad de la credinţă dintr-o mare 
varietate de motive. (A se vedea parabola semănătorului în 
Luca 8.) Ceea ce nu invalidează realitatea că există mulţi alţii 
care continuă să umble în credinţă. Comunitatea 
pro-homosexualitate citează numeroase studii ştiinţifice care 
pretind că dovedesc că homosexualitatea este înnăscută şi 
neschimbabilă. Ea ignoră studiile care arată că mulţi au învins 
homosexualitatea şi studiile care nu au reuşit să identifice o 
cauză biologică a homosexualităţii. Există o mulţime de 
informaţii despre cercetările ştiinţifice pe această temă pe site-ul 
Asociaţiei Naţionale pentru Cercetarea şi Terapia Homosexualităţii 
[NARTH] la www.narth.org. Nimeni nu a reuşit vreodată să 
găsească un element genetic concludent pentru 
homosexualitate, totuşi oamenii de ştiinţă au găsit elemente 
genetice pentru alcoolism şi furie. Cine din comunitatea 
ştiinţifică ar încuraja vreodată pe cineva să-şi accepte 
alcoolismul sau furia doar fiindcă sunt genetice?  

Susţinătorii homosexualităţii pretind, de asemenea, că 
deoarece o persoană continuă să aibă atracţii faţă de persoanele 
de acelaşi sex, nu şi-a schimbat orientarea sexuală deloc. Ei se 
ţin în evaluare mai degrabă de abordarea „totul sau nimic”, 
decât de un continuum mai realist al schimbării. Deşi am fost 
răscumpăraţi prin lucrarea terminată a lui Isus Cristos pe cruce, 
continuăm să trăim într-o lume căzută. Când am cedat întru 
totul păcatului nostru, ne-am antrenat mintea şi corpul ca să 
răspundă la stimuli păcătoşi. Transformarea este un proces. 
Vom continua să ne luptăm cu păcatul şi ispita, precum a 
descris Apostolul Pavel în Romani 7:15-25, în cunoscutul său 
mesaj: „Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc.” Ispita noastră 
continuă este doar o reflectare a realităţii că suntem sfinţi 
răscumpăraţi care trăim într-o lume căzută şi că avem nevoie de 
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transformare continuă în lucrarea terminată a lui Cristos. 
Amintiţi-vă că Isus a fost ispitit în orice mod în care suntem 
ispitiţi noi, dar fără păcat. Indiferent cu ce păcat ne luptăm, dacă 
suntem în Cristos, orientarea noastră faţă de acel păcat se 
schimbă – şi va continua să se schimbe – când ne luăm crucea 
zilnic şi Îl urmăm. (Luca 9:23) 

Unii creştini privesc activitatea homosexuală ca păcat şi 
caută să trăiască o viaţă de celibat, menţinând eticheta de creştin 
homosexual. Deşi aplaud dorinţa lor de a-L onora pe 
Dumnezeu şi de a nu se implica în activitate sexuală de tip 
homosexual, nu pot să aplaud folosirea de către ei a etichetei 
„homosexual”. În 1 Corinteni 6:9-10, Pavel identifică o 
varietate de activităţi ca păcătoase: „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.” 

Dintre cele zece păcate identificate în pasaj, numai 
homosexualitatea este folosită ca etichetă de cei care se luptă cu 
asemenea ispite, în timp ce se împotrivesc să dea curs ispitei. 
Cei mai mulţi (dacă nu toţi) bărbaţi heterosexuali căsătoriţi se 
luptă cu pofta heterosexuală, dar niciunul nu merge de 
colo-colo identificându-se ca un creştin adulter, oferind 
explicaţia că nu se implică în activitate sexuală în afara 
căsătoriei. Nici nu se identifică cineva ca un creştin hoţ sau ca 
un creştin ucigaş. O excepţie pot fi cei din programele de 
recuperare care se identifică drept alcoolici, dar prefer 
focalizarea pe programele Celebrează Recuperarea. Astfel de 
programe nu acceptă eticheta de alcoolic, ci afirmă că 
celebrează recuperarea din „alcoolism” sau din oricare dintre 
„rănirile, dificultăţile psihologice sau emoţionale şi obiceiurile”[2] 
vieţii. 

Faptul de a te autoidentifica drept creştin homosexual te 
menţine legat de o identitate păcătoasă şi de o concepţie 
păcătoasă despre lume şi viaţă. Prin urmare, eticheta de creştin 
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homosexual nu este o etichetă biblică de adoptat. Pavel scrie în 
Efeseni 4:21-24: „Aţi fost învăţaţi cu privire la felul vostru de 
viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică 
după poftele înşelătoare; şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre 
şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui 
Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul.” 

Pentru noi, cei care suntem adevăraţi urmaşi ai lui Cristos, 
este esenţial să ne ţinem tare de adevărata noastră identitate de 
sfinţi răscumpăraţi: „Cristos în voi, nădejdea slavei”. 
(Coloseni 1:27) Precum afirmă 1 Corinteni 6:11: „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.” Răscumpărarea şi o identitate în Cristos 
sunt disponibile pentru toţi. 

Trebuie să facem o distincţie semnificativă când ne uităm la 
păcatul din viaţa credinciosului. Nu este păcat să fii ispitit sau să 
ai atracţii faţă de persoanele de acelaşi sex. Însuşi Isus a fost 
ispitit în orice mod în care suntem ispitiţi noi, dar fără păcat. 
(Evrei 4:15) Ispitele şi atracţiile devin păcat când începem să ne 
implicăm în ele şi să acţionăm conform lor în gând sau în faptă. 

Există, de asemenea, diferenţe semnificative între motivaţiile 
celor care se confruntă cu homosexualitatea. Mai întâi, sunt unii 
care se luptă cu homosexualitatea, o recunosc ca păcat, se 
împotrivesc ei, dar ocazional cad în pornografie sau întâlniri 
sexuale. Cei din acest grup reacţionează la acţiunilor lor 
păcătoase cu zdrobire şi pocăinţă. Sunt prompţi în a-şi mărturisi 
păcatul şi caută schimbarea. În al doilea rând, sunt unii care cred 
că activitatea homosexuală este păcătoasă, dar tot aleg să se 
implice fără restricţii în ea, dintr-o varietate de motive. Unii au 
renunţat la luptă şi s-au supărat pe Dumnezeu. Unii aleg 
plăcerea păcatului, în locul dreptăţii lui Dumnezeu. Iar alţii 
abuzează de harul lui Dumnezeu şi îl transformă în permisiunea 
de a păcătui. Cei din acest grup reacţionează la păcatul sexual cu 
o inimă împietrită, nesimţitoare. În al treilea rând, sunt unii care 
au fost cu adevărat înşelaţi să creadă că Dumnezeu 
binecuvântează homosexualitatea şi se implică în activitatea 
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homosexuală, celebrând-o ca pe un dar de la Dumnezeu. Ne 
întrebăm dacă cei din acest grup îşi trăiesc viaţa într-un conflict 
secret între spiritualitate şi sexualitate. 

Când privim la cele trei grupuri, trebuie să ne amintim că 
Filipeni 2:12 ne spune să ne ducem la capăt mântuirea cu frică şi 
cutremur. Nu este treaba noastră să judecăm motivaţiile inimii 
cuiva sau să judecăm dacă este sau nu cu adevărat mântuit. 
Numai Dumnezeu cunoaşte adevărata intenţie a inimii cuiva; 
totuşi, cineva care s-a pocăit va aduce roade ţinându-se de 
pocăinţă. (Luca 3:7-9, Matei 7:15-23) Harul lui Dumnezeu este 
abundent pentru primul grup de oameni, care se luptă cu 
păcatul şi sunt gata să se pocăiască. În 1 Ioan 1:9 citim: „Dacă 
ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte 
păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.” Evrei 10:26-27, 29 
prezintă o avertizare serioasă pentru cei din al doilea grup, care 
au primit adevărul şi aleg să umble în păcat. 

Dacă vom continua să păcătuim deliberat după ce am primit 
cunoştinţa adevărului, nu rămâne nicio jertfă pentru păcat, ci 
doar o aşteptare plină de teamă a judecăţii şi focului dezlănţuit, 
care îi va mistui pe duşmanii lui Dumnezeu. Cu cât mai sever 
credeţi că merită să fie pedepsit un om care L-a călcat în 
picioare pe Fiul lui Dumnezeu, a tratat ca pe un lucru păcătos 
sângele legământului care l-a sfinţit şi a insultat pe Duhul 
harului? 

Cei din al treilea grup, care au fost înşelaţi să creadă că 
homosexualitatea este un dar de la Dumnezeu, se află, de 
asemenea, sub o avertizare serioasă în Galateni 6:7-8, care 
afirmă: „Nu vă înşelaţi: «Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.» 
Ce seamănă omul, aceea va şi secera. Cine seamănă în firea lui 
pământească va secera din firea pământească putrezirea; dar 
cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viaţa veşnică.” 

Vestea bună este că îndurarea şi harul lui Dumnezeu sunt 
disponibile pentru cei din toate cele trei grupuri descrise mai 
sus. Petru este un exemplu excelent al îndurării lui Dumnezeu, 
care ajunge la noi în păcatul nostru şi ne cheamă la pocăinţă. 
Vedem mila lui Isus avându-l ca ţintă pe Petru, care, după ce s-a 
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lăudat că nu era ca ceilalţi şi că nu-L va tăgădui niciodată pe 
Domnul, tocmai aceasta a făcut. (Marcu 14) În Ioan 21 Îl 
vedem pe Isus întinzându-i mâna lui Petru cu dragoste. Vedem 
procesul prin care Isus îl ajută să recunoască profunzimea 
păcatului său, nevoia de pocăinţă şi de a privi dincolo de 
acţiunile şi chemările altora, pentru a umbla în chemarea 
specifică pe care Domnul o avea pentru el. Pocăinţa este 
disponibilă pentru toţi cei din grupurile descrise mai sus. Există 
lideri în mişcarea foştilor homosexuali care au declarat public că 
erau implicaţi în bisericile pro-homosexualitate atunci când 
Duhul Sfânt le-a convins inima să se pocăiască de 
homosexualitate. Nimeni nu se află dincolo de îndurarea lui 
Isus Cristos. 

Dacă ai atracţii homosexuale nedorite, există speranţă. Dacă 
te lupţi cu homosexualitatea de mult timp şi ai obosit în luptă, 
caută ajutor. Nu umbla în singurătate în călătoria ta. Apelează 
Reconciliaton Ministries la (586)739-5114 şi află despre resursele 
misiunii, despre grupuri şi servicii care te pot asista pe drumul 
pe care îl ai de străbătut pentru a ieşi din homosexualitate. Dacă 
simţi că te-ai luptat un timp mult prea îndelungat sau că ai căzut 
prea departe din har ca să te mai întorci vreodată, aminteşte-ţi 
că „Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi 
până în ziua lui Isus Cristos.” (Filipeni 1:6) Există speranţă şi 
vindecare în Isus Cristos pentru oricine Îl caută.  

„Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă 
cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Cristos, Cel 
Neprihănit. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai 
pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.” 1 Ioan 2:1-2 

Referinţe şi resurse recomandate 
[1] Dallas, Joe. The Gay Gospel? How Pro-Gay Advocates 

Misread the Bible. Harvest House Publishers, 2007, 
www.amazon.com. 

[2] Site-ul Celebrate Recovery, Inc., www.celebraterecovery.com, 
accesat pe 29 aprilie 2012. 

[3] Gagnon, Dr. Robert. The Bible and Homosexual Practice 
Texts and Hermeneutics. Abingdon Press, 2002, www.amazon.com. 
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[4] National Association for Research and Therapy of 
Homosexuality, www.narth.org. 

[Dan Hitz, Gay and Christian? Can I Be? Copyright © 2012 
Reconciliation Ministries. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

HOMOSEXUALITATEA ŞI CREŞTINISMUL 

LARRY HOUSTON 

 
Ce înseamnă să fii creştin? 
Înseamnă să fii într-o relaţie cu Persoana lui Isus Cristos. 

Nu înseamnă ceea ce facem (rugăciunea, citirea Bibliei, mersul 
la biserică) sau lucrurile pe care nu le facem (crimă, furt, 
minciună), nu înseamnă unde mergem (biserica din care facem 
parte), ci pe cine cunoaştem (Isus Cristos). Nu are legătură cu 
lucrurile pe care le facem sau nu le facem, ci are legătură cu Cel pe care Îl 
cunoaştem. Martin Luther spunea că înseamnă să fii „un mic 
Cristos”. 

Care sunt lucrurile care dăunează sau ne împiedică să 
avem o relaţie cu Isus sau cu semenii noştri? 

 Păcatul (Păcatele) • Păcat: nu am nevoie de ceva, ci de 
Cineva • Cele 10 porunci 

Evrei 11:25 „... decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale 
păcatului.” (Şi adesea această clipă este foarte scurtă, deoarece 
păcatul înrobeşte repede şi prinde omul în cursă.) 

Romani 6:16 „Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l 
ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba 
de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care 
duce la neprihănire?” (Din acest motiv, vreau să vorbim despre 
înlocuire, vindecare şi schimbare.) 

Despre avertismente şi pregătirea inimii: Cuvintele lui Isus 
din Matei 7:1-5 (Scoate întâi bârna din ochiul tău.) 

Ispita 
Ispita nu este păcat. 

 Următorul citat, folosit de mulţi, inclusiv de teologul 
german Martin Luther, l-am găsit a-mi fi de mare ajutor în 
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depăşirea homosexualităţii. S-ar putea să nu fie chiar exact, dar 
conţine ideea principală.  

Nu poţi opri păsările să zboare deasupra capului tău, dar le poţi opri 
să-şi facă cuib în părul tău. 

 Ispita poate fi un gând care-ţi trece întâmplător prin 
minte; păcatul este când stărui asupra gândului, permiţându-i să 
crească şi să rodească, el transformându-se în vise şi fantezii.  

 Ispita este prima privire pe care o arunci cu ochii; păcatul 
este când întorci capul ca să mai priveşte o dată, ca să te 
holbezi.  

 Ispita poate fi dorinţă şi sete de relaţie şi intimitate; 
păcatul este când foloseşti un act sexual nelegitim pentru a-ţi 
umple golul şi a-ţi împlini nevoia legitimă de relaţionare şi 
intimitate. 

Iacov 1:13-15 „Nimeni, când este ispitit, să nu zică: «Sunt 
ispitit de Dumnezeu.» Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să 
facă rău şi El Însuşi nu ispiteşte pe nimeni. Ci fiecare este ispitit, 
când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Apoi pofta, când a 
zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul, odată făptuit, aduce 
moartea.” 

1 Corinteni 10:13 „Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost 
potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este 
credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, 
împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o 
puteţi răbda.” 

Iacov 1:12 „Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost 
găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu 
celor ce-L iubesc.” 

2 Petru 2:9 „Domnul ştie să izbăvească din încercare pe 
oamenii cucernici şi să păstreze pe cei nelegiuiţi, ca să fie 
pedepsiţi în ziua judecăţii.” 

Cuvântul Domnului/Sfânta Scriptură 

 Vederea în perspectivă • Lasă porţiunile mai clare să le 
interpreteze pe cele mai puţin clare. • Principii care conduc şi 
îndrumă. • Cuvântul lui Dumnezeu ca:  
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 o carte de reguli: nu doar „poţi” sau „nu poţi”, ci mai 
degrabă principii de urmat; 

 o foaie de parcurs: oferă instrucţiuni pentru a te călăuzi şi 
ghida în viaţă; 

 un manual de reparaţii: pentru a repara şi repune în 
funcţiune viaţa noastră.  

Îndreptăţirea şi sfinţirea 

 Îndreptăţirea este o declaraţie judiciară a lui Dumnezeu, 
potrivit căreia cineva este neprihănit. Sfinţirea este procesul prin 
care cineva se aseamănă tot mai mult cu Cristos. Îndreptăţirea 
este în întregime numai de la Dumnezeu, ca rezultat al vieţii lui 
Isus, al morţii şi învierii Lui. Suntem implicaţi în sfinţirea 
noastră prin credinţă, fiind transformaţi în asemănarea cu 
Isus Cristos.  

 Punctul culminant în istoria omenirii a fost viaţa lui 
Isus Cristos, naşterea, moartea şi învierea Lui.  

 Poziţia/Experienţa 
Cei care Îl au pe Isus Cristos ca Domn şi Mântuitor au fost 

îndreptăţiţi în relaţia cu Dumnezeu. Dar în zilele noastre, 
„experimental” ne dăm seama că nu simţim şi nu reflectăm în 
viaţa noastră poziţia lui Isus Cristos în relaţia noastră cu 
Dumnezeu.  

 Deja/ Nu încă 
George Eldon Ladd explica Împărăţia lui Dumnezeu în 

această lume prin cuvintele „deja/nu încă”. La prima venire a 
lui Isus Cristos, Împărăţia lui Dumnezeu a venit deja în lume. 
Însă abia la a doua venire a lui Isus Cristos lumea va avea parte 
din plin de Împărăţia lui Dumnezeu.  

Vreau să aplicăm cele două idei, „poziţie/experienţă” şi 
„deja/nu încă” la problema homosexualităţii. În timp ce o 
facem, este necesar să ne amintim că ispita nu este păcat.  

Vindecare/Schimbare 
Sfintele Scripturi descriu foarte clar şi exemplifică vindecări 

fizice. Dar cum stă treaba când este vorba de vindecarea 
amintirilor sau sentimentelor? De asemenea, Sfintele Scripturi 
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vorbesc foarte clar despre schimbările de activitate şi 
comportament ale oamenilor.  

Aplicaţie  
Cântecul următor aparţine lui Mercy Records. 

(Vineyard Christian Fellowship) 
Salvatorul de Randy şi Terry Butler  
Salvează-mă, măreţul meu Salvator!/Eliberează-mi inima de 

lucrurile care mă înlănţuie,/Dă-mi o inimă curată/Şi o minte 
pură,/Salvează-mă, Salvatorule!  

Salvează-mă, măreţul meu Salvator!/Eliberează-mi inima de 
lucrurile care mă înlănţuie,/Ia-l de la mine pe vrăjmaş/Şi toată 
amintirea lui,/Salvează-mă, Salvatorule!  

 Inima 
Ezechiel 11:19-20 „Le voi da o altă inimă şi voi pune un duh 

nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră şi le voi da o 
inimă de carne, ca să urmeze poruncile Mele, să păzească şi să 
împlinească legile Mele; şi ei vor fi poporul Meu.” 

Psalmul 51 
1 Samuel 16:7 „Şi Domnul a zis lui Samuel: „Nu te uita la 

înfăţişarea şi înălţimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu 
Se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, 
dar Domnul Se uită la inimă.” 

Matei 6:24 „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va 
urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul şi va nesocoti 
pe celălalt; nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.” 

 Mintea 
Efeseni 4:20-24 „Dar voi n-aţi învăţat aşa pe Cristos; dacă, cel 

puţin, L-aţi ascultat şi dacă, potrivit adevărului care este în Isus, 
aţi fost învăţaţi: cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să 
vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele 
înşelătoare; şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre; şi să vă 
îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de 
o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul.” 

Romani 12:1-2 „Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui 
Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, 
plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă 
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duhovnicească. Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci 
să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi 
bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.” 

Coloseni 3:1-3 „Dacă deci aţi înviat împreună cu Cristos, să 
umblaţi după lucrurile de sus, unde Cristos şade la dreapta lui 
Dumnezeu. Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe 
pământ. Căci voi aţi murit şi viaţa voastră este ascunsă cu 
Cristos în Dumnezeu.” 

Filipeni 4:5-9 „Blândeţea voastră să fie cunoscută de toţi 
oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în 
orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, 
prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, 
care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în 
Cristos Isus. Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este 
vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este 
vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună 
şi orice laudă, aceea să vă însufleţească. Ce aţi învăţat, ce aţi 
primit şi auzit de la mine şi ce aţi văzut în mine, faceţi. Şi 
Dumnezeul păcii va fi cu voi.” 

1 Petru 13-16 „De aceea, încingeţi-vă coapsele minţii voastre, 
fiţi treji şi puneţi-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la 
arătarea lui Isus Cristos. Ca nişte copii ascultători, nu vă lăsaţi 
târâţi în poftele pe care le aveaţi altădată, când eraţi în neştiinţă. 
Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în 
toată purtarea voastră. Căci este scris: «Fiţi sfinţi, căci Eu sunt 
sfânt.»”  

2 Corinteni 10:3-6 „Măcar că trăim în firea pământească, 
totuşi nu ne luptăm călăuziţi de firea pământească, căci armele 
cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt 
puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi 
răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică 
împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob 
ascultării de Cristos; Îndată ce se va săvârşi ascultarea aceasta 
din partea voastră, suntem gata să pedepsim orice neascultare.” 
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 Duşmanul (diavolul sau Satan) 
2 Corinteni 11:14 „Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se 

preface într-un înger de lumină.” 
Apocalipsa 12:9 „Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit 

diavolul şi Satana, acela care înşală întreaga lume, a fost aruncat 
pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui.” 

Matei 4:1 „Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să 
fie ispitit de diavolul.” 

Efeseni 4:26-27 „Mâniaţi-vă, şi nu păcătuiţi. Să n-apună 
soarele peste mânia voastră şi să nu daţi prilej diavolului.” 

1 Ioan 2:15-16 „Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. 
Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci 
tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi 
lăudăroşia vieţii nu este de la Tatăl, ci din lume.” 

Iacov 4:7-10 „Supuneţi-vă, dar, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă 
diavolului şi el va fugi de la voi. Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi 
El Se va apropia de voi. Curăţaţi-vă mâinile, păcătoşilor; 
curăţaţi-vă inima, oameni cu inima împărţită! Simţiţi-vă ticăloşia; 
tânguiţi-vă şi plângeţi! Râsul vostru să se prefacă în tânguire, şi 
bucuria voastră în întristare: smeriţi-vă înaintea Domnului şi El 
vă va înălţa.” 

1 Petru 5:8 „Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul 
vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe 
cine să înghită.” 

Înainte de a răspunde întrebărilor care urmează, vizitează 
www.banap.net şi citeşte prima pagină. Acolo am scris despre 
problema homosexualităţii mele şi vei găsi lucruri importante, 
care mi-au fost de mare ajutor în depăşirea homosexualităţii. În 
plus, sunt şi declaraţii ale unora care s-au identificat ca fiind 
homosexuali. Ei au scris fiindcă au conştientizat că oamenii nu 
se nasc homosexuali. Prin urmare, homosexualitatea nu este 
cine eşti, ci ce faci.  

De asemenea, înainte de a continua să răspunzi la întrebări, 
gândeşte-te la conceptele de „schimbare” şi „vindecare”, des 
auzite în discuţiile despre ieşirea din robia homosexualităţii. 
Homosexualitatea, ca multe alte lucruri, este o problemă de 



 - 324 - 

relaţionare. Vreau să vorbim despre „înlocuirea” lucrurilor 
nocive şi nesănătoase cu lucruri folositoare şi sănătoase. Căci în 
„înlocuire” vom găsi „schimbarea” şi „vindecarea”. Obiectivul 
nostru nu sunt ţelurile, ci rezultatele „înlocuirii”. Ceea ce este 
nevoie să „înlocuim” nu sunt doar lucrurile pe care le facem sau 
nu le facem, ci şi ceea ce credem sau modul în care ne 
percepem.  

Doresc să menţionez câteva lucruri pe care le-am găsit a fi 
foarte benefice în lupta mea cu homosexualitatea. Deşi poate nu 
vei fi de acord cu următoarele comentarii, deschide-ţi inima şi 
gândeşte-te la ele, dar şi roagă-te.  

Accentuez, în viaţa mea, importanţa acceptării 
responsabilităţii nu doar pentru acţiunile mele, dar şi pentru 
lucrurile în care cred. A fost foarte dificil pentru mine să încep 
să cred că nu sunt „homosexual”, din cauză că permiteam ca 
sentimentele şi emoţiile să mă influenţeze puternic. Am avut 
dificultăţi cu conceptele de „vindecare” şi „schimbare”, 
deoarece credeam că ceva „din afară” trebuia să intervină 
pentru a-mi învinge homosexualitatea şi pentru a face o 
diferenţă. Ceea ce m-a făcut să fiu cumva pasiv în lupta cu 
homosexualitatea. Şi mi-a permis să pun povara pe acest „din 
afară” pentru eşecul meu în depăşirea homosexualităţii. Dar de 
când am înţeles ideea de „înlocuire”, am început să realizez că 
trebuie să am un rol activ. Şi, mai important, am avut un control 
mai mare asupra problemei pe măsură ce am devenit mult mai 
responsabil şi, implicit, am slăbit puterea slăbiciunii şi 
stricăciunii care îmi conduseseră viaţa. Rezultatul final al 
schimbării sistemului meu de gândire a fost un optimism 
puternic şi speranţa că voi avea succes în învingerea 
homosexualităţii.  

Deci, când te gândeşti la homosexualitate şi vindecare, cum 
răspunzi la următoarele întrebări:  

1) Cine este vindecătorul? 
2) Ce este vindecat? 
3) Cum se vindecă cineva? 
4) Ce înseamnă vindecarea amintirilor şi sentimentelor? 
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Înţelegerea şi depăşirea problemei 
Sunt multe situaţii care îl pot conduce pe un om la 

homosexualitate. La fel, este posibil să existe numeroase 
modalităţi prin care se poate învinge homosexualitatea. 
Homosexualitatea înseamnă ce faci, nu cine eşti. În primul caz, 
lucrurile sunt mai clare. De fapt, primul caz e cel adevărat. Dacă 
nu mă crezi, citeşte ce scriu susţinătorii homosexualităţii şi cei 
care se identifică drept homosexuali.  

Pentru a răspunde la aceste întrebări, sunt trei aspecte la 
care trebuie să te gândeşti.  

1) Comportamentul propriu-zis, lucrurile pe care le fac. 
2) Modul în care gândesc, care include percepţiile mele. 
3) Sentimentele şi emoţiile mele. 

 Înţelegerea 
1) Unde sunt acum? 
2) Cum am ajuns aici? 
3) Unde vreau să ajung? 

 Depăşirea 
1) Pot, oare? Da. 
2) Ar trebui? Nu, dar... 
3) Chiar vreau asta? 
[Larry Houston, Homosexuality and Christianity. Copyright © 

2005 Larry Houston. Tradus şi publicat cu permisiune.] 
 

IUBESC HOMOSEXUALII ŞI SUNT FRUSTRAT 

DAVID SERVANT 

 
În timp ce scriu articolul de faţă, suspendarea lui 

Phil Robertson, patriarhul din Duck Dinasty [serial de televiziune 
american de tipul reality show, n. trad.] pe A&E [canal de 
televiziune, n. trad.] din cauza remarcilor sale, considerate ca 
ofensatoare pentru homosexuali, a devenit o poveste 
importantă la ştiri. Incidentul a stârnit o dezbatere în toată 
naţiunea noastră cu privire la homosexualitate şi, fireşte, mulţi 
adoptă o poziţie sau alta şi îşi exprimă opiniile. 
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Prin acest articol, sper să contribui puţin la înţelegerea celor 
din ambele tabere, la care mă voi referi, de dragul simplităţii, ca 
homosexuali şi oponenţii lor. (Realizez, bineînţeles, că există o 
diversitate de opinii de ambele părţi, dar intenţionez să rămân 
credincios diferenţelor fundamentale.) 

Este interesant (deşi adesea nu se realizează) că amândouă 
taberele îşi susţin poziţia pe temeiuri morale. Din acest motiv, 
ambele tabere îşi datorează respect una celeilalte. Îmi pare rău 
să spun că, după cum am observat, se pare că homosexualii par 
mai înclinaţi să susţină că argumentele lor sunt superioare. 
Oponenţii lor îmi par a fi mai înclinaţi să arunce remarci 
necruţătoare, care nu fac decât să alimenteze sentimentul de ură 
pe care homosexualii îl simt atât de des din partea oponenţilor 
lor. 

Nu este uşor pentru homosexuali (sau pentru nimeni, de 
fapt) să ia în considerare argumentele morale ale celor care 
dovedesc o inferioritate morală în discuţie. Din acest motiv, îi 
încurajez pe oponenţi să evite să fie cei care atrag atenţia asupra 
paiului din ochii altora, în timp ce au o bârnă în ochiul lor. 
Desigur, există o mulţime de homosexuali ale căror comentarii 
sunt la fel de denigratoare faţă de oponenţi şi ei, de asemenea, 
ar trebui să se întrebe dacă vorbesc aşa cum ar vrea să li se 
vorbească. 

Decizia morală a A&E 
Mă tem că mulţi oponenţi nu reuşesc să înţeleagă că decizia 

A&E de a suspenda un actor a fost o decizie morală şi că, 
potrivit valorilor lor morale, au făcut doar ceea ce era corect. 
Directorii A&E, ca mulţi alţii, cred că homosexualitatea este 
determinată biologic, nu autodeterminată. De aceea, pentru ei 
este o problemă de discriminare. Să spui că homosexualitatea 
este greşită din punct de vedere moral, pentru ei este ca şi cum 
ai spune că să fii născut cu părul roşu este greşit din punct de 
vedere moral. 

Oponenţilor, cum v-aţi simţi dacă oamenii ar vorbi despre 
voi în termeni denigratori din cauza culorii părului vostru? 
Puneţi-vă în locul homosexualilor care cred – corect sau greşit – 
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că înclinaţia lor pentru homosexualitate este la fel de inerentă ca 
înclinaţia voastră pentru heterosexualitate. Cum v-aţi simţi dacă 
aţi fi denigraţi pentru înclinaţia voastră heterosexuală? (Fiindcă 
veni vorba, nu pot să spun că am auzit vreun homosexual 
denigrând pe cineva din cauza heterosexualităţii sale.) 

Spun aceasta în speranţa de a-i ajuta pe oponenţi să aibă mai 
mult respect şi compasiune pentru homosexuali. Să fiţi siguri... 
ei se simt ca o minoritate discriminată într-o mare de oameni 
ignoranţi, care nici măcar nu vor să îi înţeleagă. 

În acelaşi fel, oponenţii ar trebui să respingă stereotipurile 
obişnuite despre homosexuali. Ei nu sunt heterosexuali care, la 
mijlocul vieţii lor deja deviante şi dezgustătoare, s-au decis 
într-o zi să se implice într-o relaţie homosexuală. Mai probabil, 
s-au trezit la un anumit moment în viaţă că au o anumită 
atracţie faţă de membrii aceluiaşi sex, o atracţie căreia iniţial i-au 
rezistat, dar căreia treptat i-au cedat. Ei cred sincer că nu-şi pot 
schimba tendinţa homosexuală. Şi sunt ofensaţi când oamenii îi 
pun în aceeaşi categorie cu cei care fac sex cu copii sau cu 
animale, deoarece acele lucruri sunt respingătoare pentru ei. În 
mod asemănător, mulţi sunt ofensaţi când voi îi consideraţi, în 
mod stereotip, ca fiind nesăbuit de promiscui, atrăgând atenţia 
că dorinţa lor de relaţii iubitoare şi dedicate este dovedită de 
căsătoriile homosexuale. 

Dacă tu cunoşti personal homosexuali, ştii că cel mai adesea 
sunt oameni buni, grijulii, inteligenţi, sinceri, muncitori. Dacă 
te-ai implicat de un anumit timp în cultura lumii creştine, poate 
că te-ai trezit întrebându-te de ce homosexualii par să fie uneori 
mai creştini decât unii creştini mărturisitori. 

Aş cere iertare comunităţii homosexuale în numele tuturor 
oponenţilor din cauză că ne-am purtat urât cu ei, dar ştiu că, în 
asemenea cazuri, a te purta ca un delegat este esenţialmente 
lipsit de sens. Ofensatorii trebuie să caute personal iertare de la 
cei pe care i-au ofensat. Deci vă rog să-mi îngăduiţi, în acest 
punct, să cer iertare pentru ofensele mele din trecut comise 
împotriva homosexualilor. Îmi pare cu adevărat rău. 
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Întrebări de care nu putem scăpa 
Acum îngăduiţi-mi să mă adresez celor aflaţi în tabăra 

homosexuală, în speranţa de a-i ajuta să îi înţeleagă pe aceia 
dintre noi care, atât de adesea, am acţionat ca duşmani ai lor. 

Nu suntem convinşi că homosexualitatea voastră este pur 
genetică. Nu vreau să spun că punem sub semnul întrebării 
convingerea voastră sinceră că homosexualitatea este tendinţa 
voastră naturală. Spun doar că ne întrebăm dacă nu există o 
anumită contribuţie a mediului la cauzarea homosexualităţii 
voastre. Acestea fiind spuse, dacă a existat o anumită 
contribuţie a mediului şi dacă contribuţia mediului s-a aflat în 
afara controlului vostru, simpatizăm cu voi pe deplin. Dacă 
ne-am fi aflat în acelaşi mediu imposibil de evitat, poate că am fi 
şi noi homosexuali. Recunoaştem, de asemenea, că şi în 
eventualitatea în care a existat o cauză genetică, un mediu 
imposibil de evitat sau o combinaţie a amândurora, aceasta nu 
schimbă cu nimic lucrurile pentru voi, deoarece factorii nu 
schimbă faptul că v-aţi trezit având atracţii homosexuale. 

Acestea fiind spuse, vă cerem onestitate. Vă cerem să nu 
spuneţi că „ştiinţa a dovedit că există o genă homosexuală” sau 
că „datele ştiinţifice arată că homosexualitatea este biologică”, 
când aceste „fapte”, pur şi simplu, nu sunt adevărate. Şi vă 
cerem, de asemenea, să ne daţi răspunsuri mai bune la 
întrebările pe care le avem despre pretenţiile genetice ale unor 
homosexuali. 

De exemplu, dacă homosexualitatea este genetică, de ce nu a 
pierit în mii de ani de istorie a omenirii? Cum reuşesc 
homosexualii să transmită generaţiilor succesive genele lor 
specifice? 

De ce populaţiile de homosexuali au crescut şi au descrescut 
în diferite regiuni geografice şi în diferite perioade ale istoriei? 

De ce există atât de multe cazuri de gemeni identici (care au 
cromozomi identici) în care unul este homosexual, iar celălalt 
nu este? 

De ce unii, care aparent au orientare homosexuală, au mai 
târziu orientare heterosexuală (precum Michael Glatze, editorul 
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fondator al revistei Young Gay America, şi fosta lesbiană activistă 
Charlene Cothran, mult timp director la revista Venus, şi 
cântăreţul şi scriitorul de cântece Dennis Jernigan)? 

De ce anumiţi factori familiali, culturali, geografici şi 
educaţionali tind să rezulte în incidenţe mai ridicate ale 
homosexualităţii? 

Toate aceste întrebări ne fac să ne întrebăm dacă genetica 
este cu adevărat motivul homosexualităţii. Ar putea 
homosexualitatea să fie, cel puţin în parte, legată şi de mediu? 
(Din nou, cu privire la mediile de neevitat, se recunoaşte că ele, 
precum genetica, nu pot fi controlate de individ.) 

Dar aceasta ne conduce la o întrebare mai cuprinzătoare. Ne 
întrebăm, de asemenea, dacă cel puţin o parte din motivul 
homosexualităţii voastre este alegerea voastră, fiindcă mulţi 
dintre noi putem, de fapt, să ne identificăm, într-o anumită 
măsură, cu voi. De exemplu, cei mai mulţi bărbaţi heterosexuali 
găsesc că o căsătorie nu pune capăt faptului că sunt atraşi sexual 
de alte femei, o atracţie pe care ştiu că trebuie să o suprime, ca 
un act de dragoste faţă de soţiile lor, iar dacă religia lor 
consideră că adulterul este păcat, o atracţie pe care trebuie să o 
suprime, ca un act de dragoste faţă de Dumnezeu. 

Adică avem ceea ce considerăm a fi tendinţe sexuale 
imorale, dar ne împotrivim lor şi nu folosim tendinţa noastră 
naturală de a dori sex cu femei multiple ca scuză pentru a face 
sex cu femei multiple. De fapt, chiar dacă cedăm tentaţiei de a 
face sex cu cineva cu care nu suntem căsătoriţi sau dacă cedăm 
unor forme mai neînsemnate ale aceluiaşi păcat, şi anume 
pornografiei, ştim că este greşit şi, în mod normal, nu încercăm 
să ne justificăm păcatul pe baza tendinţei noastre naturale. 

De aceea, îi punem sub semnul întrebării pe cei care apără 
legitimitatea morală a homosexualităţii doar pe baza că cineva 
descoperă că are tendinţe homosexuale. Toţi putem spune: 
„M-am născut în acest fel” şi, prin aceasta, să încercăm să 
justificăm multiple lucruri universal considerate a fi greşite din 
punct de vedere moral. Criminalii ar putea spune: „Am 
descoperit că m-am născut cu o înclinaţie naturală de a-mi urî 
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duşmanii şi atunci cine mă poate blama că îi omor?” Pedofilii ar 
putea spune: „Sunt atras sexual de copii, deci ce drept are 
cineva să mă condamne pentru molestarea lor?” Homofobii ar 
putea spune: „De când îmi amintesc, i-am urât pe homosexuali. 
Probabil că sunt predispus genetic la această trăsătură şi astfel 
nu sunt personal responsabil.” Cine ar accepta asemenea justificări? 
Nimeni. 

Punem, de asemenea, sub semnul întrebării dacă alegerea 
personală are de-a face cu anumite medii care cauzează 
homosexualitatea. Din nou, dacă cineva a crescut într-o familie 
abuzivă care cauzează homosexualitatea, este un lucru. Dar dacă 
cineva decide să frecventeze un colegiu unde homosexualitatea 
este promovată ca acceptabilă sau de dorit, este un lucru diferit. 
Fapt este că homosexualitatea este mai răspândită la cei mai 
educaţi. (Este de opt ori mai probabil ca femeile care au absolvit 
colegiul să se identifice ca lesbiene, faţă de femeile care au 
absolvit doar liceul.) Ar putea aceasta indica un factor de 
mediu? Este de netăgăduit că suntem influenţaţi de cei la care 
ne plecăm urechile. 

Toate acestea fiind spuse, oponenţii pun sub semnul 
întrebării fundamentul argumentului moral al homosexualilor şi 
al susţinătorilor lor. Cu siguranţă, dacă homosexualitatea este 
genetică, precum părul roşu, atunci ei sunt absolut corecţi 
condamnându-i pe cei care găsesc un defect moral la 
homosexuali. Totuşi, dacă homosexualitatea nu este pur 
genetică, iar alegerea personală joacă un rol, atunci fundamentul 
argumentului moral homosexual se năruie. 

Chestiunea mai cuprinzătoare 
Homosexualii trebuie, de asemenea, să înţeleagă că mulţi 

oponenţi, ca şi mine, consideră Biblia a fi etalonul moral al 
întregii activităţi umane, şi pe bună dreptate. În Biblie, 
best-seller-ul tuturor timpurilor, găsim patru relatări ale vieţii şi 
învăţăturilor lui Isus, o Persoană care a susţinut că este Fiul lui 
Dumnezeu şi ale cărui miracole I-au confirmat afirmaţia. Câte 
persoane istorice cunoşti despre care există dovezi că mulţimi 
de oameni au fost martori la acte miraculoase făcute sub 
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privirile lor, precum învierea din morţi, mersul pe apă, 
deschiderea ochilor orbilor şi înmulţirea hranei? Nu credem că 
acele relatări sunt fabule, ci că sunt înregistrări istorice precise, 
scrise de autori contemporani Lui şi care, în unele cazuri, au 
fost martori oculari. 

Isus a prezis dinainte moartea şi învierea Sa, iar apoi a reuşit 
ceva neaşteptat, o faptă uimitoare. Ucenicii Săi L-au văzut de 
multe ori după înviere şi L-au văzut urcându-Se la cer. Au 
crezut că era, precum a pretins, Cel desemnat de Dumnezeu 
pentru a judeca, în cele din urmă, fiecare om după moarte. 
Prietenii şi tovarăşii lui Isus nu şi-ar fi pierdut viaţa în Numele 
Lui, aşa cum au făcut mulţi, dacă nu ar fi crezut cu adevărat că 
El era Fiul lui Dumnezeu şi dacă nu L-ar fi văzut efectiv viu, în 
numeroase ocazii după ce a fost crucificat. Oamenii nu-şi 
sacrifică viaţa ca să apere o farsă. Evident, Isus nu este cineva 
care ar trebui ignorat. 

Aceeaşi Biblie care ne spune tot ce ştim despre Isus, conţine 
gândurile lui Dumnezeu despre homosexualitate, pe care El o 
condamnă ca fiind greşită din punct de vedere moral. Biblia 
noastră conţine pasaje pe care Dumnezeu Însuşi susţine că le 
rosteşte, care spun lucruri precum: 

„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) 

Versetele de mai sus fac parte din pasaje care condamnă, de 
asemenea, diferite forme de incest, adulter şi bestialitate. 
Asemenea versete biblice sprijină suspiciunea noastră că 
homosexualitatea implică alegerea individuală, la fel ca incestul, 
adulterul şi bestialitatea, altminteri Dumnezeu ar fi nedrept să o 
condamne. 

În Noul Testament, Bibliile noastre conţin pasaje ca 
următoarele două, care se găsesc în 1 Timotei şi Romani: 

„Căci ştim că Legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci 
pentru cei fărădelege şi nesupuşi, pentru cei nelegiuiţi şi 
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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 1:9-10, subliniere 
adăugată) 

„Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva 
oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri 
a oamenilor care înăbuşă adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce 
se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, 
căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însuşirile nevăzute 
ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit, 
de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în 
lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi; fiindcă, 
măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca 
Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri 
deşarte şi inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că 
sunt înţelepţi şi au înnebunit; şi au schimbat slava Dumnezeului 
nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, 
dobitoace cu patru picioare şi târâtoare. De aceea, Dumnezeu 
i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că 
îşi necinstesc singuri trupurile; căci au schimbat în minciună 
adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în 
locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin. Din 
pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase; căci 
femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor în una care este 
împotriva firii; tot astfel, şi bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a 
femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârşit parte 
bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase şi au primit în ei înşişi 
plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe 
Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii 
lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel, au ajuns 
plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, 
de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, 
de porniri răutăcioase; sunt şoptitori, bârfitori, urâtori de 
Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, 
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neascultători de părinţi, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără 
dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă. 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 1:18-32, subliniere adăugată, 
context inclus) 

Aceste pasaje ale Scripturii şi altele ca ele sunt clare în 
privinţa homosexualităţii. Când homosexualii şi susţinătorii lor 
susţin că astfel de pasaje pot fi interpretate diferit, astfel încât să 
nu condamne homosexualitatea, ne întrebăm cum este posibil 
aşa ceva. 

Nu numai că atât Vechiul, cât şi Noul Testament condamnă 
homosexualitatea, la fel face şi Coranul. Deoarece toate cele trei 
religii avraamice (iudaismul, creştinismul şi islamul) susţin că 
Dumnezeu le-a vorbit, ar fi o sarcină formidabilă să-i convingi 
pe aderenţii lor credincioşi, care reprezintă 55% din populaţia 
lumii, să considere homosexualitatea ca fiind acceptabilă din 
punct de vedere moral din perspectiva Lui. (Realizez că nu toţi 
evreii, creştinii şi musulmanii mărturisitori cred că 
homosexualitatea este greşită din punct de vedere moral. Dar 
cei care aderă la scripturile religiei lor, cu siguranţă o fac.) 

Homosexualii şi susţinătorii lor trebuie să înţeleagă că, dacă 
vor să schimbe perspectiva, care predomină printre creştini, că 
homosexualitatea este greşită din punct de vedere moral, vor 
trebui să meargă dincolo de argumentele despre genetică şi 
epigenetică. Vor trebui să distrugă încrederea noastră în întreaga 
Biblie şi credinţa noastră în Isus. Vor trebui să ne dovedească 
faptul că ce spune Biblia despre homosexualitate nu reflectă de 
fapt perspectiva lui Dumnezeu, ceea ce este echivalent cu 
distrugerea credinţei noastre. Este o sarcină formidabilă. De 
fapt, este o sarcină imposibilă. 

De aceea, sfatul meu pentru homosexuali este să înveţe a 
trăi cu noi. Ne putem raporta la voi în mai multe moduri decât 
doar prin faptul că şi noi ne găsim în situaţia de a avea impulsuri 
care deviază de la ce a spus Dumnezeu că este acceptabil. Şi noi 
ne simţim uneori ca o minoritate discriminată, care nu poate fi 
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tolerată de cei care predică toleranţa, şi ne simţim judecaţi de cei 
care ne spun că nu ar trebui să judecăm. 

Sunt frustrat... 
În sfârşit, aceia dintre noi care încearcă să fie urmaşi sinceri 

ai lui Isus sunt frustraţi. Din cauza acţiunilor necreştine ale 
unora care mărturisesc că sunt creştini, simţim că suntem 
caracterizaţi greşit ca bigoţi şi oameni care îi urăsc pe 
homosexuali. Dar mulţi dintre noi, precum Phil Robertson, 
cunoscut din Duck Dynasty, ne vedem pe noi înşine la fel de 
păcătoşi ca homosexualii sau mai păcătoşi ca homosexualii, şi ca 
adevăraţi iubitori ai lor. Totuşi, acum suntem foşti robi ai 
păcatului nostru, fiindcă am fost eliberaţi în mod supranatural 
de un Dumnezeu care ne iubeşte. În rău-famatul său interviu 
din revista GQ, Phil Robertson a parafrazat un pasaj din 
capitolul 6 din 1 Corinteni, care reflectă exact aceste sentimente: 

„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) 

Aceia dintre noi care au fost cândva curvari, preacurvari, 
hoţi sau beţivi, cu greu au dreptul de a „arunca prima piatră” 
sau de a-şi susţine superioritatea morală faţă de homosexuali, 
deoarece şi noi ne putem găsi în lista lui Pavel. Iată acum 
singura diferenţă: am crezut, ne-am recunoscut păcatul, ne-am 
plecat genunchiul în faţa Celui înaintea căruia toţi trebuie să 
dăm socoteală într-o zi, ne-am pocăit, iar Dumnezeu ne-a 
eliberat. Iar aceasta este vestea cea bună, pe care am vrea ca 
toată lumea să o cunoască. Suntem ca nişte oameni care au 
scăpat printr-un pasaj secret dintr-o închisoare infernală, dar 
membrii familiei noastre se află încă în închisoare. Imaginaţi-vă 
frustrarea noastră, când le trimitem un mesaj care dezvăluie 
calea de scăpare, dar ei răspund: „Sunteţi bigoţi!” 
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După câte se pare, printre sufletele din biserica din Corint 
erau oameni care fuseseră înainte homosexuali, dar când le-a 
scris Pavel, nu mai erau. Iar aceia dintre noi care cred că el nu 
minţea, sunt astfel plini de speranţa că nu există caz lipsit de 
speranţă. Unii dintre noi (inclusiv eu) cunoaştem personal 
oameni care anterior au fost homosexuali, dar care acum sunt 
heterosexuali şi sunt chiar căsătoriţi şi părinţii unor copii 
frumoşi. Nimic nu este imposibil pentru Dumnezeul nostru, 
Dumnezeul dragostei şi îndurării. 

În timp ce homosexualii şi susţinătorii lor nu au altă alegere 
decât să afirme că orientarea homosexuală este ireversibilă 
(deoarece este chipurile genetică sau într-un anume mod 
biologică), noi avem ceea ce credem că este un mesaj mai bun, 
mai iubitor pentru ei: Nu mai eşti nevoit să fii homosexual. Iar 
mesajul devine şi mai bun de atât: Poţi, de asemenea, să fii eliberat de 
orice altceva care te ţine înrobit. Iar mesajul devine chiar şi mai bun: 
Poţi moşteni Împărăţia lui Dumnezeu şi viaţa eternă. 

Sperăm şi ne rugăm să înţelegeţi că nu ne putem gândi la un 
lucru mai iubitor pe care îl putem face decât să încercăm să vă 
comunicăm vestea cea bună, chiar dacă aceasta înseamnă să fim 
înţeleşi greşit, iar uneori să fim urâţi. Şi de aceea nu putem 
păstra tăcerea. Să vorbim merită riscul, fiindcă voi meritaţi. Iar 
Dumnezeu nostru porunceşte să ne asumăm acest risc, urmând 
exemplul Său. El a murit pentru cei care L-au batjocorit şi L-au 
scuipat, iar noi ne minunăm de asta, ştiind că am fost cândva 
printre batjocoritori. 

Adevăraţii urmaşi ai lui Cristos vă iubesc şi lor le pasă de 
voi. Şi aşa face şi Dumnezeu. Dar noi credem că Împărăţia Lui 
şi viaţa eternă îi aşteaptă numai pe cei care se întorc de la păcat 
şi îşi pleacă genunchiul înaintea Lui, în credinţă adevărată, 
ascultătoare. Nu credem că doar a afirma că eşti creştin sau doar 
„a-L accepta pe Isus ca Mântuitorul tău personal”, fără să te 
pocăieşti de păcatele tale, are ca rezultat salvarea sau 
transformarea. Isus este Regele regilor şi Domnul domnilor. 
Într-o zi, El va conduce lumea. Singurul mod de a fi gata pentru 
acea zi este să începi să asculţi de El. 
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Deci aceasta este cea mai bună încercare a mea de a 
contribui la o înţelegere mai bună între homosexuali şi 
oponenţii lor. Întâmpin cu bucurie orice reacţie plină de respect 
din ambele tabere (dar e-mailurile pline de ură ajung direct la 
gunoi, acolo unde le este locul). Mulţumesc că aţi citit.  

[David Servant, I Love Homosexuals, and I’m Frustrated. 
Copyright © 2014 Shepherd Serve – The Teaching Ministry of 
David Servant. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

O NOAPTE DE RUGĂCIUNE: TOŢI SUNTEM 

IMPACTAŢI DE HIV/SIDA 

STEVE BALIKO 

 
De şase luni, mulţi dintre noi, cei care slujim şi susţinem 

Portland Fellowship, rostim rugăciunea: „Domnul să ridice cercetători, 
medici, asistente şi zeci de mii de oameni cărora le pasă, ca să facă să 
strălucească îndurătoare lumina lui Cristos. Fără plată am primit, fără 
plată să dăm! Arată-ne cum să-i iubim pe bărbaţii şi femeile care trăiesc 
cu HIV/SIDA în Portland şi dincolo de Portland!”  

Sunt încântat să vă pot spune că Dumnezeu răspunde deja 
rugăciunilor noastre printr-o largă varietate de modalităţi: la 
începutul anului 2006, organizatorii unei conferinţe pentru soţii 
de pastori au solicitat un workshop despre HIV/SIDA şi 
răspunsul Bisericii; în aprilie, o biserică din partea de jos a 
oraşului a început să ofere hrană celor care trăiesc cu SIDA; un 
colegiu biblic local găzduieşte un seminar de două zile despre 
HIV/SIDA; iar misiunea noastră (Living Well) are doi bărbaţi în 
plus cărora să le ofere suport, încurajare şi părtăşie permanent. 
Pe lângă aceste evenimente, Dumnezeu m-a adus în contact cu 
personalul de la Departamentul de Sănătate, cu misionari, personal 
medical de suport, pastori şi susţinători ai acţiunilor sociale, care 
doresc să se ridice şi să devină implicaţi în a fi Evanghelia lui 
Isus Cristos pentru bărbaţii şi femeile care trăiesc cu un 
diagnostic de seropozitate. 

Dumnezeu este atât de clar cu privire la dorinţa Lui de a 
ajunge în toate părţile lumii! Comunitatea celor cu HIV/SIDA 
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din Portland nu reprezintă o excepţie. Cum în acest an am 
început cu o concentrare pe rugăciune, credem că ar trebui să 
încheiem în acelaşi fel. La sfârşitul anului vă invităm să vă 
alăturaţi nouă pentru o noapte de rugăciune de Ziua Mondială de 
Combatere a SIDA, pe 1 decembrie. Va fi o adunare a creştinilor 
din multe biserici şi organizaţii diferite, care doresc să vadă că 
lucrarea lui Dumnezeu se face în acest domeniu al rănirii şi 
nevoii. Ca urmaşi ai lui Isus Cristos, nu suntem chemaţi să 
rezolvăm problemele lumii, dar suntem chemaţi să dăm viaţă 
slujirii şi lucrării Lui pentru toţi cei din jurul nostru. Noaptea de 
rugăciune va avea loc în clădirea bisericii de la 7 la 10 seara. În 
întâlnirea noastră ne vom concentra pe rugăciunea pentru 
comunitatea celor cu HIV/SIDA şi să căutăm îndrumarea lui 
Dumnezeu pentru următorii ani cu privire la slujirea şi 
compasiunea oferite de Biserica din Portland. Simţiţi-vă liberi să 
mă apelaţi sau să-mi trimiteţi un e-mail la 
steve@portlandfellowship.com pentru orice întrebări despre 
eveniment. Dacă plănuiţi să aduceţi un grup mare de persoane 
(cincisprezece sau mai mult), daţi-ne de ştire, ca să ne putem 
pregăti în mod adecvat. 

[Steve Baliko, A night of prayer: We are all impacted by 
HIV/SIDA. Extras din newsletter-ul The Fellowship Message, 
noiembrie 2006. Copyright © 2006 Portland Fellowship. Tradus 
şi publicat cu permisiune.] 

 

O ZI IMPORTANTĂ 

 
Pentru mulţi dintre noi, 1 decembrie se poate să fi trecut ca 

doar o zi de vineri obişnuită. Dar pentru mai mult de 5000 de 
bărbaţi, femei şi copii care trăiesc cu HIV/SIDA în Oregon şi 
pentru mai mult de 40000000 de oameni din toată lumea nu a 
fost doar o altă zi.  

Portland Fellowship s-a implicat în două evenimente separate, 
care au ajutat la mărirea cunoştinţei şi la luarea de mai multe 
acţiuni în favoarea celor care trăiesc cu HIV/SIDA. Am fost 
invitaţi să vorbim despre răspunsul bisericilor la pandemia 
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HIV/SIDA la Conferinţa Echipelor Medicale din Nord-Vest despre 
Probleme Internaţionale şi Domestice.  

Steve Baliko, membru al personalului nostru, a împărtăşit o 
viziune plină de putere cu privire la ce ar putea face Biserica, 
fiind mâinile şi picioarele lui Isus Cristos în Portland. El a 
amintit adunării de lideri ai Bisericii ce nu a făcut Trupul ca 
răspuns la criza SIDA, care a început cu douăzeci şi cinci de ani 
în urmă. Sugestii despre o cale mai bună care ne stă înainte şi 
despre speranţa pe care creştinii le-o pot aduce celor care trăiesc 
cu HIV/SIDA au fost, de asemenea, parte a mesajului pe care 
l-a împărtăşit celor adunaţi.  

O întâlnire ulterioară este planificată pentru a discuta despre 
câteva moduri practice în care bisericile se pot implica în 
împlinirea nevoilor spirituale, fizice şi emoţionale ale celor care 
trăiesc cu HIV/SIDA. 

Vineri seara, Portland Fellowship, Biserica Well Community şi 
Imago Dei au sponsorizat o întâlnire de rugăciune. Patruzeci de 
oameni s-au întâlnit ca să se roage pentru Biserica din Portland 
şi ca să-i aducă în rugăciune pe cei care trăiesc în prezent cu 
HIV/SIDA. După un timp de mărturisire şi pocăinţă datorită 
lipsei unui răspuns plin de compasiune din partea Bisericii mai 
mari faţă de comunitatea HIV/SIDA, fiecare a luat numele a 
una sau două persoane care trăiesc cu SIDA şi s-a dedicat să se 
roage pentru ea sau pentru ele în următorul an. Formând 
grupuri mici, ne-am rugat pentru greutăţile şi stigma cu care se 
confruntă frecvent oamenii din cauza maladiei care le distruge 
trupul. S-au făcut multe rugăciuni ca să putem vedea ziua când 
se va discuta liber despre HIV în toate bisericile noastre. Unul 
dintre bărbaţii prezenţi are în prezent HIV/SIDA. Gândurile lui 
din acea seară au fost revelatoare: „Am aşteptat douăzeci de ani 
ca să văd o biserică făcând asta. Nu pot să vă spun cât de 
binecuvântat mă simt în seara aceasta. Dumnezeu face lucruri 
mari.” Toţi cei prezenţi în acea seară ar fi de acord din toată 
inima.  

Continuaţi să vă rugaţi, în timp ce Portland Fellowship 
continuă să întindă o mână bisericilor şi să continue discuţia 
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despre cum noi, ca Trupul lui Cristos, putem să rostim adevărul 
şi să dăruim dragoste în bisericile noastre şi în lumea noastră, 
discutând specific despre HIV/SIDA şi despre impactul ei 
permanent asupra comunităţii şi lumii noastre.  

[An important day. Extras din The Fellowship Message, 
ianuarie 2007. Copyright © 2007 Portland Fellowship. Tradus şi 
publicat cu permisiune.] 

 

PERSPECTIVA UNUI PASTOR ASUPRA MISIUNII 

FOŞTILOR HOMOSEXUALI 

 
Reverendul Mike Riley este implicat în misiunea foştilor 

homosexuali din anul 1974. Slujeşte ca pastor senior la biserica 
Church of the Open Door din San Rafael, California din anul 1979. 

Exodus: Care a fost reacţia dv. când [misiunea foştilor 
homosexuali] Love In Action a venit la biserica de aici? 

Mike Riley: Când [fostul homosexual] Frank Worthen s-a 
alăturat adunării noastre, eu lucram cu grupul de studenţi la 
colegiu şi la şcoala duminicală, astfel încât nu aveam prea mult 
timp liber ca să mă gândesc la asta. Încă ceva, biserica noastră 
s-a aflat de la început în linia întâi în cele ce se întâmplau. Câţiva 
veneau din „mişcarea lui Isus”, unii lideri ieşind de pe scena 
drogurilor prin convertiri dramatice. Alţii au venit din medii mai 
tradiţionale, astfel încât cei din conducere erau interesant de 
diferiţi. Oamenii care veneau în biserică de pe străzi, cu 
probleme ciudate şi dificile nu erau ceva neobişnuit. Deci, 
într-un fel, homosexualitatea nu era mare lucru, fiindcă ne 
confruntam cu situaţii cu adevărat violente. Nu eram o biserică 
drăguţă din clasa mijlocie, unde nimic nu avea să creeze 
probleme. Încercam să ne ocupăm de latura dificilă a 
problemelor şi, de obicei, chiar de aşa ceva am avut parte! 

Exodus: Misiunea foştilor homosexuali a creat probleme în 
biserică? 

Mike Riley: Îmi amintesc că în câteva situaţii am fost 
chemat să ajut. Pastorii au fost nevoiţi să confrunte două femei 
care erau implicate sexual şi au încercat să decidă dacă trebuiau 
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să părăsească biserica. Una dintre ele era căsătorită şi eram 
îngrijoraţi ca nu cumva soţul ei să încerce să omoare pe cineva. 
Altădată, un bărbat din biserică care avea o problemă cu băieţii, 
s-a dus într-o seară la o altă biserică şi a încercat să seducă pe un 
băiat de-al lor. Bineînţeles că ne-am confruntat cu probleme, 
dar au fost cazuri izolate. Am învăţat pe cine să primim în 
biserică şi de cine să ne ocupăm. În general, biserica a fost 
capabilă să se ocupe foarte bine de problema homosexualităţii. 
Nu a existat ceva similar unui protest zgomotos din partea 
oamenilor – ceva care să ne facă să fim cu adevărat îngrijoraţi. 
Acum, pentru noi, misiunea a devenit doua natură. Cei noi în 
biserică trebuie să se adapteze la ea. Asocierea noastră de 
doisprezece ani cu Love In Action a fost o experienţă pozitivă, iar 
biserica a avut mult de câştigat din implicarea ei. 

Exodus: Cum îi informaţi pe noii veniţi despre 
Love In Action? 

Mike Riley: Folosim abordarea directă: „Acesta este un alt 
lucru pe care îl facem.” Nu o tratăm prea diferit, comparativ cu 
celelalte misiuni în care suntem implicaţi, cum ar fi să 
„avertizăm” că avem o misiune a foştilor homosexuali. O dată 
pe an, la o slujbă de seară, avem Noaptea Love In action, unde 
biserica este invitată să audă mărturii şi să afle mai în detaliu cu 
ce se ocupă misiunea. Frank Worthen este şi el printre pastorii 
noştri, aceasta fiind o mărturie continuă. Avem mulţi foşti 
homosexuali în biserică care deţin poziţii cheie, astfel încât 
există suficientă comunicare indirectă cu privire la atitudinea 
noastră faţă de cei cu un trecut homosexual. 

Exodus: Ce sfat i-aţi da unui pastor care se gândeşte să 
înceapă acest gen de misiune? 

Mike Riley: Mai întâi, să nu presupună că fiecare biserică 
trebuie să meargă pe acest drum şi să înceapă o misiune a 
foştilor homosexuali. Există domenii în care nu am fost chemaţi 
să slujim. Dar trebuie să fie deschis, dacă Dumnezeu îl cheamă 
în această direcţie. Să fie deschis faţă de foştii homosexuali care 
vin în biserica lui. Ar trebui să-şi dorească din inimă să cunoască 
suficient de bine cum să slujească nevoilor lor. Poate că la 
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început va face totul singur. Dacă simte o povară să includă 
biserica în lucrare, ar trebui să înceapă să împărtăşească viziunea 
sa celor apropiaţi, celor în care are încredere. Ca să vadă dacă 
simt că trebuie susţinută. În sfârşit, ar trebui ca oamenii să fie 
educaţi, pentru ca să aibă o bază. Să invite o misiune a foştilor 
homosexuali sau alţi pastori care au cât de cât experienţă, să 
vină şi să împărtăşească ce ştiu, astfel încât biserica să poată 
pune întrebări. Aceasta îndepărtează teama şi misterul. Trebuie 
să înainteze încet, în ritmul bisericii lui, ca să nu existe 
amărăciune sau teamă, care i-ar face pe oameni să vrea să plece. 

Exodus: Ce puteţi spune despre cel care vine la dv. având 
viziunea unei misiuni a foştilor homosexuali? 

Mike Riley: Tot timpul vin la mine oameni cu viziunea de a 
începe o misiune. Uneori sunt de acord; alteori, simt că nu este 
deloc de la Domnul. Pastorul este singurul care are o 
perspectivă de ansamblu asupra bisericii. El cunoaşte 
grupuleţele din biserică – cine va reacţiona şi ce fel de reacţii va 
avea. Pastorul trebuie să cântărească cu adevărat toate aspectele. 
Poate fi frustrant pentru cel care are viziunea că pastorul său 
vrea să aştepte şi să se roage în acea privinţă, să discute cu 
ceilalţi din conducere şi să primească răspunsul lor. Poate că 
este dificil pentru pastor să refuze pe cineva, dar trebuie să fie 
gata să o facă. Există homofobie, iar epidemia SIDA este 
ameninţătoare pentru oameni. Nu iau lucrurile cu uşurinţă, dar 
nici nu cred că putem să ne îngropăm capul în nisip şi să 
ignorăm problema. Deci pastorul trebuie să fie gata să moară 
faţă de sine în astfel de situaţii – să facă ce ştie că este drept 
înaintea Domnului, indiferent de critica dură care este posibil să 
urmeze. 

Exodus: Trebuie ca pastorul să simtă aceeaşi povară pentru 
homosexuali? 

Mike Riley: Poate că pastorul nu va simţi niciodată aceeaşi 
povară ca cel care are viziunea, dar este important să ştie în 
inima lui că este bine, că este de la Domnul. Poate că nu va fi 
niciodată direct implicat, dar poate ajuta în modul corect 
viziunea pe care cel în cauză o prezintă bisericii despre o 
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misiune a foştilor homosexuali. Paşii de urmat ar fi similari cu 
cei necesari dacă ideea i-ar aparţine. Dumnezeu va trebui să îi 
arate procesul, pentru că fiecare biserică este diferită. 

Exodus: Dar dacă pastorul spune un „nu” hotărât? Ar 
trebui ca cel care are viziunea să se ducă la altă biserică? 

Mike Riley: Este o întrebare grea. Este important de văzut 
dacă pastorul răspunde negativ acestui gen de misiune sau dacă 
spune „nu” momentului sau celui în cauză. Aud idei care cred 
că sunt bune, dar ştiu că cel care mă întreabă nu este omul 
potrivit pentru a le pune în aplicare. Dacă omul are o chemare 
de la Dumnezeu pentru acest gen de lucrare, iar biserica nu îl 
sprijină, atunci ar trebui să ia în considerare posibilitatea de a 
merge în altă parte, unde să o poată face. Părăsirea unei biserici 
este un lucru sensibil. În calitate de pastor, sunt nevoit să mă 
confrunt cu acest lucru, deci numai cu teamă şi cutremur aş 
recomanda părăsirea unei alte biserici. Dar cred, într-adevăr, că 
există motive temeinice pentru ca aşa ceva să se întâmple. Dacă 
eşti chemat pe câmpul de misiune, trebuie să o faci. Iar 
misiunea pentru homosexuali este un anumit gen de câmp de 
misiune. Cel în cauză ar trebui să aibă pace în inimă în această 
privinţă şi să comunice bine cu pastorul său. Atât cât se poate, 
ar trebui să încerce să plece pe cale amiabilă. 

Exodus: Cum aţi descrie relaţia bisericii cu Love In Action? 
Mike Riley: Într-un anumit sens, Love In Action este o 

misiune soră. Suntem entităţi separate, dar am crescut oarecum 
împreună. Love In Action a fost implicată în doisprezece dintre 
cei paisprezece ani ai bisericii. Am impresia că cele mai multe 
misiuni ale foştilor homosexuali nu sunt legate direct de o 
biserică locală, dar cred că există o mare valoare în a fi legat de 
o biserică. Frank fiind pastorul nostru, discutăm şi schimbăm 
idei în mod liber. Respectăm, cu adevărat, punctele de vedere 
ale celuilalt. Acţionăm ca un fel de adăpost spiritual pentru 
misiune şi suntem o resursă pentru ei, în ceea ce priveşte 
oamenii şi rugăciunea. Cei de la Love In Action devin parte 
integrantă a bisericii – nu se află într-un colţ, vorbind despre 
homosexualitate. Sunt prezenţi într-un spectru mai larg al vieţii 
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bisericii. Sunt implicaţi în predarea la şcoala duminicală, în 
interpretarea dramatică, în muzică şi altele. Au o experienţă 
multilaterală, ceea ce cred că este cel mai bun lucru pentru ei. 

Exodus: Cum aţi rezuma experienţa dv. cu Love In Action? 
Mike Riley: Cred că este un lucru bun care are loc în 

biserica noastră. Dintre toate misiunile, probabil că a adus cele 
mai multe roade pentru biserică. Prin Love In Action am primit 
oameni cu adevărat buni în ceea ce priveşte conducerea şi 
partea muzicală a slujirii noastre. Dumnezeu a binecuvântat 
dorinţa noastră de a păşi într-un domeniu foarte controversat. 
Pentru că am fost dornici să ne alăturăm adevărului, El a onorat 
aceasta şi ne-a dat succes şi roade bune din eforturile noastre. A 
fost un plus pentru caracterul bisericii ca întreg. Cred că 
Dumnezeu va binecuvânta o biserică dornică să se implice în 
probleme dificile şi să ia poziţie pentru ceea ce este corect. 

Informaţie adiţională 
De când a avut loc acest interviu, misiunea foştilor 

homosexuali Love In Action, asociată cu biserica 
Church of the Open Door, şi-a schimbat numele în 
New Hope Ministries. Pastorii care se pregătesc să lanseze o 
misiune a foştilor homosexuali în biserica lor îl pot contacta pe 
Mike Riley la biserica Church of the Open Door, 2130 Fouth Street, 
San Rafael, California 94901, USA, telefon: (01)415.459.1980. 
Mike este autorul broşurii A Pastor’s Perspective on Ex-Gay 
Ministry. 

[Mike Riley, A Pastor’s Perspective on Ex-Gay Ministry. 
Copyright © Mike Riley. Tradus şi publicat cu permisiune. 
Pentru ajutorul care nu mai este disponibil la Exodus 
International, contactează Exodus Global Alliance.] 

 

REFLECŢII ASUPRA DECIZIEI CURŢII SUPREME 

A STATELOR UNITE DE A LEGALIZA CĂSĂTORIA 
ÎNTRE PERSOANE DE ACELAŞI SEX 

 
Dragi prieteni, a trebuit să-mi acord timp ca să stau 

deoparte, să mă gândesc bine şi să mă rog cu privire la decizia 
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Curţii Supreme a Statelor Unite de a legaliza căsătoria între 
persoane de acelaşi sex în Statele Unite. Decizia Curţii Supreme a 
Statelor Unite îmi întristează inima, aşa cum cred că întristează 
inimile multora dintre voi. Cred, de asemenea, că întristează 
inima lui Dumnezeu. Să fiu sincer, decizia nu m-a luat prin 
surprindere, şi nici pe Domnul nu L-a luat prin surprindere. 
Poate că eu sunt înclinat spre descurajare şi anxietate, dar ştiu că 
Domnul nu este. El se află în control şi are pace. Vreau să vă 
fac cunoscute câteva gânduri despre această chestiune, după ce 
am stat un timp departe de furtuna mediei sociale. 

Mai întâi de toate, legile omului nu anulează legile lui 
Dumnezeu. Pentru mulţi din cultura noastră s-ar putea să le 
anuleze, dar pentru creştinii care cred în Biblie nu le anulează. 
Cred că decizia s-ar putea să influenţeze pe mulţi care erau 
indecişi dacă să adopte homosexualitatea sau să accepte pe 
deplin problemele specifice pentru persoanele LGBT. În loc să 
vedem comunitatea LGBT (care îi include pe mulţi dintre cei 
dragi ai noştri) ca fiind duşmanul nostru, ar trebui să-i vedem cu 
ochii şi inima lui Isus se afla pe cruce, când a spus: „Tată, iartă-i, 
că nu ştiu ce fac.” (Luca 23:34) Ei nu sunt duşmanul nostru. 
Sunt bărbaţi şi femei făcuţi după chipul lui Dumnezeu, care nu 
realizează impactul deplin a ceea ce fac, adoptă şi/sau 
promovează. În ciuda durerii şi fricii pe care poate că le simţim 
în inimă, haideţi să continuăm să rostim adevărul în dragoste 
pentru cei pe care îi iubim şi care se luptă – şi acceptă – o largă 
varietate de păcate. Amintiţi-vă, toţi suntem oameni şi ne 
luptăm şi noi cu propriul nostru păcat.  

În timp ce comunitatea LGBT şi susţinătorii ei sărbătoresc, 
creştinii conservatori au intrat în ciclul întristării. Cei mai mulţi 
nu sărbătoresc că li se freacă sare pe răni. Decizia are un sens 
atât de diferit pentru ei, faţă de sensul pe care îl are pentru noi. 
Ei sărbătoresc ceva ce văd ca libertate şi egalitate pentru nişte 
oameni de mult timp discriminaţi. Să fiu sincer, pot să înţeleg şi 
să le respect perspectiva şi bucuria, chiar dacă nu sunt de acord 
cu ele. Creştinii conservatori sunt în doliu. Noi vedem aceasta 
ca pe o adoptare naţională a păcatului, care are consecinţe atât 
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temporale, cât şi eterne. Nu ştiu dacă ei pot înţelege şi respecta 
perspectiva aceasta, dar chiar dacă nu pot, noi ne putem strădui 
să îi iubim. 

Creştinii conservatori sunt, de asemenea, preocupaţi de 
efectele pe termen lung ale deciziei asupra multor libertăţi pe 
care le-am avut în Biserică în mod tradiţional. Există îngrijorări 
cu privire la statutul scutirii de taxe al bisericilor şi altor 
organizaţii religioase, ca şi ameninţări referitoare la statutul de 
acreditare pentru universităţile creştine care nu acceptă în mod 
deschis persoanele LGBT ca studenţi sau ca angajaţi. S-au impus 
deja daune legale unei organizaţii religioase care oferea consiliere celor care 
încercau să învingă atracţia faţă de persoanele de acelaşi sex şi restricţii 
legale la consilierea minorilor pentru schimbarea orientării sexuale în 
California, New Jersey şi Oregon. Cadrul legal pentru organizaţiile 
creştine se schimbă, într-adevăr, în America. 

În sfârşit, cum vom trăi acum? Trebuie să ne trăim viaţa 
cum trebuia să o trăim şi până acum – conduşi de Duhul Sfânt 
şi făcând tot ce putem ca să trăim pentru El. Trebuie să folosim 
Biblia ca bază pentru fiecare aspect din viaţa noastră. Trebuie să 
dăm formă caracterului creştin potrivit, să căutăm să învingem 
provocările noastre personale şi să împărţim harul lui 
Dumnezeu celor pe care El ni-i aduce în cale. Trebuie să-L 
căutăm pe El, ca să înţelegem calea pe care o are El specific 
pentru viaţa noastră. Trebuie să-i iubim pe alţii cu aceeaşi 
dragoste pe care o are Isus pentru ei, indiferent de tipul de păcat 
pe care îl practică. Toţi suntem nişte păcătoşi care au nevoie de 
un Salvator. 

Vă încurajez să vă acordaţi timp ca să staţi o vreme departe 
de vârtejul mediei sociale, să recunoaşteţi orice temere, mânie şi 
anxietate pe care le aveţi şi să vă îngăduiţi să fiţi înrădăcinaţi în 
siguranţa şi adăpostul prezenţei lui Cristos. Acordaţi-vă timp ca 
să auziţi inima Lui şi să primiţi tăria Lui. 

În Cristos, 
Dan Hitz, Director la Reconciliation Ministries din Michigan 
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[Dan Hitz, Reconciliation Ministries Newsletter for July 2015. 
Copyright © 2015 Reconciliation Ministries. Tradus şi publicat 
cu permisiune.] 

 

SĂ PRIVIM ŢINTĂ LA ISUS! 

DAN HITZ 
 
Dragi prieteni, 
Mulţi dintre voi aţi auzit ştirea că John Paulk, cofondator al 

seriei de conferinţe Love Won Out lansată de Focus on the Family, 
s-a întors la homosexualitate şi şi-a cerut public iertare pentru 
implicarea lui în mişcarea foştilor homosexuali. Din nefericire, 
faptul că şi-a cerut scuze şi decizia lui de a se întoarce la 
homosexualitate sunt celebrate de mulţi din mass-media şi din 
comunitatea homosexuală. Mai grav este că unii din Trupul lui 
Cristos mai degrabă aplaudă autenticitatea şi onestitatea lui 
John, în loc să-l cheme la pocăinţă. Este tragic. Apostolul Pavel 
nu a onorat autenticitatea păcătoşilor. I-a chemat la pocăinţă şi 
i-a avertizat cu privire la consecinţele eterne pe care le vor avea 
de înfruntat. 

În ciuda evenimentelor nefericite din cultura noastră, din 
arena politică şi din Trupul lui Cristos, trebuie să privim ţintă la 
Isus şi să umblăm în ascultare de El. Vor exista momente în 
care noi, ca şi creştini, vom eşua să trăim o viaţă sfântă, iar harul 
lui Isus Cristos va acoperi păcatul nostru; totuşi, Biblia conţine 
avertizări serioase pentru cei care se identifică drept creştini şi 
continuă să trăiască în păcate dorite, de care nu se pocăiesc – 
heterosexual sau homosexual. Să ne menţinem toţi inimile 
deschise şi predate lui Isus Cristos. Dacă păcătuim, să fim 
prompţi în a ne pocăi şi în a continua predarea noastră faţă de 
Cel care poate cu adevărat să ne transforme după chipul Său. 

Să ne ţinem strâns de adevăratul har al lui Dumnezeu şi de 
credincioşia cu care Isus Cristos ne vine în întâmpinare în 
luptele pe care le purtăm. Când auzim despre câţiva lideri din 
Trupul lui Cristos care s-au întors la păcatul lor, să ne amintim 
de mult mai mulţi lideri care continuă să-I predea Lui ispitele 
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lor şi care primesc tăria Lui pentru a învinge păcatul care îi 
definea cândva. Niciunul dintre noi nu este perfect şi toţi ne 
luptăm uneori, dar slujim unui Mântuitor care este perfect şi 
credincios ca să desăvârşească lucrarea pe care a început-o în 
noi, în timp ce continuăm să ne ţinem tare de El. 

Poţi citi informaţii mai specifice pe paginile de Facebook ale 
Reconciliation Ministries şi Restored Hope Network. Acolo vei găsi 
linkuri către răspunsuri date de Andrew Comiskey de la 
Desert Stream Ministries; de Joseph Nicolosi, cofondator al 
NARTH; de Frank Worthen, cofondator al Exodus şi 
Restored Hope Network; şi de Jason Thompson de la 
Portland Fellowship. Dacă te lupţi în umblarea ta şi ai nevoie să 
procesezi gândurile care te frământă, contactează 
Reconciliation Ministries prin e-mail la info@recmin.org sau telefonic 
la (01)586.739.5114. Suntem aici ca să te ajutăm. 

În Cristos, 
Dan Hitz, Director la Reconciliation Ministries din Michigan 
[Dan Hitz, Reconciliation Ministries Newsletter for May 2013. 

Copyright © 2013 Reconciliation Ministries. Tradus şi publicat 
cu permisiune.] 

 

SCHIMBAREA ESTE POSIBILĂ PRIN ISUS CRISTOS  

 
Dragi prieteni, 
Scriu newsletter-ul din luna aceasta cu inima grea. Cu 

siguranţă, în ultima vreme războiul cultural în favoarea 
homosexualităţii s-a declanşat. Teologia pro-homosexualitate a 
câştigat susţinere în numeroase denominaţii şi organizaţii 
creştine. Sub aparenţa toleranţei şi a harului, numeroase biserici 
au renunţat la adevărurile fundamentale ale Scripturii. În loc să 
rostească adevărul în dragoste pentru a confrunta păcatul, ele îi 
încurajează pe cei care au nevoie de atingerea răscumpărătoare a 
lui Cristos să accepte păcatul pentru care Cristos a murit ca să-i 
elibereze. 

Alte grupuri creştine au acceptat o versiune a harului fără 
pocăinţă. Ele sugerează că Isus nu a murit pentru o modificare 
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comportamentală şi că Dumnezeu nu este mai mişcat de păcatul 
nostru decât de faptele noastre bune. Ele uită că Isus a spus: 
„Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, 
să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.” (Matei 16:24) Unele grupuri 
creştine spun că creştinii care au fost mântuiţi odată nu mai au 
nevoie să-şi mărturisească păcatele lui Dumnezeu. Acest gen de 
har se află în contradicţie cu 1 Ioan 1:6-9, unde citim: „Dacă 
zicem că avem părtăşie cu El şi umblăm în întuneric, minţim şi 
nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El 
Însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui 
Isus Cristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat. Dacă zicem că 
n-avem păcat, ne înşelăm singuri şi adevărul nu este în noi. 
Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne 
ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.” Trebuie să fim 
atenţi să nu schimbăm „în desfrânare harul Dumnezeului 
nostru”. (Iuda 1:4) 

Trebuie să ne ţinem tare de temeliile de bază ale credinţei 
noastre creştine, care proclamă cu îndrăzneală: „Dumnezeu... 
porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se 
pocăiască.” (Fapte 17:30) Trebuie să ne ţinem tare de adevărul 
scriptural din 1 Corinteni 6:9-11, care numeşte cu îndrăzneală 
mai multe comportamente, inclusiv homosexualitatea, ca fiind 
păcătoase; dar oferă şi speranţă prin Isus Cristos, declarând: „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.” Schimbarea este posibilă prin 
puterea răscumpărătoare a lui Isus Cristos şi prin lucrarea Lui 
împlinită pe cruce. Schimbarea este un proces. Vom continua să 
avem ispite de partea aceasta a eternităţii, la fel ca Isus când era 
aici, pe pământ. (Evrei 4:15) Lupta poate fi uneori feroce. 
Câteodată pare a fi cu totul lipsită de speranţă – ca şi cum nu ne 
vom schimba niciodată – dar în slăbiciunea noastră suntem 
făcuţi tari. (Evrei 11:34) Suntem mai mult decât biruitori prin 
Isus Cristos. (Romani 8:37) 

În Cristos, 
Dan Hitz, Director 
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Reconciliation Ministries din Michigan 
[Dan Hitz, Reconciliation Ministries Newsletter for 

April/May 2014. Copyright © 2014 Reconciliation Ministries. 
Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

SEMINAR PENTRU ÎNVINGEREA ÎNTĂRITURILOR 

 
Seminarul include cinci ingrediente de bază din programul 

Living Waters şi reprezintă o bună introducere în principalele 
concepte ale ajungerii la plinătate sexuală şi relaţională prin 
Isus Cristos. Seminarul tratează despre nevoia noastră de 
pocăinţă şi vindecare şi ne încurajează să fim sinceri faţă de noi 
înşine cu privire la luptele, rănile şi dorinţele noastre păcătoase, 
cu privire la nevoia noastră de a avea lideri creştini de încredere 
şi, în special, pe Domnul Însuşi. Temele şi profunzimea 
instruirii pot fi ajustate pentru a împlini nevoile specifice ale 
bisericii sau grupului care găzduieşte seminarul. Ingredientele 
practice ale weekendului includ câteva ingrediente principale ale 
programului Living Waters, şi anume închinare, instruire, mărturii 
despre restaurare şi rugăciune la altar în grup mare. (Principalul 
program Living Waters include petrecerea de timp într-un grup 
mic, grupul mic nefiind inclus în acest seminar.) 

Vineri 
19:00-19:05 – Bine aţi venit! 
19:05-19:35 – Închinare 
19:35-19:45 – Explicaţie despre întărituri şi logistica 

seminarului 
19:45-19:50 – Mărturie despre vindecare prin conceptele 

Living Waters 
19:50-20:40 – Recunoaşterea nevoilor noastre – Explicaţie despre 

domeniile păcatului şi durerii emoţionale în viaţa noastră pe 
care am încercat să le „tratăm” prin păcat, ca şi nevoia de a fi 
sinceri cu privire la adevărata noastră stare şi de a accepta 
realitatea luptei noastre 

20:40-21:00 – Rugăciune la altar 
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Sâmbătă 
9:00-9:30 – Închinare 
9:30-10:15 – Vindecarea rănii produse de mamă/tată – Explicaţie 

despre efectele potenţiale ale rănirii parentale în viaţa noastră şi 
despre cum poate Domnul să aibă grijă de noi ca un părinte, în 
domeniile în care avem nevoie 

10:15-10:35 – Rugăciune la altar 
10:35-10:45 – Pauză 
10:45-11:30 – Vindecarea de abuz – Explorarea efectelor 

abuzului sexual şi a procesului de vindecare 
11:30-12:00 – Rugăciune la altar 
12:00-13:30 – Prânzul 
13:30-14:15 – Iertarea – Explorarea procesului iertării celor 

care ne-au rănit, inclusiv a consecinţelor neiertării şi a 
concepţiilor greşite despre iertare 

14:15-14:35 – Rugăciune la altar 
14:35-14:50 – Pauză 
14:50-14:00 – Colectă 
15:00-15:45 – Crucea şi mărturisirea – Explicarea procesului 

biblic de mărturisire a păcatelor noastre lui Cristos şi de primire 
a iertării oferite de El. Participanţii au oportunitatea de a-şi 
mărturisi păcatele echipei misiunii şi de a primi iertarea şi 
curăţirea de la Cristos. 

14:45-16:05 – Rugăciune la altar 
16:05-16:15 – Scurt raport despre seminar, cu o reluare a prezentării 

punctelor principale 
[Overcoming Strongholds Rough Outline. Copyright © 2011 

Reconciliation Ministries. Tradus şi publicat cu permisiune.] 
 

STUDIU DE CAZ: SIMON 

 
Vă prezint un studiu de caz fictiv la care să vă gândiţi... 
Simon este conducător într-o biserică locală. Este creştin de 

douăzeci de ani şi un membru respectat al comunităţii. A fost 
vocal împotriva homosexualităţii când biserica lui a făcut 
campanie împotriva atitudinii consiliului local în favoarea 
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„drepturilor gay”. Pare să fie fericit în căsătorie, iar soţia lui este 
creştină. Au patru copii. Slujba lui Simon în tehnologia 
calculatorului îl duce ocazional în străinătate. Are 
patruzeci şi patru de ani. 

„Simt că înnebunesc! Dacă nu vorbesc curând cu cineva... 
Pur şi simplu, nu ştiu ce voi face. Este ceva despre care nimeni 
nu ştie nimic. Cred că vă va uimi. Vedeţi... 

Când m-am căsătorit, soţia mea ştia că fusesem implicat în 
relaţii homosexuale. Totul aparţinea trecutului şi eram foarte 
îndrăgostiţi. Nu am sentimente sexuale puternice pentru alte 
femei, dar Irene şi cu mine ne-am bucurat întotdeauna de o 
relaţie sexuală bună.  

Aflându-mă într-o călătorie de afaceri în Olanda, chiar 
m-am simţit deprimat. Presiunea de la serviciu şi singurătatea 
păreau a fi prea mult pentru mine. Am rătăcit pe străzile din 
Amsterdam şi am căzut în păcat cu un tip care chiar arăta foarte 
bine, pe care l-am întâlnit într-un bar. Bănuiesc că vă şochează. 
Nu încerc să mă scuz. M-am simţit îngrozitor după, dar el era 
atât de iubitor şi afectuos! La început m-am gândit că-mi voi 
putea controla sentimentele sexuale. A existat ceva în acea 
situaţie care mi s-a părut palpitant. Nu am vrut, dar am făcut-o. 

Nu acela a fost sfârşitul. De multe ori, în călătoriile mele, am 
descoperit că pentru mine ispita de a agăţa din nou un bărbat 
era foarte dificil de îndurat. M-am luptat şi m-am luptat, dar în 
ciuda câtorva biruinţe, adesea am căzut. Nu aveam aceleaşi 
probleme în Anglia, ci doar când mergeam în străinătate. 
Nimeni nu ştie nimic despre asta. Până acum. 

Ce este mai rău acum vine. M-am dus să fac un test pentru 
SIDA. Sunt seropozitiv. O parte din mine îşi doreşte să nu mă 
fi dus. O parte din mine îşi doreşte să mă fi aruncat sub un 
roţile unui autobuz. Poate voi avea curajul să o fac! Pur şi 
simplu, nu ştiu ce să fac! Va trebui să-i spun soţiei mele? Va fi 
devastator pentru ea! Ar putea fi şi ea infectată... Poate şi cel 
mai mic copil al nostru? Poate ar trebui doar să mă rog pentru 
vindecare? Cum mă va vindeca Dumnezeu după tot ce am 
făcut? Ce ipocrit sunt! Simt doar că vreau să scap... Să pretind 
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că nimic din acest coşmar nu s-a întâmplat cu adevărat. Poate că 
mă voi trezi şi voi descoperi că nu este adevărat.” 

Simon a fost crescut de un unchi şi o mătuşă. A fost 
conceput ca rezultat al unei relaţii întâmplătoare şi nu şi-a 
cunoscut niciodată tatăl. Se pare că tatăl lui nu ştie de existenţa 
sa. 

Mama lui a murit la naştere, iar medicii nu s-au aşteptat ca 
Simon să trăiască. A petrecut un timp în incubator. 

Prin rugăciune, s-a descoperit că bebeluşul simţea că nu 
avea dreptul să se afle în viaţă. Simţea aproape că trebuia să 
câştige dreptul de a se naşte. S-ar părea că mama lui s-a aflat sub 
un stres considerabil şi că era plină de vinovăţie pe când era 
însărcinată cu Simon. Poate că, în secret, a încercat să-l 
avorteze. 

Relaţia lui cu mătuşa şi unchiul său, care erau, în ceea ce îl 
privea pe el, părinţii lui, părea foarte bună. Era conştient că 
amândoi îl iubeau şi a avut parte de afecţiune şi susţinere, deşi 
îşi aminteşte că unchiul lui era plecat de acasă destul de des. 

A fost un copil destul de singuratic. Deşi avea câţiva 
prieteni, adesea simţea că trebuia să le câştige prietenia şi 
obişnuia să încerce să le facă pe plac, având asta în minte. Anii 
adolescenţei au fost dificili pentru el şi o mulţime de prieteni de 
ai lui au plecat la universitate. El nu s-a dus la colegiu până a 
trecut de douăzeci de ani, iar acolo a experimentat prima dată 
homosexualitatea. În drum spre casă, trecea pe lângă un loc 
unde se întâlneau homosexualii şi s-a întors acolo de câteva ori. 
Apoi a devenit creştin şi a devenit atât de implicat în activitatea 
creştină, încât homosexualitatea a încetat să fie o problemă prea 
mare. A avut o experienţă de convertire destul de dramatică. 

De obicei este atras de bărbaţi maturi, bine clădiţi şi cu o 
personalitate puternică. 

[Case study: Simon. Copyright © True Freedom Trust. Tradus 
şi publicat cu permisiune. Organizaţia poate fi contactată la 
adresa: True Freedom Trust, 75 Albion Street, Birkenhead, 
CH41 5LS, United Kingdom, telefon: (44)0151.653.0773, site: 
www.truefreedomtrust.co.uk.] 
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ŞAPTE LUCRURI PE CARE AŞ VREA SĂ LE 

RECUNOASCĂ SUSŢINĂTORII HOMOSEXUALITĂŢII 

BOB DAVIES 

 
1. Aş vrea să recunoască că mulţi oameni nu sunt fericiţi cu 

homosexualitatea sau lesbianismul lor, iar conflictul lor este interior, bazat 
pe convingeri religioase şi morale legitime, inteligente – nu doar rezultatul 
unei aşa-numite societăţi „homofobe”, care îi face să se simtă vinovaţi pe cei 
care nu se conformează unei etici heterosexuale.  

Încetaţi să aruncaţi cu etichete ieftine, inexacte, precum 
„homofobie internalizată”, pentru a ne explica motivele. 

2. Aş vrea să recunoască că homosexualii şi lesbienele pot să aibă 
parte de o schimbare semnificativă în sentimentele şi dorinţele lor sexuale, 
chiar dacă poate că nu vor fi niciodată complet heterosexuali în gândurile şi 
sentimentele lor sexuale.  

Fiţi suficient de oneşti ca să recunoaşteţi că o astfel de 
schimbare este semnificativă şi autentică, chiar dacă nu este 
completă. 

3. Aş vrea să recunoască că mulţi foşti homosexuali au găsit mai 
multă pace şi satisfacţie după ce au părăsit stilul de viaţă homosexual sau 
lesbian, decât au avut vreodată când îşi acceptau homosexualitatea.  

Nu toţii „foştii homosexuali” se simt mizerabil, complotând 
cum să-şi împlinească în secret poftele homosexuale fără a fi 
prinşi. 

4. Aş vrea să recunoască că mulţi foşti homosexuali şi multe foste 
lesbiene au parte de o bucurie adevărată în căsnicie.  

Cei mai mulţi foşti homosexuali şi cele mai multe foste 
lesbiene nu se căsătoresc din încercarea zadarnică de a „scăpa” 
de homosexualitate, ci ca o consecinţă firească a rezolvării 
acestei probleme din viaţa lor. 

5. Aş vrea să recunoască că toţi oamenii au la fel de mult dreptul de 
a urmări un stil de viaţă heterosexual, precum au ei dreptul de a urmări 
homosexualitatea. 

Foştii homosexuali şi fostele lesbiene nu ar trebui să fie 
hărţuiţi şi criticaţi aspru de către comunitatea homosexuală. Dar 
nu am auzit niciodată vreun lider homosexual sau vreo lideră 
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lesbiană vorbind împotriva violenţei (precum ameninţări cu 
bomba şi abuz fizic/verbal) pe care unii o perpetuează 
împotriva misiunilor foştilor homosexuali. 

6. Aş vrea să înceteze să pună semnul egal între decizia noastră de a 
părăsi homosexualitatea şi „ura” şi „bigotismul” împotriva 
homosexualilor şi lesbienelor.  

Nu-i urâm pe homosexuali; pur şi simplu, dorim să trăim 
liberi de homosexualitate. Nu puneţi etichete răutăcioase pe 
motivele noastre. Asta înseamnă să fiţi plini de judecată şi 
nedrepţi. 

7. Aş vrea ca liderii religioşi să recunoască că aprobarea şi 
promovarea de către ei a monogamiei homosexuale este o faţadă. 

Mulţi – probabil cei mai mulţi – bărbaţi şi femei implicaţi în 
parteneriate pe termen lung nu sunt monogami din punct de 
vedere sexual, dar bisericile homosexuale nu-şi disciplinează 
membrii pentru comiterea de „adulter” în afara „căsătoriei 
homosexuale”. Nici nu-i disciplinează pe homosexualii şi pe 
lesbienele care fac sex înainte de a intra într-o „uniune sfântă” 
cu partenerul sau partenera lor. 

[Bob Davies, Seven Things I Wish the Pro-gays Would Admit. 
Copyright © 1999 Bob Davies. Tradus şi publicat cu 
permisiune. Bob este coautorul a trei cărţi: Coming Out of 
Homosexuality (1993, cu Lori Rentzel), Someone I love Is Gay (1996, 
cu Anita Worthen) şi Portraits of Freedom (2001, cu Lela Gilbert).] 

 

ŢĂRI CARE AU LEGALIZAT CĂSĂTORIA 

HOMOSEXUALĂ ŞI DENOMINAŢII CREŞTINE  
CARE APROBĂ CĂSĂTORIA HOMOSEXUALĂ 

 
Ţări care au legalizat căsătoria homosexuală  
Danemarca a fost prima ţară care a recunoscut relaţia legală 

între persoane de acelaşi sex, recunoscând „parteneriatele 
înregistrate” în 1989. În 2001, Olanda a devenit prima ţară care 
a permis căsătoria între persoane de acelaşi sex. De atunci 
căsătoriile între persoane de acelaşi sex au fost permise şi sunt 
reciproc recunoscute în Belgia (2003), Spania (2005), Canada 
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(2005), Africa de Sud (2006), Norvegia (2009), Suedia (2009), 
Portugalia (2010), Islanda (2010), Argentina (2010), Danemarca 
(2012), Brazilia (2013), Franţa (2013), Uruguay (2013), Noua 
Zeelandă (2013), Regatul Unit (2014), Luxemburg (2015), 
Statele Unite (2015), Irlanda (2015) şi Columbia (2016). 
Căsătoria între persoane de acelaşi sex urmează să devină legală 
în Finlanda la 1 martie 2017. În Mexic, căsătoria între persoane 
de acelaşi sex se încheie într-un număr de state şi este 
recunoscută în toate cele 31 de state. În Nepal recunoaşterea sa 
a fost mandatată judiciar, dar nu a fost încă legiferată. 

Ţări care au legalizat parteneriatele civile homosexuale  
Statutul de uniune civilă, parteneriat civil, parteneriat 

domestic, parteneriat înregistrat, parteneriat neînregistrat, 
coabitare neînregistrată oferă anumite beneficii legale care 
aparţin căsătoriei. Din iunie 2016, ţările care au o formă 
alternativă de recunoaştere legală pentru cuplurile de acelaşi sex, 
alta decât căsătoria, la nivel naţional sunt: Regatul Unit (Irlanda 
de Nord, Jersey şi Gibraltar), Elveţia, Germania, Italia, San 
Marino, Liechtenstein, Croaţia, Slovenia, Republica Cehă, 
Ungaria, Grecia, Cipru, Andorra, Estonia, Israel, Chile, Costa 
Rica, Ecuador, Australia, Japonia (diferite oraşe) şi Taiwan 
(unele districte şi oraşe). Malta are uniuni civile cu aceleaşi 
drepturi şi responsabilităţi precum căsătoria, diferenţa fiind doar 
de denumire. În plus, 13 ţări care au căsătoria legală între 
persoane de acelaşi sex, au şi o formă alternativă de 
recunoaştere legală a cuplurilor de acelaşi sex: Regatul Unit, 
Belgia, Olanda, Portugalia, Spania, Finlanda, Franţa, 
Luxemburg, Argentina, Brazilia, Columbia, Africa de Sud şi 
Uruguay. O astfel de formă alternativă este legală şi în diferite 
părţi din Statele Unite (California, Hawaii, Illinois, New Jersey, 
Nevada, Oregon şi Wisconsin).  

Denominaţii protestante şi evanghelice din Europa 
care aprobă căsătoria homosexuală sau uniunile 
homosexuale 
Biserica Evanghelică Luterană a Islandei (Church of Iceland), 

Biserica Evanghelică Luterană a Finlandei (Evangelical Lutheran 
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Church of Finland; denominaţia permite celebrarea uniunilor 
civile homosexuale), Bisericile Germane Luterane, Reformate şi Unite 
din Biserica Evanghelică din Germania (German Lutheran, 
Reformed and United Churches in Evangelical Church in 
Germany), Biserica Luterană Evanghelică din Geneva, Elveţia 
(Evangelical Lutheran Church in Geneva), Biserica Evanghelică din 
Confesiunea Augsbur, Austria (Evangelical Church of the 
Augsburg Confession in Austria), Biserica Evanghelică Luterană din 
Italia (Lutheran Evangelical Church in Italy), Biserica Evanghelică 
Luterană din Croaţia (Evangelical Church in Croatia), Biserica 
Protestantă Unită a Franţei (United Protestant Church of France), 
Biserica Protestantă Unită din Belgia (United Protestant Church in 
Belgium), Biserica Reformată Unită din Marea Britanie (United 
Reformed Church), Bisericile Refomate Elveţiene din Biserica 
Reformată a Elveţiei (Swiss Reformed Churches in Swiss 
Reformed Church), Biserica Protestantă din Olanda (Protestant 
Church in the Netherlands), Biserica Danemarcei (Church of 
Denmark), Biserica Norvegiei (Church of Norway), Biserica Suediei 
(Church of Sweden), Biserica Angliei (Church of England; 
permite preoţi transgenderi; unele biserici permit 
binecuvântarea căsătoriilor homosexuale şi parteneriatele civile 
pentru preoţii homosexuali, iar în anul 2010 denominaţia a 
acordat drepturi depline la pensie preoţilor care încheiaseră 
parteneriate civile homosexuale), Biserica din Ţara Galilor 
(Church in Wales; majoritatea bisericilor susţin căsătoria 
homosexuală, iar denominaţia permite preoţilor homosexuali să 
încheie parteneriate civile), Biserica Scoţiei (Church of Scotland; 
denominaţia a votat ca pastorii homosexuali să încheie căsătorii 
homosexuale), Quakerii Britanici (British Quakers), Biserica 
Metodistă a Marii Britanii (Methodist Church of Great Britain; 
bisericile au permisiunea de a binecuvânta căsătoriile 
homosexuale), Uniunea Bisericilor Metodiste şi Waldesiene din Italia 
(Union of Methodist and Waldensian Churches), Biserica 
Episcopală Scoţiană (Scottish Episcopal Church), Biserica Irlandei 
din Regatul Unit (Church of Ireland, UK), Biserica Prezbiteriană 
Independentă a Irlandei (Non-subscribing Presbyterian Church of 
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Ireland), Biserica Penticostală Susţinătoare Internaţională din Portugalia 
(Affirming Pentecostal Church International, Portugal), Biserica 
Penticostală Susţinătoare Internaţională din Ţara Galilor (Affirming 
Pentecostal Church International, Wales), Biserica Penticostală 
Susţinătoare Internaţională din Portugalia (Affirming Pentecostal 
Church International), Biserica Penticostală Susţinătoare 
Internaţională din Albania (Affirming Pentecostal Church 
International, Albania) 

Denominaţii catolice din Europa care aprobă căsătoria 
homosexuală 
Vechea Biserică Catolică Austriacă, Germană, Elveţiană şi 

Olandeză (Austrian, German, Swiss and Dutch Old Catholic 
Church), Comuniunea Catolică Ecumenică Austriacă, Belgiană, 
Olandeză şi Poloneză (Austrian, Belgium, Netherlands and Poland 
Ecumenical Catholic Communion), Vechea Biserică Catolică din 
Austria, Germania, Olanda şi Elveţia (Old Catholic Church in 
Austria, Germany, the Netherlands, and Switzerland) 

Denominaţii protestante şi evanghelice din SUA care 
aprobă căsătoria homosexuală 
Biserica Evanghelică Anglicană din America (Evangelical 

Anglican Church In America), Biserica Evanghelică Luterană din 
America (Evangelical Lutheran Church in America), Biserica 
Prezbiteriană din Statele Unite (Presbyterian Church, USA), Biserica 
Reformată din America (Reformed Church in America; pastorii 
homosexuali pot sluji în biserică dacă sunt ordinaţi într-o altă 
denominaţie, iar unele biserici permit căsătoria homosexuală), 
Biserica Episcopală din Statele Unite (Episcopal Church, United 
States), Biserica Episcopală Progresistă (The Progressive Episcopal 
Church), Asociaţia Naţională a Bisericilor Creştine Congregaţionale 
(National Association of Congregational Christian Churches; 
denominaţia permite bisericilor să decidă), Biserica Menonită din 
Statele Unite (Mennonite Church USA; denominaţia permite 
bisericilor să decidă), Biserica Creştină – Discipolii lui Cristos 
(Christian Church – Disciples of Christ), Biserica Comunităţii 
Metropolitane (Metropolitan Community Church), Reţeaua 
Evanghelică (The Evangelical Network), Alianţa Creştină 



 - 358 - 

Progresistă (Progressive Christian Alliance), Biserica Penticostală 
Susţinătoare Internaţională (Affirming Pentecostal Church 
International), Penticostalii Internaţionali Reconcilianţi (Reconciling 
Pentecostals International), Alianţa Globală a Penticostalilor 
Apostolici Susţinători (Global Alliance of Affirming Apostolic 
Pentecostals), Alianţa Baptiştilor (Alliance of Baptists), Bisericile 
Baptiste Americane (American Baptist Churches; denominaţia 
permite bisericilor să decidă), Părtăşia Baptistă Cooperantă 
(Cooperative Baptist Fellowship; denominaţia permite 
bisericilor să decidă), Asociaţia Baptiştilor Primitori şi Susţinători 
(Association of Welcoming and Affirming Baptists) 

Denominaţii catolice din Statele Unite care aprobă 
căsătoria homosexuală 
Biserica Catolică Apostolică din America de Nord (Catholic 

Apostolic Church in North America), Comuniunea Bisericilor 
Catolice Sinodale (Communion of Synodal Catholic Churches), 
Biserica Catolică Ecumenică (Ecumenical Catholic Church), 
Comuniunea Catolică Ecumenică (Ecumenical Catholic 
Communion), Biserica Catolică Euharistică (Eucharistic Catholic 
Church), Biserica Catolică Evanghelică (Evangelical Catholic 
Church), Biserica Creştină Catolică Independentă (Independent 
Catholic Christian Church), Vechea Biserică Catolică (Old Catholic 
Church), Vechea Biserică Catolică de Rit Carismatic (Old Catholic 
Church-Charismatic Rite), Biserica Catolică Unită (United 
Catholic Church) 

Denominaţii ortodoxe din Statele Unite care aprobă 
căsătoria homosexuală 
AXIOS – Creştinii Răsăriteni şi Ortodocşi Homosexuali şi Lesbiene 

(AXIOS – Eastern and Orthodox Gay and Lesbian Christians), 
Biserica Ortodoxă Incluzivă (Inclusive Orthodox Church), Biserica 
Greacă Ortodoxă Independentă a Statelor Unite (Independent Greek 
Orthodox Church of the United States) 

Denominaţii protestante din Canada care aprobă 
căsătoria homosexuală 
Biserica Evanghelică Luterană din Canada (Evangelical Lutheran 

Church in Canada), Biserica Anglicană a Canadei (Anglican 
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Church of Canada), Biserica Menonită din Canada (Mennonite 
Church Canada; denominaţia permite bisericilor să decidă) 

Denominaţii protestante şi evanghelice din America 
Latină care aprobă căsătoria homosexuală 
River Plate din Argentina (Evangelical Methodist Church in 

Argentina), Biserica Evanghelică a Confesiunii Luterane din Brazilia 
(Evangelical Church of the Lutheran Confession in Brazil), 
Biserica Luterană din Chile (Lutheran Church in Chile), Biserica 
Evanghelică Luterană din Chile (Evangelical Lutheran Church of 
Chile), Biserica Luterană din Costa Rica (Costa Rican Lutheran 
Church), Biserica Luterană din Peru (Lutheran Church of Peru), 
Biserica Evanghelică Metodistă din Argentina (Evangelical Methodist 
Church in Argentina), Biserica Episcopală din Costa Rica 
(Episcopal Church of Costa Rica), Biserica Episcopală din Cuba 
(Episcopal Church of Cuba), Biserica Episcopală Anglicană din El 
Salvador (Episcopal Anglican Church of El Salvador), Biserica 
Anglicană Episcopală a Braziliei (Anglican Episcopal Church of 
Brazil), Biserica Evanghelică din Uruguay (Evangelical Church of 
Uruguay), Biserica Penticostală Susţinătoare Internaţională din Brazilia 
(Affirming Pentecostal Church International, Brazil), Biserica 
Penticostală Susţinătoare Internaţională din Columbia (Affirming 
Pentecostal Church International, Colombia) 

Denominaţii catolice din America Latină care aprobă 
căsătoria homosexuală 
Diversitatea catolică (Catholic Diversity) 
Denominaţii protestante şi evanghelice din Africa în 
care este aprobată căsătoria homosexuală 
Biserica Reformată Olandeză din Africa de Sud (Dutch Reformed 

Church in South Africa; fiecare biserică are libertatea să decidă), 
Biserica Anglicană din Africa de Sud (Anglican Church of Southern 
Africa; membrii pot încheia căsătorii homosexuale, preoţii 
homosexuali pot fi ordinaţi, dar nu li se permite să se 
căsătorească), Biserica Metodistă din Africa de Sud (Methodist 
Church of Southern Africa; acceptă uniunile homosexuale, dar 
nu şi căsătoria homosexuală), Biserica Prezbiteriană Unită din 
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Africa de Sud (Uniting Presbyterian Church in Southern Africa; 
clericii au libertatea de a decide) 

Denominaţii protestante şi evanghelice din Asia care 
aprobă căsătoria homosexuală 
Biserica Anglicană din Coreea (Anglican Church of Korea; 

unele biserici şi unii clerici susţin drepturile LGBT), Biserica 
Hyanglin din Coreea (Hyanglin Church in Korea), Biserica din Sudul 
Indiei (Church of South India; are misiuni specifice pentru 
drepturile transgenderilor şi mulţi clerici susţin drepturile 
homosexualilor), Biserica Evanghelică a Indiei (Evangelical Church 
of India), Biserica Unită a lui Cristos din Japonia (United Church of 
Christ in Japan), Biserica Unită a lui Cristos din Filipine (United 
Church of Christ in the Philippines) 

Denominaţii protestante şi evanghelice din 
Noua Zeelandă care aprobă căsătoria homosexuală 
Biserica Anglicană din Noua Zeelandă (Anglican Church in New 

Zealand), Biserica Metodistă din Noua Zeelandă (Methodist Church 
in New Zealand), Biserica Prezbiteriană din Aotearoa din Noua 
Zeelandă (Presbyterian Church in Aotearoa New Zealand; unele 
biserici), Societatea Ecumenică a Prietenilor – Quakerii din Noua 
Zeelandă (Religious Society of Friends – Quakers in New 
Zealand), Biserica Comunităţii Metropolitane din Noua Zeelandă 
(Metropolitan Community Church in New Zealand), Biserica 
Baptistă Mt Eden din Auckland, Noua Zeelandă (Mt Eden Baptist 
Church in Auckland, New Zealand), Biserica Baptistă Ponsonby din 
Auckland, Noua Zeelandă (Ponsonby Baptist Church in 
Auckland, New Zealand) 

Denominaţie catolică din Noua Zeelandă care aprobă 
căsătoria homosexuală 
Biserica Catolică Ecumenică Unită din Noua Zeelandă (United 

Ecumenical Catholic Church in New Zealand) 
[Surse: Same-sex marriage & LGBT-affirming Christian 

denominations, articole disponibile pe site-ul Wikipedia, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page.] 
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UN HOMOSEXUAL PE CARE ÎL VEI IUBI 

DAVID SERVANT 

 
Dacă nu aţi citit articolul meu online anterior 

Iubesc homosexualii şi sunt frustrat, aţi pierdut ceea ce s-a dovedit a 
fi, pe baza reacţiilor, printre cele mai populare articole 
electronice ale mele. Am fost încurajat de amploarea reacţiilor 
pozitive şi am fost binecuvântat că atât de mulţi creştini şi-au 
exprimat dragostea sinceră pentru comunitatea homosexuală. 
(Am primit un singur răspuns foarte critic, în mod previzibil, 
din partea unui creştin mărturisitor.) 

Acum vreau să vă fac cunoscut un e-mail de răspuns pe care 
l-am primit, în speranţa că ar putea contribui la o mai bună 
înţelegere între homosexuali (şi susţinătorii lor) şi cei care, ca 
mine, cred că Dumnezeu condamnă homosexualitatea 
(împreună cu o mulţime de alte păcate, de care absolut oricine 
este vinovat), dar oferă şi iertare, şi eliberare prin Isus Cristos. 

Dintre toate reacţiile pe care le-am primit, următorul e-mail, 
de la un bărbat căruia i-am dat pseudonimul „Jean Claude”, a 
fost cel mai stimulator pentru gândire. Jean Claude, care a 
crescut într-un popor în curs de dezvoltare, mi-a scris într-o 
engleză oarecum stricată, deci i-am editat puţin e-mailul pentru 
a-l face mai uşor de citit, dar fără a-i schimba conţinutul. Cred 
că inimile vă vor fi atinse de cuvintele lui. 

„David... sunt homosexual şi nu înţeleg de ce m-am născut 
aşa. Am început să fiu atras de un bărbat când aveam şase ani. 
Nu înseamnă că sunt atras de toţi bărbaţii, ci că am un anumit 
gen care mă atrage. Îmi amintesc că eram atras de vecinul meu, 
el era adult, poate avea în jur de douăzeci şi cinci de ani. Nu 
eram atras de el sexual, fiindcă aveam doar şase ani. Îmi plăcea 
doar să-i văd faţa şi corpul (alerga fără cămaşă pe vremea aceea), 
fără să înţeleg de ce. Nu am avut niciodată acest gen de atracţie 
pentru o femeie adultă. 

Apoi, când am intrat la şcoala elementară, era numai pentru 
băieţi, o şcoală catolică, am fost atras de un colegi de clasă, când 
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eram în clasa a cincea. Nici atunci nu a fost ceva sexual. Pe 
atunci nu înţelegeam ce este sexul. 

Acelaşi lucru s-a întâmplat când eram în primul an de liceu 
şi în ceilalţi ani de liceu. Eram atras de unul sau doi băieţi, din 
sute de băieţi din şcoala mea. Acelaşi lucru, când eram la 
colegiu. Întotdeauna au fost unul sau doi de care eram atras. Mă 
simţeam ciudat, deoarece colegilor mei din primul an de 
liceu/din liceu/din colegiu le plăcea să discute despre fete, iar 
eu nu eram cu adevărat interesat să vorbesc despre fete. Deci 
eram lăsat pe dinafară. Eram trist şi izolat. Nu înţelegeam. Nu 
aveam pe nimeni cu care să vorbesc. Am crescut într-o ţară din 
lumea a treia. Aici comunitatea este homofobă. Am devenit 
singuratic şi m-am simţit separat de restul oamenilor. Simţeam 
că nu aveam prieteni. Cum aş putea să mă împrietenesc cu tipi 
care nu mă înţeleg? De asemenea, nu pot vorbi cu familia mea. 
Chiar dacă părinţii mei nu au divorţat niciodată, familia mea 
este disfuncţională. În interiorul meu, eram sfâşiat şi confuz. 

Am făcut sex prima oară când aveam douăzeci şi nouă ani, 
şi a fost cu un bărbat, nu cu o femeie. 

În cele din urmă, am descoperit că cei doi fraţi mai mici ai 
mei sunt homosexuali, dar toţi suntem pe ascuns şi nu vorbim 
niciodată despre asta. 

Restul fraţilor şi surorilor mele sunt heterosexuali, trei fraţi 
mai mari, trei surori mai mari şi o soră mai mică. Am ajuns la 
concluzia că m-am născut în acest fel şi că este genetic. Cred că 
unul sau doi strămoşi de-ai mei erau homosexuali, poate, nu 
ştiu. 

Stau departe de Biserică din cauza acelor creştini care îi 
ridiculizează pe homosexuali. Este uşor pentru ei să ne arate cu 
degetul ca păcătoşi, fiindcă sunt heterosexuali. Dacă aş inversa 
lucrurile, ei să devină homosexuali, iar eu să devin heterosexual, 
cum s-ar simţi dacă aş face acelaşi lucru pe care ni-l fac ei nouă? 

Simt că bărbatul heterosexual este cea mai rea fiinţă 
omenească. Femeia heterosexuală este mai bună decât el, mai 
înţelegătoare. 
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M-am gândit că Biblia a fost stricată. Cum ar putea 
Dumnezeu să condamne homosexualii, mie mi se pare nedrept? 
Ne-a creat în felul acesta şi o să ne trimită în iad din cauza a 
ceea ce suntem? Deci ce rost are să ne creeze? De ce nu ne 
omoară pe toţi înainte de a ne naşte? În acest fel lumea ar fi 
perfectă, toţi heterosexuali, fără homosexuali. Lumea nu are 
nevoie de un gunoi ca noi. Este mai bine să fim eradicaţi înainte 
de a apărea pe pământ. Asta sună bine, corect, David. 

Ştiu că o mulţime de homosexuali nu sunt ucenici ai lui Isus. 
Cum ar putea să-L urmeze pe Domnul nostru, dacă Biblia 
spune că homosexualii vor fi trimişi în iad? 

În 2012 am început să cred că Biblia este 100% adevărată. A 
fost un proces lung ca să ajung unde sunt acum. Cred în Isus cu 
foarte mare tărie. Am crezut în El în trecut, dar cam 50%. Cred 
doar că El m-a găsit pe mine, nu eu pe El. Totuşi, tot nu înţeleg 
de ce sunt homosexual. Aş vrea să fiu bisexual, astfel aş putea 
încerca să omor dorinţa pentru bărbaţi şi aş încerca să măresc 
dorinţa pentru femei. Din nefericire, nu pot face asta. Sunt 
100% homosexual. Nu există o cale pentru mine să devin atras 
de femei. 

Deci îmi promit să rămân celibatar, fiindcă nu sunt atras de 
femei, nu mă pot căsători cu una din ele. Dacă m-aş căsători cu 
un bărbat, aş sfârşi în iad. Trebuie să rămân necăsătorit pentru 
totdeauna şi nu pot să înfăptuiesc imoralitate sexuală, chiar dacă 
dorinţa mea de a face sex este puternică... 

Chiar nu înţeleg ce vrea Dumnezeu. Sunt confuz. Nu putem 
face aceasta şi aceea. M-am gândit că, atât timp cât nu facem rău 
altor oameni, este în ordine. Vreau să ascult de Domnul, dar în 
acelaşi timp nu înţeleg. Când Îl voi întâlni pe Isus într-o zi, 
vreau să-L întreb de ce m-am născut în acest fel. Nu este grozav 
pentru mine. Aş vrea ca David Servant să fie homosexual, aşa ar 
şti cum mă simt.” 

Câteva lucruri pe care le-a scris Jean Claude mi-au sărit în 
ochi. Mă întreb dacă v-au sărit şi vouă în ochi. 

Mai întâi, cu siguranţă, Jean Claude nu se potriveşte 
stereotipurilor despre homosexuali care au fost sădite în mintea 
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noastră. Am descoperit că am foarte multă simpatie pentru 
ananghia în care se găseşte. 

În al doilea rând, nu am putut să nu mă întreb dacă 
rădăcinilor dorinţelor homosexuale ale lui Jean Claude li s-ar 
putea da de urmă în experienţele lui din copilărie. Jean Claude a 
relatat povestea unei vieţi de respingere şi alienare faţă de 
bărbaţi, care părea să se alimenteze pe ea însăşi şi care a 
culminat cu o dezaprobare puternică de către el a bărbaţilor 
heterosexuali. 

În mod asemănător, m-am întrebat dacă atracţia timpurie a 
lui Jean Claude pentru un anumit bărbat, când avea doar şase 
ani, nu era un dor natural de a umple un gol din viaţa lui, creat 
de un tată absent, detaşat emoţional sau abuziv. În opinia mea, 
taţii ar trebui să fie eroii fiilor lor de şase ani. De ce ar avea Jean 
Claude, la vârsta de şase ani, atracţie pentru un vecin adult? 

Nu am putut să nu observ că Jean Claude este al şaptelea 
din zece copii. Sunt şase băieţi şi patru fete. El a menţionat că 
cei doi fraţi mai mici ai lui sunt, de asemenea, homosexuali, dar 
toţi cei trei fraţi mai mari (şi toate surorile lui) sunt heterosexuali. 
Ar fi interesant de aflat dacă relaţia pe care Jean Claude şi cei 
doi fraţi mai mici ai lui au avut-o cu tatăl sau mama lor a fost 
diferită în vreun fel de cea pe care au avut-o cei trei fraţi mai 
mari ai lor. M-am trezit făcând speculaţii despre diferite posibile 
scenarii care îi implicau pe părinţii lor. Oare necesitatea de a 
întreţine zece copii să-l fi îndepărtat pe tatăl lor de ei? (În unele 
naţiuni în curs de dezvoltare, mulţi taţi pleacă uneori ani de zile 
de acasă, pentru a lucra în alte ţări ca să-şi poată întreţine 
familia.) 

Apoi m-am gândit la comentariul lui Jean Claude că familia 
lui este disfuncţională, indicând ceva de nedorit, care, cu 
siguranţă, i-a implicat într-un fel pe părinţii lui. Ar putea un tată 
mânios, abuziv sau lipsit de grijă să fi fost catalizatorul 
rădăcinilor homosexualităţii din Jean Claude şi din cei doi fraţi 
mai mici ai lui, care, pe când erau copii, tânjeau după un tată 
adevărat? Poate că mama lor a adoptat un rol pervertit de 
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dominare sau un rol abuziv în familie, ceea ce a afectat 
atitudinea lor faţă de femei? 

Bineînţeles, există multe alte scenarii care caracterizează 
familiile disfuncţionale. Eu doar întreb dacă, în unele cazuri, 
precum cel al lui Jean Claude, homosexualitatea şi-ar putea avea 
iniţial originea în dorinţa naturală pentru dragostea din partea 
părintelui de acelaşi sex sau într-un rol nenatural adoptat de 
părintele de sex opus. (Cu siguranţă, nu spun că toţi 
homosexualii provin din familii disfuncţionale. Cunosc 
homosexuali care au crescut în familii foarte bune.)  

Unii cititori ar putea să nu fie de acord cu încercarea mea de 
amator în psihanaliză. Alţii m-ar putea acuza că îi absolv pe 
oameni de responsabilitatea personală. Tot ce pot spune este că 
ştiu, din douăzeci de ani de slujire ca pastor, din observarea şi 
consilierea unui mare număr de oameni şi din propriile mele 
experienţe din mai mult de cincizeci şi cinci de ani de viaţă, că 
toţi avem nevoie şi tânjim după dragoste, iar cei lipsiţi de ea 
găsesc modalităţi de a face faţă. Comportamentul este adesea 
modelat de mediul individului şi, cu siguranţă, de viaţa în 
familie. Studiile ştiinţifice o dovedesc.  

De exemplu, 63% dintre sinuciderile tinerilor provin din 
familii lipsite de tată, 90% dintre copiii străzii şi dintre copiii 
care fug de acasă sunt din familii lipsite de tată, 80% dintre 
copiii care prezintă tulburări de comportament provin din 
familii lipsite de tată, 80% dintre violatorii motivaţi de mânie 
transferată provin din familii lipsite de tată, 71% dintre cei care 
renunţă la liceu provin din familii lipsite de tată, 75% dintre 
pacienţii adolescenţi din centrele pentru folosirea abuzivă a 
drogurilor provin din familii lipsite de tată, 70% dintre 
adolescenţii aflaţi în instituţii de stat provin din familii lipsite de 
tată şi 85% dintre tinerii din închisori au crescut în familii lipsite 
de tată (a se vedea Products of Father Deprivation, 
www.mensdefense.org/STM_Book/FatherDeprivation.htm). 

În cartea sa Bringing Up Boys [Creşterea băieţilor], 
Dr. James Dobson împărtăşeşte câteva păreri ale sale despre 
posibilii factori de mediu pentru homosexualitate. Interesant, el 
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scrie că în homosexualitate nu este vorba, în mod fundamental, 
despre sex: „Este vorba despre orice altceva... singurătate, 
respingere, afirmare, intimitate, identitate, relaţii, creşterea de 
către părinţi, ura de sine, confuzia de gen şi încercarea de a 
aparţine. Ceea ce explică de ce experienţa homosexuală este atât 
de intensă...” 

Cuvintele Dr. Dobson, cu siguranţă, par să-l descrie, într-o 
anumită măsură, pe Jean Claude. Taţi şi mame, ţineţi seama de 
asta! 

A fost sfâşietor să citesc cuvintele lui Jean Claude: „Simt că 
bărbatul heterosexual este cea mai rea fiinţă omenească. Femeia 
heterosexuală este mai bună decât el, mai înţelegătoare.” Cum 
să dezvolţi o astfel de atitudine, fără să suferi semnificativ din 
cauza respingerii din partea bărbaţilor? 

A fost şi mai sfâşietor să citesc: „Stau departe de Biserică 
din cauza acelor creştini care îi ridiculizează pe homosexuali.” 
Când creştinii mărturisitori se poartă cu ură faţă de 
homosexuali, nu fac decât să exacerbeze sentimentele care s-ar 
putea prea bine să constituie geneza homosexualităţii. 

Dacă rădăcinile homosexualităţii lui Jean Claude sunt rănile 
din copilărie şi adolescenţă, cum vor fi vindecate acele răni de o 
Biserică pe care el o percepe ca fiind batjocoritoare şi de 
respingere? Dacă bărbaţii creştini se distanţează de Jean Claude 
pentru că pare diferit (sau cumva feminin), cum vor fi împlinite 
alte dorinţe potenţiale ale lui, de acceptare din partea bărbaţilor? 
Gândul meu dominant, când am citit e-mailul lui Jean Claude, a 
fost: „Are nevoie de dragoste creştină autentică.” 

A fost şi mai sfâşietor să citesc: „Lumea nu are nevoie de un 
gunoi ca noi. Este mai bine să fim eradicaţi înainte de a apărea 
pe pământ. Asta sună bine, corect, David.”  

Amintiţi-vă, Jean Claude nu mai este homosexual practicant, 
ci un bărbat care încearcă să-L urmeze pe Isus, în timp ce se 
luptă cu ceea ce lui i se pare a fi homosexualitate înnăscută. Este 
decis să nu păcătuiască împotriva lui Dumnezeu. Nu am citat 
partea din e-mailul lui Jean Claude în care afirmă că se abţine nu 
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numai de la sexul homosexual, ci şi de la autosatisfacere, de 
teamă că ea l-ar trimite în iad. 

Îngăduiţi-mi să mă opresc din nou şi să tăgăduiesc că spun 
că experienţa lui Jean Claude este reprezentativă pentru orice 
homosexual, că părinţii homosexualilor sunt întotdeauna de 
vină sau că sunt sigur că speculaţiile mele sunt motivul 
homosexualităţii lui Jean Claude. Deşi nu cred că 
homosexualitatea este genetică şi cred cu adevărat că alegerea 
personală joacă un rol, nu sunt atât de nesăbuit ca să gândesc că 
alţi factori de mediu sau biologici, la care nu m-am referit, nu ar 
fi putut avea o contribuţie. Şi daţi-mi voie să afirm încă o dată 
că eu cred, pe baza Cuvântului lui Dumnezeu şi pe baza 
mărturiilor altor homosexuali care s-au întors la Cristos, că 
iertarea şi eliberarea sunt disponibile în El. 

De la gay [„homosexual”, în argou, dar şi „vesel”, 
„petrecăreţ” în limba engleză, n. trad.] la vesel 
Pare providenţial că cel mai recent număr al revistei World 

(sunt recunoscător că am abonament la ea, prin generozitatea 
prietenilor), conţine un interviu cu autorul Christopher Yuan, 
fost homosexual şi fost traficant de droguri, care face în prezent 
un doctorat pentru misiune. Yuan a fost întrebat în acel interviu 
care crede că a fost catalizatorul pentru homosexualitatea lui, iar 
el a enumerat atât expunerea la pornografie la vârsta de nouă 
ani, cât şi respingerea din partea tovarăşilor de aceeaşi vârstă. 
„M-am născut în zona Chicago, într-o vreme când în suburbii 
nu erau mulţi asiatici. Am fost bruscat din cauză că eram asiatic 
şi nu eram bun la sporturi, deci am fost numit gay, homo, fetiţă şi 
am început să mă întreb: «Cine sunt eu?»” 

Citind Biblia şi având o anumită experienţă în confruntarea 
cu diavolul, îmi dau seama cum lucrează el. Principala lui armă 
este minciuna repetitivă şi el umblă întotdeauna în căutare de 
pradă după oricine şi-ar pleca urechea la el. Deşi Yuan a ascultat 
pentru un timp minciunile lui Satan, este de apreciat că, în cele 
din urmă, a crezut adevărul lui Dumnezeu şi şi-a găsit 
identitatea în Cristos. A fost eliberat mai întâi de adicţia de 
droguri, iar apoi de homosexualitate. Niciuna dintre acestea nu 
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s-a întâmplat fără voia lui, de aceea eliberarea de 
homosexualitate a avut loc mai târziu decât eliberarea de adicţia 
de droguri. 

În încheiere, principalul meu scop în scrierea acestui articol 
electronic a fost să obţin mai multă simpatie şi dragoste pentru 
homosexuali decât ceea ce găsim, în mod obişnuit, în unele 
cercuri creştine. Prea mulţi dintre noi ne-am făcut o 
reprezentare stereotipă pentru toţi homosexualii, ca fiind în 
mod intenţionat ofensatori, nişte creaturi care îţi întorc 
stomacul pe dos, care Îl urăsc pe Dumnezeu, care caută 
oportunităţi pentru a fi fotografiaţi la paradele homosexuale. 
Dar mulţi sunt ca Jean Claude. În ambele cazuri, Isus a murit pentru 
ei. 

Probabil că voi mai aduce o dată în discuţie acest subiect, pe 
baza reacţiilor cititorilor. Le citesc pe toate (cu excepţia 
e-mailurilor pline de ură).  

[David Servant, A Homosexual You Will Love. Copyright © 
2014 Shepherd Serve – The Teaching Ministry of 
David Servant. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

UN RĂSPUNS BIBLIC PENTRU BISERICILE  

PRO-HOMOSEXUALITATE 

DAN HITZ 

 
Când abordăm subiectul homosexualitatea şi creştinismul, 

este nevoie să realizăm că nu toţi cei care se identifică drept 
creştini văd Biblia ca pe scrierea inspirată în mod divin a 
Cuvântului de neschimbat al lui Dumnezeu, autoritatea finală 
pentru noi în toate problemele de credinţă şi conduită. Mulţi o 
văd ca pe nişte principii bune, care au evoluat în timp şi care 
este posibil să nu fi ţinut seama de anumite înţelegeri noi a unor 
chestiuni culturale, care includ homosexualitatea şi orientarea 
homosexuală. Alţii vor încerca să o interpreteze într-un mod 
care menţine autoritatea Bibliei drept Cuvânt al lui Dumnezeu, 
dar care le permite şi să adopte homosexualitatea. Noi, fiind 
creştini, trebuie să avem un standard specific, de neschimbat, ca 
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să ne bazăm convingerile pe Scripturi şi să ne ţinem strâns de 
adevăratul ei înţeles. 

Mulţi din comunitatea homosexuală spun că 
homosexualitatea este acceptabilă fiindcă Isus nu a spus nimic 
în Biblie pentru a condamna homosexualitatea. Totuşi, Isus nu 
a spus nimic nici despre pedofilie sau bestialitate, pe care cei 
mai mulţi creştini le condamnă cu tărie. Isus a subliniat, în mod 
specific, intenţia lui Dumnezeu pentru căsătorie de la începutul 
creaţiei. Când fariseii au încercat să-L atragă în capcană pe Isus 
cu întrebările lor despre divorţ, Isus a răspuns în Marcu 10:6-9: 
„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.” Isus a 
făcut referinţă directă la relatarea creaţiei din Geneza 2:18-24, 
când Dumnezeu a făcut-o pe Eva din Adam, ca un ajutor 
potrivit pentru el. 

Mulţi creştini vor arăta că Dumnezeu a condamnat în mod 
specific comportamentul homosexual în Vechiul Testament în 
Levitic, capitolele 18 şi 20. Cei din bisericile 
pro-homosexualitate îi vor întreba de ce ţin legile 
Vechiul Testament împotriva homosexualităţii, când se opresc 
la McDonalds şi mănâncă şuncă, ouă şi brânză McMuffin. Când 
mulţi dintre noi le răspundem cu o privire perplexă, ei fac 
referinţă la Fapte 10:9-48, unde Domnul l-a trimis pe Petru să-i 
vorbească lui Corneliu, arătându-i o faţă de masă cu animale şi 
poruncindu-i să mănânce. În Fapte 10:15, Domnul îi spune lui 
Petru: „Ce a curăţat Dumnezeu, să nu numeşti spurcat.” Ei vor 
face o paralelă între faptul că Dumnezeu le-a numit pe neamuri 
– înainte un grup respins de oameni – curate şi faptul că 
Dumnezeu îi numeşte pe cei din comunitatea homosexuală 
curaţi. Răspunsul nostru la aceasta ar putea să fie citarea 
deciziilor conciliului de la Ierusalim, aşa cum sunt ele detaliate 
în Fapte 15:1-31. La acel consiliu, liderii Bisericii s-au strâns în 
Ierusalim ca să hotărască dacă noii credincioşi dintre neamuri 
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trebuiau să ţină legea lui Moise. Nu se punea problema că oferta 
mântuirii nu era deschisă pentru toţi cei care o acceptau. Era o 
problemă de lege şi comportament. Conciliul a luat decizia că 
neamurile erau responsabile să ţină doar patru legi 
comportamentale, una fiind să se reţină specific de la imoralitate 
sexuală. Multe legi sunt afirmate clar atât în Vechiul, cât şi în 
Noul Testament. Cei care se luptă cu homosexualitatea sunt 
bine-veniţi în Împărăţia lui Dumnezeu, totuşi este de aşteptat ca 
ei să se reţină de la imoralitate sexuală şi să se pocăiască de 
păcatul homosexualităţii, la fel cum este de aşteptat ca cei care 
se luptă cu păcatul heterosexual să se pocăiască de păcatul lor.  

Mulţi creştini bine intenţionaţi au folosit Romani 1:25-29 ca 
să declare, cu o voce tunătoare, opoziţia faţă de 
homosexualitate, faţă de cei care o adoptă. Din nefericire, au 
declanşat astfel multe reacţii de autoapărare privitor la această 
secţiune a Scripturii. Când vorbim cu cineva care crede că 
homosexualitatea este acceptabilă, trebuie să ne amintim să 
rostim adevărul cu blândeţe şi să realizăm că este posibil ca 
pasajul respectiv să stârnească emoţii puternice. Cei care acceptă 
homosexualitatea spun adesea că întâlnirile sexuale sunt naturale 
pentru cei care se nasc homosexuali şi că respectiva secţiune a 
Scripturii se referă la cei care se nasc heterosexuali şi părăsesc 
heterosexualitatea pentru homosexualitate. Le putem răspunde 
că dorinţele noastre păcătoase ne par întotdeauna naturale. 
Când am adoptat sentimentele şi atracţiile homosexuale, mi s-a 
părut foarte natural să acţionez conform lor. Când am adoptat 
bulimia, mi s-a părut natural să mănânc de cinci ori cantitatea de 
hrană care l-ar face pe cineva care nu este bulimic să se simtă 
plin. Adevărul este că bulimia nu este un comportament 
acceptabil în ochii lui Dumnezeu. Oricât ar părea de natural, nu 
m-am născut bulimic. În acelaşi fel, homosexualitatea nu este un 
comportament acceptabil în ochii lui Dumnezeu. Amândouă 
sunt dăunătoare şi autodistructive. Există numeroase studii 
seculare care arată rate ridicate de boală, depresie, abuz de 
substanţe şi violenţă domestică la homosexuali, comparativ cu 
heterosexualii. Aceste riscuri mari apar şi în ţările, şi în culturile 
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care acceptă homosexualitatea mai mult decât Statele Unite. [La 
studiile seculare ne vom referi într-un newsletter viitor, iar unele 
referinţe vor fi oferite la sfârşitul acestui newsletter.] 

Mulţi din comunitatea homosexuală cred, de asemenea, că 
David şi Ionatan, ca şi Rut şi Naomi, erau parteneri 
homosexuali. Poate că vor cita 1 Samuel 18:1-3, unde scrie: 
„David sfârşise de vorbit cu Saul. Şi de atunci sufletul lui 
Ionatan s-a alipit de sufletul lui David, şi Ionatan l-a iubit ca pe 
sufletul din el. În aceeaşi zi, Saul a oprit pe David şi nu l-a lăsat 
să se întoarcă în casa tatălui său. Ionatan a făcut legământ cu 
David, pentru că-l iubea ca pe sufletul lui.” Este uşor pentru 
mine să văd cum oamenii zdrobiţi pot să confunde dragostea cu 
o relaţie sexuală. Ele nu sunt acelaşi lucru. Poţi să ai o dragoste 
profundă pentru cineva, fără să aveţi o relaţie sexuală. Poţi, de 
asemenea, să ai o relaţie sexuală cu cineva, fără dragoste. David 
şi Ionatan aveau cu adevărat o dragoste profundă unul faţă de 
celălalt, dar nu era o dragoste sexualizată. Dumnezeu nu Se 
ruşinează cu privire la sex. Există multe detalii despre relaţii 
sexuale în Scriptură, inclusiv Cântarea lui Solomon şi păcatul lui 
David cu Batşeba. Dacă David şi Ionatan ar fi avut o relaţie 
sexuală, iar acea relaţie ar fi fost acceptabilă în ochii lui 
Dumnezeu, cel mai probabil ar fi fost inclusă cel puţin o 
referinţă la legătura lor în Scriptură. Da, David şi Ionatan au 
făcut un legământ, dar la fel au făcut Avraam şi Domnul în 
Geneza 15. Conform Dicţionarului Biblic al lui Thayer, acelaşi 
cuvânt ebraic este folosit pentru amândouă legămintele. 
Legământul lui Dumnezeu cu Avraam nu era sexual. Nici cel al 
lui David şi Ionatan nu a fost. 

Cei care cred că Rut şi Naomi au avut un parteneriat 
homosexual, vor cita răspunsul lui Rut către Naomi, atunci când 
Naomi i-a spus să rămână în ţara ei şi cu poporul ei, când 
Naomi s-a întors în Israel. Această secţiune cunoscută a 
Scripturii este chiar citată la nunţi, când cuplul îşi face 
promisiunile. „Nu sta de mine să te las şi să mă întorc de la tine! 
Încotro vei merge tu, voi merge şi eu, unde vei locui tu, voi 
locui şi eu; poporul tău va fi poporul meu, şi Dumnezeul tău va 
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fi Dumnezeul meu; unde vei muri tu, voi muri şi eu şi voi fi 
îngropată acolo. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va 
despărţi de tine decât moartea!” (Rut 1:16-17) Evident, aceasta 
arată o dragoste profundă şi dedicată între Rut şi Naomi, dar nu 
implică o legătură sexuală sau lesbiană. De fapt, Naomi o ajută 
pe Rut să se căsătorească cu un bărbat numit Boaz, în capitolul 
3, şi o învaţă pe Rut cum să câştige inima lui Boaz. 

Acest newsletter a avut ca scop să prezinte câteva poziţii 
doctrinare ale membrilor bisericii pro-homosexualitate. 
Newsletter-urile viitoare vor examina cercetări seculare care 
arată durerea şi distrugerea implicate în viaţa homosexuală. Vă 
încurajez să spuneţi ce aveţi pe inimă cu blândeţe, nu cu mânie. 

Ca fost homosexual, înţeleg imensa putere a atracţiei faţă de 
persoanele de acelaşi sex şi lupta interioară profundă de a 
reconcilia asemenea sentimente cu un Dumnezeu care are un 
cod moral strict. În interior, vina sălăşluieşte alături de pasiune. 
Dorinţele noastre I se opun lui Dumnezeu. Îmi amintesc că am 
auzit despre una dintre puţinele biserici pro-homosexualitate 
din anii ’80. Chiar dacă eram departe de Dumnezeu, ceva, adânc 
în interiorul meu, spera că Îl puteam avea atât pe Dumnezeu, 
cât şi homosexualitatea. Nu făcusem niciodată legătură între 
cele două. Ştiam, adânc în interiorul meu, că erau ireconciliabile. 

Acum, aproximativ douăzeci de ani mai târziu, sunt bucuros 
că sunt ireconciliabile. Am venit la Domnul zdrobit şi rănit, 
tânjind după acceptare. Am avut de străbătut un drum lung, dar 
continui să umblu în vindecarea emoţională şi spirituală pe care 
le are Isus Cristos de oferit. Nu mai încerc să-mi umplu 
goliciunea profundă din inimă cu fantezii sau legături cu alţi 
bărbaţi. Acum pot să trăiesc ca bărbat, soţ şi tată heterosexual, 
sănătos emoţional. Numai Isus Cristos poate vindeca rănile şi 
umple golurile. A fost nevoie să fiu confruntat cu adevărul de 
către creştini iubitori şi de către un Dumnezeu iubitor, ca ajung 
la vindecarea de care aveam nevoie.  

Când îi întâlneşti pe cei care cred că adoptarea 
homosexualităţii şi urmarea lui Cristos sunt compatibile, 
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aminteşte-ţi să le vorbeşti cu bunătate. Eşti ambasadorul lui 
Cristos pentru vindecare şi reconciliere. 

Dacă vrei să afli mai multe despre acest subiect... 
A Strong Delusion, Joe Dallas. Harvest House Publishers, 

1996, www.amazon.com 
Homosexuality and the Politics of Truth, Jeffrey Satinover, M.D. 

Baker Books, 1996, www.amazon.com 
Restored Hope Network, www.restoredhopenetwork.org 
National Association for Research and Therapy of Homosexuality, 

www.narth.com 
Focus on the Family, www.family.org 
Homosexuality Statement, Christian Medical and Dental 

Associations, 
http://www.cmdahome.org/index.cgi?BISKIT=2302340612&CONT
EXT=art&art=2554 

[Dan Hitz, A Biblical Response to the Gay Affirming Church. 
Copyright © 2004 Reconciliation Ministries. Tradus şi publicat 
cu permisiune.] 

 

VEŞTI DIN NIGERIA 

 
Exodus Global Alliance prezintă o nouă misiune membră din 

Lagos, Nigeria. Misiunea se numeşte Gayaid şi face parte din 
misiunea Lifeline Christian Centre. Kingsley Nwafor este 
Directorul său Executiv. Evanghelist ordinat, Kinsgsley este 
Preşedintele Lifeline Christian Centre. Licenţiat în ştiinţe politice şi 
deţinând un masterat în administraţie publică, evanghelistul 
Kinsgsley este un învăţător dinamic al Cuvântului, un vorbitor 
şi un autor motivant. 

Kinsgsley ne împărtăşeşte următoarele despre caracteristicile 
homosexualităţii în Africa şi despre chemarea sa de a sluji celor 
afectaţi de homosexualitate. 

„În mod tradiţional, homosexualitatea este privită ca un 
tabu în Africa. Conform tradiţiei, zeii pot omorî pe oricine este 
găsit vinovat de homosexualitate. Datorită creştinismului şi 
educaţiei, influenţele credinţei în zei nu mai sunt resimţite atât 
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de mult. Dar ceea ce nu a fost îndepărtat este stigmatul acestui 
tabu. Chiar şi atunci când oamenilor nu le mai este teamă de zei, 
le este în continuare teamă de reacţiile celorlalţi. De aceea un 
african va face tot posibilul pentru a-şi ascunde identitatea de 
homosexual. 

Am intrat în misiunea pentru homosexuali datorită chemării 
lui Dumnezeu. Am avut un prim contact cu homosexualitatea 
în septembrie 2001. Televiziunea AIT a difuzat un talk-show 
despre homosexualitate. Spre surpriza mea, unul dintre 
vorbitorii cheie, un pastor din Africa de Sud, susţinea 
homosexualitatea, afirmând că homosexualii sunt aşa cum i-a 
creat Dumnezeu să fie. Ceea ce mi-a trezit compasiunea faţă de 
ei. 

Nu m-am mai gândit prea mult la aceasta până în iulie 2002. 
Îl întrebam pe Dumnezeu la ce gen de misiune mă chema şi ce 
vroia să predic. În iulie, Domnul mi-a readus în minte 
emisiunea pe care o văzusem cu nouă luni în urmă. Imboldul pe 
care l-am primit în inima mea a fost: «Du-te şi eliberează-i!» El a 
fost însoţit de acelaşi sentiment de compasiune pe care îl 
avusesem când vizionasem emisiunea. L-am întrebat pe 
Dumnezeu: «De ce eu?» Nu sunt homosexual. Credeam că un 
homosexual ar fi putut face o lucrare mai bună decât mine. 
Răspunsul pe care l-am primit a fost că aceasta fusese chemarea 
unui alt bărbat, care eşuase în împlinirea ei. Deci Dumnezeu 
mi-o încredinţa mie. Aveam să eşuez şi eu? Nu am avut pace 
înăuntrul meu până nu am acceptat. A lui Dumnezeu să fie 
gloria, fiindcă m-a găsit demn de o asemenea sarcină, în 
naţiunea mea şi pe continentul meu. 

Homosexualii din Nigeria sunt văzuţi ca demoni în formă 
umană. Nimeni nu vrea să se asocieze cu ei. Discuţia despre 
această problemă îi face pe oameni să se simtă foarte 
inconfortabil. Cei ca noi, care suntem chemaţi să-i ajutăm pe 
homosexuali, suntem văzuţi asemenea lor. Societatea crede că 
dacă avem de-a face cu ei, suntem legaţi de ei prin practicarea 
actului homosexual în sine. 
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Viziunea mea pentru homosexualii din Nigeria şi Africa este 
ca oamenii să ajungă la adevărata stare în care i-a creat 
Dumnezeu. Ea va necesita înfiinţarea de birouri în cele mai 
multe zone din naţiunea noastră şi un parteneriat cu alte misiuni 
din Africa care împărtăşesc aceeaşi viziune. Nu este voia lui 
Dumnezeu ca cineva să piară, ci ca toţi să vină la pocăinţă. 
Homosexualii nu ar trebui să piară, în Numele lui Isus. 
Dumnezeu, care a început această lucrare, cu siguranţă, o va 
duce la bun sfârşit în Numele lui Isus. Amin.” 

[Africa. Extras din Exodus Global Alliance World News, 2004, 
Number 2. Copyright © 2004 Exodus Global Alliance. Tradus 
şi publicat cu permisiune.] 
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O VIAŢĂ NOUĂ 

 

AJUNSESEM LA CAPĂTUL PUTERILOR 

SAMUEL DAVIS 

 

La cincisprezece ani după ce am fost mântuit, am început 

să îngădui ca gândurile să-mi alunece înapoi la plăcerile trecute, 
interzise ale homosexualităţii. Îngăduind tot mai mult minţii 
mele să întreţină astfel de fantezii, o nemulţumire sâcâitoare a 
început să supureze în mine. Nu a trecut mult până ce am fost 
copleşit de un sentiment al lipsei de valoare. Simţeam că 
ajunsesem la capătul puterilor. Dintr-odată, se părea că nu mai 
am niciun control, lăsându-mi mintea să hoinărească la nesfârşit 
în teritoriul înainte interzis al poftei din trecut. 

Chiar dacă ştiam că Domnul „îl iubeşte pe păcătos, dar 
urăşte păcatul”, am devenit plin de ură faţă de mine însumi şi 
m-am văzut ca o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Viitorul meu 
părea atât de lipsit de speranţă, încât am început să mă gândesc 
la sinucidere. Am căutat ajutor la pastorul meu, deschizându-mi 
sufletul înaintea lui. Mi-a spus despre un loc din Kentucky 
numit Pure Life Ministries. M-am gândit: „Ei bine, cel puţin 
numele sună bine. Am nevoie de ei, altfel este posibil să mă 
întorc la stilul de viaţă homosexual sau să-mi pun capăt vieţii.” 

Primul lucru pe care l-am observat când am intrat ca intern 
în programul de la Pure Life Ministries, a fost sentimentul 
profund al prezenţei Domnului care învăluia proprietatea. Am 
învăţat, de asemenea, repede că nu eram singur în lupta pe care 
o duceam. M-am dus acolo hotărât să mă lupt cu 
homosexualitatea, indiferent de cost. Ceea ce am aflat a fost că 
Domnul avea să-mi ceară să renunţ complet la voia mea, dacă 
vroiam să găsesc adevărata biruinţă. Părea o cerere imposibilă, 
dar când am ales să cred că mă va ajuta, mi-a arătat modul în 
care puteam să renunţ la ea: să trăiesc pentru alţii, să umblu în 
îndurare. 
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Isus a început să mă ajute să-i văd pe alţii prin ochii Lui. 
Mi-a dat o nouă perspectivă despre viaţă, ca şi pace şi 
mulţumire, care îmi lipsiseră atâţia ani. Sentimentul lipsei de 
valoare de care mă lăsasem copleşit a dispărut şi o viaţă nouă a 
izvorât în sufletul meu. Am învăţat cum să trăiesc în mod 
practic Cuvântul lui Dumnezeu şi cum să restaurez relaţia mea 
personală cu Domnul. Pe lângă lucrurile practice exterioare pe 
care le-am învăţat la Pure Life, comunicarea zilnică pe care o am 
cu Isus este cea care mă ţine cu adevărat departe de păcat. 
Aşteptând în El, descopăr că este credincios ca să mă păstreze 
curat. Voi fi întotdeauna recunoscător că Domnul a folosit 
Pure Life Ministries pentru a aduce restaurare în viaţa mea şi în 
relaţia mea cu El. 

[Samuel Davis, I had come to the end of my rope. Copyright © 
Pure Life Ministries. Tradus şi publicat cu permisiune. Misiunea 
poate fi contactată la adresa: Pure Life Ministries, 14 School St., 
Dry Ridge, Kentucky 41035, USA, telefon: (01)888.PURELIFE 
sau (01)859.824.4444, site: www.purelifeministries.org.] 

 

ALEGE CUI VEI SLUJI! 

MARIO BERGNER 

 
Stăteam întins pe patul de spital, simţindu-mă pustiu şi plin 

de teamă. În ultimele treisprezece luni, sănătatea mea intrase 
într-un declin drastic. De la prima boală venerică din ianuarie 
1982, până la internarea mea de acum (februarie 1983) din 
cauza candidozei, avusesem douăsprezece simptome 
înspăimântătoare. În mintea mea, evenimentele din cei doi ani 
de când devenisem activ sexual arătau înspre o singură direcţie: 
SIDA. 

În acea seară, în timp ce stăteam întins pe pat, am atins uşor 
crucea care îmi atârna la gât. „Isuse”, m-am rugat, „ce am făcut? 
Te-am căutat la vârsta de paisprezece ani şi din nou la 
optsprezece ani, dar niciodată nu am primit vindecare pentru a 
fi eliberat de homosexualitate. De ce, Doamne?” 
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Nu am primit niciun răspuns. Dar am primit o viziune. 
Uimit, priveam două scene care se desfăşurau simultan, pe 
ecrane suspendate, la înălţime. Ecranul din stânga mă arăta 
într-o cameră de spital, ca pe un homosexual tratat de SIDA. 
Ecranul din dreapta arăta conturul capului şi umerilor 
Domnului, o lumină puternică strălucind în spate. Apoi Duhul 
Domnului mi-a zis: „Vreau să-ţi vindec întreaga fiinţă, nu numai 
trupul. Alege!” Am ales ecranul care Îl arăta pe Domnul. 
Camera s-a umplut de prezenţa lui Dumnezeu. Am rămas fără 
grai. 

Devreme, în dimineaţa următoare, a intrat o infirmieră şi 
mi-a luat un test final de sânge, înainte de biopsia programată 
din măduva spinării. Au trecut câteva ore. Apoi medicul a intrat 
în salon. Perplex, mi-a spus că ultimul test de sânge a găsit o 
creştere a celulelor albe în sânge. Drept rezultat, amâna biopsia. 
După alte cinci zile, mi-au dat drumul. După următoarea vizită 
la spital, o săptămână mai târziu, m-am întors la lucru. 

Când am ales viaţa în viziunea pe care am primit-o la spital, 
Dumnezeu m-a vindecat de boala fizică. Dar nu ştiam pe deplin 
că pornisem pe un drum care, în cele din urmă, avea să mă ducă 
la părăsirea homosexualităţii. 

Când am venit prima dată la Cristos, la vârsta de paisprezece 
ani, am fost copleşit de bucurie. Cândva, în decursul acelui an, 
am dat de cuvântul „homosexual” într-o revistă. Acum aveam 
un nume pentru sentimentele sexuale care se dezvoltau în mine. 

În toamna anului 1977, am intrat la Universitatea Wisconsin 
din Milwaukee. Unul dintre profesorii mei era homosexual 
declarat şi îmi sprijinea din plin talentul actoricesc. 

Apoi, la vârsta de douăzeci şi unu de ani, m-am mutat la 
New York City, după ce am reuşit la audiţia de interpretare 
pentru admiterea la un program de teatru. Am ieşit complet din 
„ascunzătoare” cu privire la homosexualitatea mea şi am ajuns 
să recunosc deschis că eram homosexual. Mă bucuram de un 
sentiment de libertate pe care nu îl mai cunoscusem niciodată. 

Şi am descoperit că profesorul meu homosexual de la 
Universitatea Wisconsin se mutase şi el la New York City. Prietenia 
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mea cu el şi cu iubitul lui a înflorit, iar ei au devenit mentorii 
mei. Destul de ciudat, am primit de la ei încurajarea şi susţinerea 
de care avusesem întotdeauna nevoie din partea tatălui meu. 

Apoi m-am mutat la Boston şi am început să întreţin regulat 
contacte sociale în baruri homosexuale. Activitatea sexuală şi 
consumul de droguri şi alcool, pe care cu câţiva ani în urmă nu 
le-aş fi luat nicidecum în considerare, au devenit parte a vieţii 
mele. 

Într-o seară de toamnă, mă plimbam împreună cu o prietenă 
lesbiană pe străzile mărginite de castani din Cambridge. Când 
ne-am apropiat de o biserică, am auzit un cor de muzică gospel 
alcătuit din persoane de culoare, cântând tare un cântec despre 
sângele lui Isus. Muzica era fascinantă; ne-am oprit şi am 
ascultat. Prezenţa lui Isus umpluse mica biserică. Aproape că 
mi-au dat lacrimile. De mulţi ani nu mai simţisem prezenţa lui 
Dumnezeu.  

Până în octombrie 1982, realităţile dure ale stilului de viaţă 
homosexual deveniseră deja evidente pentru mine, iar 
sentimentul iniţial de uşurare de care mă bucurasem când 
ieşisem „din ascunzătoare” cu homosexualitatea mea dispăruse 
deja. Între timp, gândul la trecutul meu creştin ajunsese să mă 
umple de durere. Mă simţeam din ce în ce mai lipsit de speranţă 
şi tot mai deprimat. Credeam în continuare că Isus este 
Dumnezeu şi mă simţeam deprimat fiindcă nu trăiam conform 
standardelor creştine. 

Într-o noapte, pe când mă întorceam acasă de la un bar 
homosexual, am strigat la Dumnezeu: „Aş fi mai bine dacă 
mi-ai da pace!” Apoi mi-a trecut prin minte un verset din Biblie: 
„Nicidecum m-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.” 
(Evrei 13:5) 

Cu încăpăţânare, I-am spus lui Dumnezeu: „Renunţ la Tine 
acum, în casa scării!” şi am intrat în coridorul lung care ducea la 
apartamentul meu. Deodată, ochii mi s-au deschis şi am văzut 
sute de demoni năpustindu-se asupra mea. Îngrozit, am alergat 
înapoi în casa scării şi am zis: „Nu am vrut să spun asta, 
Doamne! Nu vreau să Te părăsesc; să sufăr cu Tine este mai 
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bine decât alternativa de a suferi fără Tine.” Am aruncat o 
privire înapoi spre coridor. Nevăzând nimic, m-am dus cu 
prudenţă la apartamentul meu, am închis uşa în urma mea şi am 
încercat să uit de cele întâmplate. 

Într-o altă noapte, mă aflam într-un bar homosexual, 
sorbind dintr-o băutură. Deodată, am auzit un glas spunând: 
„Mă vei ajuta să eliberez aceşti oameni.” Am privit repede în 
jur, dar nu era nimeni în spatele meu. Prompt, am mai cerut un 
Martini. Am plecat de la barul principal şi am traversat podeaua 
aglomerată de dans, aşezându-mă lângă un difuzor mare. Deşi 
urechile îmi vibrau cu putere datorită muzicii, am auzit din nou 
glasul, chiar şi mai clar: „Mă vei ajuta să eliberez aceşti oameni.” 
Ştiam că era glasul lui Dumnezeu, iar teama mi-a cuprins inima. 

În lunile următoare, Dumnezeu a continuat să aranjeze cu 
răbdare circumstanţele din viaţa mea, pentru a-mi arăta 
consecinţele stilului meu de viaţă. În timp ce îmi apărea fiecare 
simptom al SIDA, teama şi lipsa de speranţă creşteau în mine. 
Apoi a venit viziunea de la spitalul din Boston, când L-am luat 
de mână şi am păşit din întuneric în lumina Sa incredibilă. 

După ieşirea din spital, am sunat-o pe sora mea Annelyse şi 
i-am povestit despre vindecarea mea fizică. Ea urma la biserică 
un curs pentru adulţi ţinut de Leanne Payne şi mi-a trimis prin 
poştă un exemplar al cărţii Leannei, The Broken Image [Imaginea 
frântă]. Am depus eforturi să nu cred vindecările documentate în 
carte, nefiind încă pregătit să părăsesc homosexualitatea. 

Apoi m-am mutat în Ohio, pentru a lucra acolo ca profesor. 
Am avut puţine oportunităţi să întâlnesc alţi homosexuali şi am 
sfârşit prin a deveni singur şi deprimat. Am început să realizez 
că Dumnezeu îmi cerea să aleg între El şi homosexualitate. 
Pentru prima dată, am luat serios în considerare posibilitatea că 
homosexualitatea poate fi schimbată total prin credinţa în 
Isus Cristos. 

Când s-a apropiat iarna, sora mea m-a sunat şi m-a invitat la 
cursul Leannei Payne. După aceea, nu L-am mai putut tăgădui 
pe Dumnezeu. Dacă vroia să-mi schimbe orientarea 
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homosexuală, eram dornic să Îl las. Am fost de acord cu orice 
cerea şi am fost sincer înaintea Lui. 

Apoi am vizitat o biserică din apropierea locuinţei mele. 
Când predicatorul a făcut chemarea la altar pentru oricine vroia 
să se împace cu Dumnezeu, m-am dus în faţă. Un pastor asociat 
a venit lângă mine şi mi-a şoptit: „Ştii că numele tău este scris în 
cartea vieţii Mielului?” Trupul îmi tremura. „Nu, am făcut prea 
multe păcate.” „Nu contează; pocăieşte-te doar de păcatele 
tale.” 

Cu lacrimi de amărăciune, m-am pocăit de toate păcatele 
mele, inclusiv de homosexualitate. Apoi conducătorii s-au rugat 
să fiu umplut cu prezenţa lui Dumnezeu. Ca o rafală puternică 
de vânt din cer, Duhul Sfânt a coborât în profunzimea fiinţei 
mele. Toate temerile şi frica din stomac mi-au dispărut, iar din 
ochi au început să-mi curgă lacrimi de bucurie. În mine 
începuse marea lucrare de vindecare a lui Dumnezeu. 

Când am luat în considerare posibilitatea vindecării, am fost 
de acord înaintea lui Dumnezeu să nu mă mai implic în 
activitate homosexuală. După ce m-am pocăit de poftă, am 
aruncat toate revistele pornografice pe care le aveam. Iar când 
venea ispita, am învăţat să mă întreb: „Ce vreau să iau de la 
acest bărbat? Ce aspect din masculinitatea mea, cu care nu sunt 
conectat, simbolizează el?” 

Într-o zi de vineri, cursurile au fost anulate. Aveam două 
zile întregi până duminică dimineaţa, când puteam să am 
părtăşie cu alţi creştini. Mă simţeam singur şi ştiam că, dacă aş fi 
ieşit din apartament, cu siguranţă aş fi avut o cădere sexuală. 

În acea dimineaţă, pe când mă rugam, L-am auzit pe 
Dumnezeu spunându-mi: „Te iubesc, Mario.” Ştiam că dacă 
reuşeam să nu cad până duminică dimineaţa, trupul meu nu 
avea să mai fie niciodată devorat de o ispită homosexuală atât 
de puternică. Am lipit o bucată de leucoplast pe partea 
interioară a uşii din faţă şi pe fâşia de lemn decorativ din jurul 
uşii. Apoi I-am promis lui Dumnezeu că nu voi rupe sigiliul 
până duminică dimineaţa. 
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În următoarele două zile, ispita şi neliniştea s-au dezlănţuit. 
Împreună cu Cristos, am înfruntat singurătatea, neliniştea, ispita 
sexuală şi părăsirea, pe care înainte nu fusesem niciodată capabil 
să le înfrunt. A fost un punct de cotitură. În săptămâna 
următoare am dobândit o înţelegere puternică despre Cristos 
care trăia în mine. Este o realitate care continuă să-mi 
influenţeze viaţa în fiecare zi. 

[Mario Bergner, Choose Whom You Will Serve. Copyright © 
Mario Bergner. Tradus şi publicat cu permisiune. Mario este 
tatăl a cinci copii. Este autorul cărţii Setting Love in Order: Hope 
and Healing for the Homosexual şi fondatorul misiunii creştine 
Redeemed Lives. Poate fi contactat la adresa: 
Redeemed Lives International, P.O. Box 451, Ipswich, 
Massachusetts 01938, USA, telefon: (01)978.356.0404, site: 
www.redeemedlives.org.] 

 

BIRUIND RĂNIREA PROVOCATĂ DE MAMĂ 

DAN HITZ 

 
Dragi prieteni, 
Cât de des v-aţi rezolvat problemele din viaţă, gândindu-vă 

în mod repetat la ele pentru a le înţelege mai bine, şi aţi 
recunoscut că vă confruntaţi din nou cu o problemă pe care 
credeaţi că aţi rezolvat-o? Sunt uimit de câte ori, când mi se 
slujeşte în rugăciune, sunt condus înapoi la o amintire, iar 
primul meu răspuns este: „Credeam că m-am ocupat deja de 
asta!” Uneori rămânem tăcuţi şi ne întrebăm ce ne-a scăpat, din 
moment ce Domnul trebuie să ne aducă „înapoi în jurul acestui 
munte”. În loc să avem impresia că ne-a scăpat ceva, ar fi mai 
bine să realizăm că Domnul ne iubeşte prea mult ca să ne lase 
acolo unde ne aflăm. El vrea să ne aducă la un nivel mai 
profund al vindecării. În cea mai mare parte a timpului suntem 
mulţumiţi cu statu-quoul şi privim cum lucrează Dumnezeu în 
viaţa noastră ca pe un semn că este furios pe noi. În acele 
momente, Domnul îndepărtează, pur şi simplu, un alt strat al 
cepei pentru a revela un nivel mai profund al durerii şi a ne 
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aduce la un nivel mai profund de vindecare. Precum a remarcat 
unul din membrii echipei noastre Living Waters: „Întotdeauna 
plângi când cureţi o ceapă!” 

Luna aceasta m-am simţit îndemnat să vă încurajez să 
acceptaţi acest proces. Unii prieteni din misiune mi-au cerut să 
scriu o mărturie despre învingerea rănii provocate de mamă. 
„Nicio problemă”, m-am gândit. „Dumnezeu a făcut o mare 
lucrare vindecându-mă de rănirea pe care mi-a provocat-o 
mama.” Sunt sigur că Domnul a chicotit la mine, când am 
început să-mi scriu mărturia, iar El a început, cu dragoste, să 
îndepărteze un alt strat al cepei mele. M-am trezit privind lung 
la computer timp de câteva ore şi găsind numeroase scuze 
pentru a opri proiectul. În sfârşit, am început să scriu şi am 
simţit o durere incredibil de mare ieşind la suprafaţă, privind 
înapoi în trecut. Învăţ deci să accept procesul şi să-mi aduc 
durerea la Isus, când apare iar la suprafaţă.  

Într-o întâlnire de rugăciune pentru vindecare, Domnul a 
continuat să îndepărteze noul strat de ceapă şi mi-a arătat emoţii 
dureroase care fuseseră întotdeauna prezente, dar rămăseseră 
cumva nedesluşite. Am început să înţeleg cum mi-am închis o 
parte din inimă când am fost molestat pe când eram doar un 
băieţel. Domnul a început să-mi slujească la un nivel mai 
profund al adevărului şi îndurării, descoperind şi vindecând 
durerea şi teama pe care le îngropasem. Acceptasem durerea din 
cauză că trupul meu răspunsese la atingerea păcătoasă, dar 
Domnul mi-a explicat, cu blândeţe, că trupul nostru este 
construit ca să răspundă la atingere. Nu eram rău fiindcă trupul 
meu a răspuns la lucrurile pe care mi le făcuse abuzatoarea mea. 
El m-a asigurat că eram în siguranţă dacă acceptam din nou 
bucuria inocenţei. Renunţasem la acea bucurie fiindcă am 
presupus, în mod greşit, că datorită ei mă molestase mama mea. 
Acum pot să-mi accept sexualitatea la un nivel mai profund, ca 
pe un dar minunat de la Dumnezeu, răscumpărat la cruce. 

Sunt atât de recunoscător pentru îndurarea lui Dumnezeu 
faţă de noi şi pentru dorinţa Lui de a ne vindeca complet! Dacă 
ai fost chinuit de o durere emoţională de care credeai că te-ai 
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ocupat deja, să nu cazi în capcana duşmanului de a te simţi 
condamnat. Recunoaşte nivelul mai profund al durerii ca pe o 
oportunitate de a-L întâlni pe Mântuitor la cruce şi de a primi o 
revelaţie mai profundă a răscumpărării Sale. Apelează la creştini 
siguri, de încredere, care să-ţi fie alături pe drumul dureros pe 
care îl ai de străbătut şi care să te ducă la Isus. Dacă tu sau 
cineva cunoscut ţie aveţi nevoie de ajutor, apelează 
Reconciliation Ministries la 586.739.5114 şi află despre consilierea 
individuală şi slujirea în rugăciune. Lasă-ne să fim alături de tine, 
în timp ce Domnul te aduce la un nivel mai profund al 
vindecării şi păcii! 

În Cristos, 
Dan Hitz, Director la Reconciliation Ministries din Michigan 
Încă îmi amintesc că mă uitam la televizor şi l-am auzit pe tata 

spunându-i mamei: „Ar trebui să-ţi poată da o injecţie care să facă vocile 
să plece...” Au ieşit din casă şi s-au întors mai târziu. Viaţa, aşa cum o 
ştiam eu, nu avea să mai fie niciodată aceeaşi. 

Era o zi tipică. Eu eram un copilaş atipic. Mama mea şi cu mine 
intram în maşină, ducându-ne la magazin. Mama mi-a spus că obrajii îmi 
erau prea palizi, m-a dus înapoi în casă şi mi-a pus dezinfectant pe faţă. 
Mi-a făcut obrajii roşii. Mi-a făcut şi ochii să-mi ardă. Am plâns. Nu le 
pun tuturor copiilor mamele dezinfectant pe faţă ca să le facă obrajii 
frumoşi şi roşii? 

Să cresc având-o pe mama în preajmă a fost ca şi cum aş fi 
crescut în Zona crepusculară [serial de televiziune american creat 
în genurile ştiinţifico-fantastic, groază, fantezie, dramă, thriller 
psihologic, n. trad.]. Cum separă cineva straniul de realitate când 
realitatea este stranie? Cum ştie un copil mic ce este normal şi 
ce nu este normal? Mama suferea de schizofrenie paranoidă. 
Lucrurile erau stranii, dar nu tot timpul. Uneori minele de teren 
dispăreau, dacă tulburai apele. Alteori nu dispăreau. Uneori ceea 
ce cauza explozii într-o zi, nu le provoca în ziua următoare. 
Apoi din nou... poate că... 

Andy Comiskey compară rănirea provocată de mamă cu faptul 
de a avea o inimă ca un filtru. Indiferent cât de multă dragoste 
se toarnă în ea, nu are capacitatea de a o reţine. În lucrarea 
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Living Waters, el scrie: „Lipsa maternală se poate exprima 
printr-o sete puternică, haotică de interacţiune cu femeile, care 
la ambele sexe poate să devină erotizată. Ea poate, de asemenea, 
să alimenteze dependenţe emoţionale puternice, caracterizate de 
ţinere strânsă, apucare, tendinţe «infantile». Unii simt golul ca pe 
o singurătate terorizantă, un abis emoţional însoţit de 
sentimente de părăsire. Alţii definesc starea ca pe o goliciune 
profundă, având un sentiment scăzut al existenţei sau cu lipsa 
lui.” (p. 26) 

Andy Comiskey are dreptate. Rănirea provocată de mamă 
este profundă. Ea este, în acelaşi timp, un gol fără fund şi un 
recipient sub presiune al durerii. Poţi încerca să alungi golul prin 
deconectare emoţională sau suprarealizare... prin păcat sau prin 
perfecţionism inspirat religios. Dacă nu aducem rănirea 
provocată de mamă la Isus, golul dureros rămâne. 

Rănirea pe care mi-a provocat-o mama a fost profundă şi a 
început din pântece. M-am născut având un sentiment de 
respingere. Ca adult, am avut probleme cu modelele de 
autoritate din viaţa mea şi deseori îmi spuneam: „Ei nu ştiu ce 
să facă cu mine.” 

Înainte de a intra la grădiniţă, mama m-a molestat pe când 
mă îmbăia. Am făcut faţă închizându-mi „întrerupătoarele 
circuitului emoţional” din inimă. În altă ocazie, îmi amintesc că 
m-a chemat în timp ce făcea baie. Când am întrebat-o ce vroia, 
mi-a răspuns că vroia doar să-mi arate cum arată o femeie goală. 
Încă îmi amintesc cum am ieşit din baie şi am privit fix în colţul 
sufrageriei noastre. Ce face un băieţel cu informaţii pe care nu a 
avut niciodată intenţia să le primească? 

La câţiva ani după incidentele din cadă mă aflam acasă la un 
prieten, iar el mi-a arătat o revistă pornografică a tatălui său. 
M-am înroşit! Am întors capul de frică. Nu aşa face toată 
lumea? Prietenul meu a râs de mine. Cred că nu orice băieţel îşi 
întoarce capul de frică din cauza imaginii unei femei goale. 

Încă îmi amintesc ziua când tata a dus-o pe mama la spital 
pentru injecţia care se presupunea că „face vocile să plece”. Nu 
a funcţionat. Am avut parte de numeroase perioade cu mult 
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comportament anormal – ţipete, uşi trântite, plânsete – iar apoi 
mama se ducea, în sfârşit, la spital. Un zombie venea acasă în 
vizită. Vorbea realmente lent şi se mişca efectiv ţeapăn. Ochii îi 
străluceau. Făcea comentarii bizare despre lucruri sfinte, care se 
presupunea că sunt sigure. Forţele demonice care o controlau 
erau atente să-L aducă pe „Dumnezeu” în ecuaţie. Ziua în care 
mama a manifestat o manifestare demonică ciudată în biserică a 
fost ziua în care m-am prăbuşit sub greutatea ruşinii şi mi-am 
închis inima faţă de Dumnezeu şi poporul Lui. Pe atunci eram 
la începutul adolescenţei şi aş fi putut într-adevăr să apelez la 
suportul comunităţii. Un alt dezastru al rănii provocate de 
mamă. 

M-am luptat cu atracţii faţă de persoanele de acelaşi sex din 
şcoala generală, deşi îmi amintesc că în şcoala elementară îi 
studiam pe băieţi pe terenul de joacă. Cea mai dureroasă rană a 
mea a venit mai târziu, în liceu. Mama trecea printr-un episod 
psihotic/demonic deosebit de rău şi ne-a atras pe tatăl meu şi 
pe mine într-un uragan. În mijlocul furtunii, a ameninţat că va 
întreţine relaţii sexuale cu mine şi s-a aşezat în faţa mea. Am 
roşit. Prin harul lui Dumnezeu, tata a fost capabil să ne calmeze 
pe amândoi, dar răul fusese deja făcut. Din acel moment, toate 
femeile au devenit periculoase. Aveam nevoie disperată de 
cineva care să mă protejeze, deci am declarat că toţi bărbaţii 
erau siguri. În mod conştient, am pus adevărul pe raft când mi-
am adus aminte că tatăl unui prieten de-al meu era şi el bolnav 
mintal. Nu ştiam cum să supravieţuiesc fără să modelez 
propria-mi realitate. Am decis, de asemenea, că nu mă voi 
căsători niciodată, fiindcă dacă soţia mea ar fi fost la fel de 
anormală ca mama, aş fi avut o cădere emoţională şi nu ar mai fi 
fost speranţă pentru mine. 

La audierea pentru competenţa mintală a mamei mele, 
avocatul acuzării şi avocatul apărării erau tată şi fiu. Avocatul 
care o apăra pe mama lua apărarea comportamentul ei demonic. 
Avea dreptul să-şi trăiască viaţa aşa cum considera ea potrivit? 
Îmi amintesc că eram amorţit când am depus mărturie. 
Cunoşteam povestea violenţei, halucinaţiilor, încercării de a da 
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foc casei... Mama a izbucnit în lacrimi, a ţipat că minţeam şi a 
declarat că nu mai eram fiul ei. Asistentele au mângâiat-o, în 
timp ce o scoteau din sală. Eu am rămas acolo singur. Nimeni 
nu m-a mângâiat pe mine. 

Am încercat să-mi umplu golul din inimă prin fantezii 
homosexuale compulsive şi autosatisfacere. Scopul meu în viaţă 
era să-l găsesc pe „domnul Potrivit” şi să trăiesc fericit pentru 
totdeauna. Teatrul liceului mi-a oferit o scurtă alinare temporară 
a realităţii. Când poftele, fanteziile şi întâlnirile homosexuale au 
eşuat în a mă satisface, am apelat la mâncare penttu a-mi amorţi 
durerea. Anorexia m-a făcut să ajung la 56 de kilograme şi tot 
eram prea gras pentru „domnul Potrivit”. Înfometarea s-a 
transformat în îndopare şi purgare, petrecându-mi următorii trei 
ani încercând să-mi umplu golul prin bulimie. Andy Comiskey 
avea dreptate când a scris: „Unii simt golul ca pe o singurătate 
terorizantă, un abis emoţional însoţit de sentimente de părăsire. 
Alţii definesc starea ca pe o goliciune profundă, având un 
sentiment scăzut al existenţei sau cu lipsa lui.” (p. 26) 

Dar Dumnezeu... 
Îmi amintesc ziua de 24 iunie 1984, când I-am cerut lui 

Isus Cristos să intre în inima mea. Groapa fără fund din sufletul 
meu a început să se închidă. Isus Cristos a umplut goliciunea pe 
care încercam să o umplu cu mâncare şi, din ziua aceea, nu 
m-am mai îndopat. La început nu am fost gata să-mi dezvălui 
inima înaintea Lui. Ar fi fost nevoie de prea multă încredere. 
Ştiam cum să-mi ţin circuitele emoţionale închise. Cum să ridic 
ziduri emoţionale. Dar Domnul ne iubeşte destul demult ca să 
lucreze în inimile noastre într-un ritm pe care să-l acceptăm şi 
care să ne ajute să învăţăm să ne încredem în El câte un pas o 
dată. Relaţia mea cu Cristos a fost extrem de timidă în anii de 
început. Îmi citeam Biblia, mă închinam, absorbeam învăţătura 
şi făceam toate lucrurile creştine potrivite, dar nu L-am lăsat să 
pătrundă prea adânc în sufletul meu. M-am rugat să mă supun 
voii Lui şi ca El să facă tot ce era nevoie pentru a mă face 
asemenea Lui, dar nu I-am permis accesul în profunzimea 
durerii mele. 
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Domnul nu ne violează graniţele personale – voinţa noastră 
liberă – ne întâlneşte acolo unde ne aflăm. A lucrat în inima 
mea cât de profund L-am lăsat eu, câte un pas o dată. Treptat, a 
început să mă redefinească. Pierdeam identificarea cu abuzul 
din trecut, cu mama mea bolnavă mintal şi cu păcatul meu. 
Începeam să mă identific cu El – acceptat de Dumnezeu Tatăl 
şi devenind întocmai ca Fiul Său Isus. Domnul a început să-mi 
vindece teama de femei şi mi-a adus o frumoasă cea mai bună 
prietenă, care a devenit soţia mea. Marianne şi cu mine am 
învăţat să păşim împreună prin munţii şi văile vieţii, crescând în 
dragostea pe care o avem unul faţă de celălalt şi faţă de 
Domnul. Soţia mea şi cu mine realizăm că nu ne putem repara 
unul pe celălalt. Numai Isus poate face asta. Ea nu este 
răspunsul la problemele mele. Eu nu sunt răspunsul la 
problemele ei. Aceasta ne eliberează ca să-L căutăm pe Domnul 
unul pentru celălalt şi ca să ne bucurăm de binecuvântările 
relaţiei noastre mai din plin. 

Să devenim mai mult ca Cristos nu este ceva automat. Nici 
învingerea rănii provocate de mamă nu este. Trebuie să ne 
deschidem inima faţă de Isus, singurul care poate cu adevărat să 
răscumpere ceea ce este pierdut în viaţa noastră. Cel mai mare 
pas în vindecare l-am făcut când Domnul şi cu mine am început 
să ne luptăm cu durerea profundă pe care o aveam încă 
înrădăcinată în inimă. Aveam ziduri defensive destul de 
puternice în suflet şi le foloseam ca să evit durerea. Le foloseam 
ca să-L ţin pe Dumnezeu departe de spaimele inimii mele, unde 
credeam că trebuia să fiu întotdeauna pe cont propriu. După ani 
de căsătorie şi de misiune, am început să dau drumul tăriei pe 
care o foloseam ca să ignor durerea şi să sprijin zidurile. Ele au 
început să se năruie în ziua în care am strigat la Domnul şi am 
recunoscut că tot ce făcusem ca să mă repar nu funcţionase. 
I-am îngăduit cu adevărat permisiunea să facă aşa cum vedea El 
potrivit. Zidurile s-au năruit şi mai mult când I-am îngăduit să 
păşească alături de mine în viaţa mea dureroasă, am admis că 
încă mă durea, mi-am dus durerea la cruce şi am acceptat 
învierea Lui aducătoare de viaţă în domeniile zdrobite ale inimii 
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mele. El a început să mă conecteze cu comunitatea la un nivel 
mai profund. Parte din vindecarea mea a avut loc prin 
Living Waters, parte prin rugăciunea de vindecare şi parte prin 
consilierea tradiţională. Şi mai multă vindecare a avut loc când 
am umblat în ascultare şi în relaţie cu Mântuitorul meu. 

Când am participat la trainingul Living Waters, cineva care se 
ruga mi-a dat cuvântul că Domnul vroia să-mi zdrobească 
sentimentul de autosuficienţă. Atât de mulţi ani crezusem 
minciuna că „eram pe cont propriu” şi că nimeni nu avea să mă 
protejeze, încât nu ştiam cum să trăiesc fără ea. Prin multiple 
întâlniri de slujire, Domnul mi-a arătat că întotdeauna a fost şi 
întotdeauna va fi cu mine. Acum puteam să încep să demolez 
zidurile defensive pe care le ridicasem pentru autoprotecţie, în 
ziua în care tata a dus-o pe mama la spital pentru o injecţie care 
„să facă vocile să plece”. Domnul este protecţia mea. 
Întotdeauna a fost şi întotdeauna va fi. Acum pot să învăţ să 
interacţionez în siguranţă cu lumea din jur, ştiind că Isus este 
cetăţuia mea. 

Am continuat să las garda jos, să-mi recunosc durerea şi 
să-L întâlnesc pe Domnul în mijlocul ei. L-am întâlnit, prin 
rugăciunea de vindecare, în amintirea cu mama mea 
molestându-mă. Mama, care ar fi trebuit să fie cea mai sigură 
persoană din viaţa mea, a fost cea mai periculoasă. O baie care 
ar fi trebuit să mă facă curat, a adus pângărire. Când ne rugam, 
am putut să-L simt pe Isus curăţindu-mă de teamă şi ruşine, în 
timp ce mă ştergea, mă învelea într-un prosop şi mă ţinea 
aproape de El. Mâinile Lui erau în locurile potrivite. Domenii 
moarte din bucăţica inimii mele care îi aparţinea băieţelului au 
revenit la viaţă, şi am început să învăţ să am din nou încredere 
în oameni şi să-mi accept sexualitatea. Isus este protectorul 
meu. 

Într-o altă întâlnire de rugăciune pentru vindecare, ne-am 
rugat cu privire la momentul când mama mi s-a arătat goală în 
cadă. Când I-am cerut lui Isus să-mi arate alte amintiri legate de 
acea experienţă, am revăzut momentul când prietenul meu mi-a 
arătat paginile de mijloc ale revistei pornografice a tatălui său şi 
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am roşit. Am plâns când partenerul meu de rugăciune m-a 
întrebat ce mi-a furat mama în ziua când mi s-a arătat goală. Am 
realizat că mama îmi furase aprecierea inerentă pentru feminin 
pe care Domnul a plănuit să existe în inima fiecărui bărbat. Da, 
pornografia este păcătoasă, dar orice băieţel ar fi trebuit să fie 
intrigat, nu îngrozit de imaginea unei femei goale. Prin întâlnirea 
de rugăciune, Domnul a restaurat cu adevărat aprecierea mea 
pentru trupul feminin. 

Domnul mi-a vindecat multe răni provocate la audierea 
pentru competenţa mintală a mamei mele. Nu mai sunt amar 
faţă de asistentele care au mângâiat-o pe mama, pe mine 
lăsându-mă acolo singur. Am iertat sistemul legal şi echipa 
tată/fiu de avocaţi ai acuzării/apărării. Mai mult decât orice, pot 
să accept că sunt un fiu al lui Dumnezeu Tatăl, care mă iubeşte 
şi mă acceptă chiar şi când mama mea mă părăseşte. Cel mai 
important, sunt fiul Lui. 

Acum pot să accept Trupul lui Cristos ca familia mea, chiar 
şi cu toate imperfecţiunile şi provocările lui. Domnul mi-a 
vindecat multe întărituri create când mama a avut manifestarea 
demonică la biserică. Cuplul care m-a dus cu maşina acasă nu 
m-a judecat – gândind că sunt şi eu nebun pentru că aveam o 
mamă bolnavă mintal. Mi-au oferit compasiune când m-au dus 
cu maşina acasă şi au încercat să folosească umorul ca să mă 
ajute să mă simt mai bine. L-am iertat pe preotul care a refuzat 
să vină la noi acasă ca să se roage pentru mama când l-am 
chemat, implorându-l să ne ajute. Simt compasiune pentru el 
acum, recunoscând că era copleşit şi îi lipsea educaţia necesară 
dat fiind gravitatea stării mamei mele. La urma urmei, în cele 
din urmă, a venit, iar mama a sfârşit prin a se interna în ziua 
aceea. Doar că, în amărăciunea mea, nu am văzut contribuţia 
lui. Binele evlavios şi răul demonic coexistă în lume astăzi. 
Plinătatea şi zdrobirea coexistă în Trupul lui Cristos astăzi. 
Dragostea lui Isus ne ajută să-i iertăm pe cei zdrobiţi şi să 
celebrăm întregul. 

Puterea lui Dumnezeu a dărâmat întăriturile create în ziua 
când mama a avut episodul demonic în bucătărie şi a ameninţat 
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că va întreţine relaţii sexuale cu mine. Când am început să am 
tot mai multă încredere în Domnul, El a păşit alături de mine, 
pas cu pas, pe drumul traumatizant pe care îl aveam de 
străbătut. Mi-a arătat că nu eram o „minunăţie fără coloană 
vertebrală”, cum mă descrisesem întotdeauna a fi, ci că 
rămăsesem specific în casă ca să-l protejez pe tata, în caz că 
mama avea să devină iar violentă. El mi-a arătat că de fapt 
mama nu s-a aşezat în faţa mea, ci în faţa tatălui meu. Mi-a 
arătat că El m-a păstrat în siguranţă în mijlocul furtunii şi că 
toate forţele iadului nu m-au putut distruge, pentru că El este 
tăria mea. El nu mi-a dat „un duh de frică, ci de putere, de 
dragoste şi de chibzuinţă.” (2 Timotei 1:7) Mi-a arătat că, deşi 
nu orice femeie este periculoasă şi nu orice bărbat este sigur, El 
este destul de puternic ca să mă conducă în luptă şi să mă 
poarte în siguranţă la biruinţă. Din fericire, Dumnezeu m-a 
eliberat ca să-mi preţuiesc şi să-mi apreciez soţia mai mult, fără 
filtrul temerii de femei între noi. 

Ştiu, de asemenea, că Dumnezeu mi-a „întocmit rinichii” şi 
m-a „ţesut în pântecele mamei mele”. (Psalmul 139:13) El mi-a 
arătat o imagine a mamei ţipând la tata fiindcă o lăsase 
însărcinată cu mine. Am recunoscut înfăţişarea neajutorată a 
chipului tatălui meu, pe care o văzusem de atâtea ori când nu 
ştia ce să facă. Am văzut-o pe mama ridicându-şi pumnii de 
mânie pentru a-i coborî apoi asupra stomacului, amortizând 
lovitura în ultima clipă, ca să nu mă rănească înăuntrul 
pântecelui ei. Am recunoscut originea gândului: „Ei nu ştiu ce 
să facă cu mine”, dar atunci am auzit inima lui Dumnezeu 
spunând: „Eu te-am vrut şi ştiu ce să fac cu tine.” Acum pot să 
mă odihnesc în identitatea mea în Cristos, ştiind că El mă 
iubeşte mult şi S-a bucurat în ziua naşterii mele. Acum pot să 
stau în autoritatea mea în Cristos şi să-mi ocup locul de drept în 
Trupul Lui. 

La sfârşitul unei intense întâlniri de rugăciune pentru 
vindecare, i-am spus partenerului meu de rugăciune că vreau să 
mă rog ca să-I cer lui Dumnezeu să mă facă bărbatul care aş fi 
fost dacă nu aş fi avut o mamă demonizată care suferea de 
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schizofrenie paranoidă. Rugăciunea mea nu a trecut dincolo de 
prima propoziţie. Domnul mi-a arătat că, prin restaurarea din 
traumele pe care le-am îndurat, m-a făcut un bărbat al lui 
Dumnezeu chiar mai bun decât aş fi fost dacă nu aş fi avut 
parte de durere. Când umblăm cu Cristos în restaurare, suntem 
atraşi mai aproape de inima Lui şi învăţăm mai multe despre 
dragostea Lui pentru noi, decât am putea cunoaşte în orice alt 
mod. Când ne predăm Lui, primim biruinţa Lui. 

Domnul are mult mai multă vindecare la dispoziţie pentru 
mine, continuând să pătrundă în inima mea cu dragoste şi să 
atingă locurile ascunse ale durerii. Învăţ tot mai mult să mă 
încred în inima lui Dumnezeu Tatăl, ca să mă înveţe lucrurile pe 
care mama mea şi tatăl meu nu au reuşit să mă înveţe. Învăţ să 
am încredere în El tot mai mult, în timp ce El continuă să 
vindece rănirea provocată de mama în părţile mai ascunse ale 
inimii mele. Dumnezeu este dragoste, iar scopul Lui pentru 
viaţa noastră este transformarea noastră completă după chipul 
Fiului Său. Călătoria nu este uşoară, dar răsplata este de 
nepreţuit. 

Dacă suferi din cauza unei răni provocate de mamă, strigă la 
Isus şi caută ajutorul unor creştini de încredere ca să-ţi fie 
alături în drumul către restaurare pe care îl ai de străbătut. 
Domnul are să-ţi dea mult mai mult în călătoria ta cu El. Vei 
învăţa mai multe despre harul şi tăria Lui decât ţi-ai fi putut 
imagina vreodată. 

[Dan Hitz, Reconciliation Ministries Newsletter for June 2012, 
Overcoming the Mother Wound. Copyright © 2012 
Reconciliation Ministries. Tradus şi publicat cu permisiune. Dan 
este Director la Reconciliation Ministries din Michigan, o misiune 
care îi ajută pe bărbaţi, femei şi adolescenţi să învingă 
problemele sexuale şi relaţionale. A fost ultimul dintre cei cinci 
copii ai familiei, trăind detaşat emoţional de tatăl său şi având o 
mamă care suferea de schizofrenie paranoidă. Acest articol s-a 
adresat efectelor emoţionale ale trăirii într-un mediu predictibil 
doar prin impredictibilitate, arătând puterea lui Isus Cristos de a 
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vindeca durerea profundă din suflet datorate rănii provocate de 
mamă.] 

 

CĂUTÂND DRAGOSTE ŞI ACCEPTARE 

GAME MCKRAE 

 
Am crescut în ceea ce din afară părea a fi o familie creştină 

normală din clasa mijlocie. Eram cel mai mic dintre cei doi 
copii, mereu în umbra surorii mele mai mari, care excela la 
toate. Eu, pe de altă parte, păream să mă lupt cu toate. 

Mama mea şi tatăl meu erau oameni buni, care frecventau 
biserica, unde ne duceau şi pe noi, copiii în fiecare duminică şi 
miercuri. Eu spuneam despre noi ca eram „baptişti de balcon”, 
deoarece acolo stăteam întotdeauna când mergeam la biserică. 
Eram în biserică cam de fiecare dată când uşile erau deschise, 
până am împlinit doisprezece ani. Din nefericire, nici părinţii 
mei, nici altcineva din biserica noastră, nu au discutat vreodată 
cu mine despre ce înseamnă să-L cunoşti pe Isus sau pe 
Dumnezeu. 

Tata era un bărbat foarte sigur pe sine, cu interese în afara 
familiei. Mama era, în primul rând, liderul şi cea care se îngrijea 
de noi în copilărie, cea care îi cerea constant tatălui meu să mă 
implice în viaţa lui. Când a încercat, el a descoperit că nu-i 
împărtăşeam interesul pentru sporturi, iar relaţia noastră nu s-a 
dezvoltat. Având păreri complet opuse în privinţa felului în care 
trebuiau să mă crească, părinţii mei se aflau într-o stare de 
permanentă nesiguranţă atunci când tata era acasă. Fiindcă îmi 
era teamă de confruntare, rămâneam de obicei departe de casă 
cât de mult puteam. Când părinţii mei aveau certuri mari, tatăl 
meu pleca zile întregi. Mă simţeam abandonat şi nedorit, 
neavând o înclinaţie reală către condiţia a fi băiat sau tânăr 
bărbat. 

Nu am corespuns de fapt niciodată. Părinţii mă întrebau de 
ce nu puteam fi mai mult ca sora mea. Ea citea mult, excela la 
şcoală şi sporturi, şi era foarte populară. În timp ce mă temeam 
de mama şi aveam resentimente faţă de sora mea, ştiam mai 
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multe şi îmi era teamă mai puţin de fete decât de băieţi, care 
erau foarte evazivi cu mine. Tot ce ştiam despre băieţi şi 
bărbaţi, erau lipsa de interes şi respingerea pe care mi le arătau 
băieţii cu care veneam în contact. 

Mai târziu, părinţii m-au mutat la o şcoală particulară, unde 
sora mea fusese mutată în anul anterior. Imediat, băieţii de 
acolo mi-au arătat clar că nu eram dorit. Din cauză că nu eram 
foarte sigur pe mine, îmi adresau cuvinte înjositoare ca „homo” 
şi „fetiţă”, şi mi-au dat o nouă poreclă, „Mc Gay”. În cei şapte 
ani care au urmat am fost cunoscut ca frăţiorul Mariei, până ce 
m-am întors la şcoala publică, din cauza stării financiare a 
părinţilor mei şi a notelor mele în scădere. 

De la o vârstă fragedă, i-am privit pe ceilalţi băieţi cu invidie. 
Mă întrebam dacă sunt homosexual, din moment ce atât de 
mulţi băieţi de la şcoală spuneau că sunt, şi mă uitam 
întotdeauna la ei cu o mare veneraţie. 

Când aveam cincisprezece ani, părinţii mei au divorţat. 
Oscilând între cei doi părinţi, când aveam optsprezece ani am 
decis să plec de acasă. 

Un an mai târziu, la nouăsprezece ani, în 1988, am aflat că 
un vecin de-al meu era homosexual. Nu avusesem prilej înainte, 
dar mi-am spus că, dacă mi se va face vreodată o propunere 
indecentă, o voi accepta. El mi-a arătat curând tot ce avea de 
oferit viaţa homosexuală. Nu fusesem niciodată atât de confuz. 
Mintea îmi spunea că era ceea ce dorisem dintotdeauna, iar 
trupul şi sufletul îmi spuneau că era greşit. El m-a introdus 
repede în toată pornografia la care puteam avea acces pe atunci 
şi m-a dus la barul homosexual local. Când am intrat în 
încăpere, toţi ochii au fost asupra mea. Am devenit instantaneu 
dependent. Toată atenţia şi acceptarea pe care le dorisem 
vreodată, erau acolo pentru mine. 

Nu după mult treceam de la o relaţie la alta. Deşi aveam 
uneori relaţii care păreau îmbucurătoare şi satisfăcătoare, ele nu 
durau niciodată, în timp ce altele îmi dădeau sentimentul că 
eram un prostituat. Îmi amintesc că i-am spus unui prieten: 
„Am un gol uriaş în viaţa mea pe care se pare că nu-l pot 
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umple.” Vroiam să fiu iubit şi acceptat, dar, în cea mai mare 
parte a timpului, tot ce primeam era faptul de a fi folosit. 

De multe ori, m-am întrebat în minte dacă aş putea intra în 
rai ca homosexual sau dacă vroiam cu adevărat să trăiesc ca 
homosexual tot restul vieţii. Mortalitatea şi viitorul cântăreau 
greu în mintea mea. Nu eram sigur că vroiam să îmbătrânesc 
lângă un bărbat sau, şi mai rău, singur şi să renunţ la orice 
speranţă pentru familia pe care aş fi putut-o avea. 

Roy, un prieten de-al meu, Deneen, soţia lui, şi cu mine 
făceam afaceri împreună. Ea era gravidă pe vremea aceea. Asta 
m-a făcut să mă gândesc la familie. Într-o seară, Deneen m-a 
întrebat dacă aş vrea să mă căsătoresc vreodată şi să am copii. 
Nu am ştiut ce să răspund. Nu ştiam pe vremea aceea că soţul ei 
şi ea credeau că sunt homosexual, dar se rugau pentru mine şi 
mă iubeau în ciuda părerii lor.  

Curând după aceea, ne-am dus la Tampa pentru o 
conferinţă. În acea noapte de vineri a început Furtună în Deşert 
(eliberarea de către Statele Unite şi de către Coaliţie a 
Kuweitului invadat de Irak). Organizatorii au cerut ca oricine 
vroia să vină se roage pentru trupele noastre, să o facă atunci, 
fiindcă urmau să ceară ca mâna lui Dumnezeu să fie înaintea lor. 
Am fost cu adevărat copleşit de eveniment, fiindcă Dumnezeu 
lucra asupra mea. În acea duminică a fost o slujbă la biserică, ca 
parte a conferinţei. Oamenii se ridicau, povestind despre 
încercările prin care trecuseră şi cum Dumnezeu fusese 
întotdeauna prezent ca să-i scape. Îmi amintesc că, în timp ce 
cântam cântece de laudă, am văzut speranţă şi pace în ochii 
oamenilor. Erau speranţa şi pacea pe care le căutasem cu atâta 
disperare. La sfârşitul slujbei de la biserică, au întrebat cine vroia 
să-şi predea viaţa lui Cristos. Am coborât primul; şi în acea zi de 
24 februarie 1991, m-am născut din nou în Cristos. Am 
descoperit că golul pe care încercasem să îl umplu, putea fi 
umplut numai de Cristos. Am găsit ce căutam nu în braţele unui 
bărbat homosexual, ci în braţele iubitoare ale lui Isus Cristos. 

Când m-am întors, i-am sunat pe mama şi pe tatăl meu şi 
le-am cerut să vină la mine. Erau îngroziţi; credeau că le voi 
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spune că am SIDA. I-am invitat să ia loc şi le-am povestit cum 
I-am cerut lui Cristos să vină în inima mea. Am plâns toţi 
împreună. Apoi le-am scris tuturor prietenilor mei din stilul de 
viaţă homosexual şi le-am povestit despre noua mea relaţie cu 
Cristos şi cum nu m-aş putea niciodată întoarce la acel fel de 
viaţă. Nu ştiam cum Îl voi urma pe Cristos afară din 
homosexualitate. Ştiam doar că o voi face, indiferent de cost. 

Am auzit că o misiune locală Exodus are o conferinţă la care 
m-am dus, iar mai târziu am fost implicat în grupul de sprijin pe 
care îl ofereau. Îmi citeam Biblia, mergeam la biserică şi citeam 
orice carte despre homosexualitate la care aveam acces. Ştiam că 
nu m-am născut homosexual. În Geneza, capitolul 1, Biblia ne 
spune că Dumnezeu l-a creat pe om, bărbat şi femeie, şi că ne-a 
creat după chipul Său. Aşa că, dacă nu m-am născut astfel, am 
învăţat să fiu aşa şi puteam învăţa şi să ies din homosexualitate. 
Credeam că Dumnezeu mă putea vindeca de trecut. 

Învăţasem să dezvolt relaţii sănătoase cu alţi bărbaţi. Am 
realizat că era ceea ce avusesem nevoie şi ceea ce îmi dorisem 
tot timpul. Prin dezvoltarea relaţiei cu Cristos şi cu câţiva 
bărbaţi sfinţi, am fost capabil să-mi împlinesc multe nevoi. 

Dumnezeu a făcut o mare lucrare în viaţa mea, dar 
Dumnezeu a făcut o mare lucrare şi în viaţa familiei mele. Fiind 
creştini de mulţi ani, s-au maturizat mult în credinţa lor. Sunt cu 
adevărat printre cei mai buni oameni din viaţa mea şi mare parte 
din ceea ce sunt astăzi se datorează lor. 

După cinci ani lungi şi dificili de la părăsirea stilului de viaţă 
homosexual, am întâlnit-o pe Julie, la biserica la care mergeam 
şi la care continui să merg şi astăzi. Era frumoasă şi nu puteam 
înţelege de ce era interesată de bine, dar, din fericire pentru 
mine, era. Am ieşit împreună şi după aproape un an eram 
logodiţi, iar pe 27 ianuarie 1996 ne-am căsătorit. Acum avem 
doi copii, un băiat puternic şi o fetiţă frumoasă. În cei cinci ani 
în care am ajuns în acel punct şi ca parte a căsătoriei noastre, 
Dumnezeu a făcut o lucrare în viaţa mea. Nu a fost uşor, dar a 
meritat totul ca să ajung acolo unde mă aflu astăzi – un om 
împlinit al lui Dumnezeu. 
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În februarie 1999, am fondat Truth Ministries. Simţisem 
chemarea lui Dumnezeu pentru viaţa mea la începutul relaţiei 
mele cu Cristos. Nu aş fi visat niciodată că Domnul avea să mă 
aducă atât de departe şi în punctul în care mă aflu astăzi. 

Îmi amintesc cum era când trăiam singur, luptându-mă cu 
gânduri şi dependenţe în homosexualitate şi în identitatea mea 
homosexuală, şi mă gândesc ce ar fi putut să însemne ele pentru 
viitorul meu. Am dorit atât de mult să am pe cineva cu care să 
vorbesc, care să mă îndrepte în direcţia cea bună. Din acest 
motiv m-a adus Dumnezeu unde sunt astăzi. 

[Game McKrame, Looking for Love and Acceptance. Copyright 
© Game McKrame. Tradus şi publicat cu permisiune. Game 
este fondator şi Director Executiv la Truth Ministries, care a luat 
fiinţă în 1999. El, soţia sa, Julie, şi cei doi copii ai lor locuiesc în 
Spartanburg, Carolina de Sud. Game este disponibil pentru 
consiliere în doi şi pentru a oferi instruire în grupuri mici sau la 
conferinţe. Poate fi contactat pe profilul său de pe Facebook. 
Pentru ajutorul care nu mai este disponibil la 
Exodus International, contactează Exodus Global Alliance.] 

 

CE NE FACE SĂ PĂSTRĂM TĂCEREA? 

JEFF JOHNSTON 

 
Cred că este imperios necesar să proclamăm în arena 

seculară adevărul vindecării de homosexualitate. Care sunt 
motivele pentru care noi (ca foşti homosexuali) păstrăm 
tăcerea? Pentru unii, motivul este teama. Ce vor crede despre 
mine? Dacă vor râde de povestea mea? Cum mă va prezenta 
mass-media? Dacă nu mă vor crede? Sunt destul de vindecat? 
Cum îmi va afecta familia? 

În afară de teamă, cred că mare parte din ceea ce m-a 
motivat pe mine să tac a fost ruşinea. Îmi era ruşine de 
zdrobirea şi păcatul meu. Am depus atâtea eforturi să 
corespund în biserică şi în lumea bărbaţilor, iar acum trebuia să 
dezvălui luptele mele tuturor? 
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Nu numai ruşinea, dar şi mândria este implicată aici. 
Mândria mea nu vroia să admită faţă de alţii că mă luptam cu 
homosexualitatea. Dar mă făcuse să depun mărturie înaintea 
comitetelor de la Maryland General Assembly; să-mi spun povestea 
în faţa membrilor Congresului la Capitol, Statele Unite; să 
protestez la Convenţia Americană de Psihiatrie; şi să accept ca 
povestea mea fie relatată pe două pagini în The Baltimore Sun. 
Atât de multe, ca să trăiesc „o viaţă normală, liniştită”. Ca să fiu 
sincer, nu am făcut-o fiindcă am căutat oportunităţi, ci am ales 
să spun „da” când au apărut oportunităţile. De fiecare dată când 
îmi spun povestea, resping un alt asalt al fricii, ruşinii sau 
mândriei. 

Un ultim motiv care ne face să păstrăm tăcerea este faptul 
că ne simţim copleşiţi. Ce pot face eu ca să influenţez o întreagă 
cultură? Din fericire, nu sunt responsabil pentru asta. Dar pot 
să fac lucruri mici: să scriu o scrisoare unui editor, să telefonez 
unei reţele iresponsabile de televiziune şi să vorbesc când alţii 
denigrează vindecarea. 

Aş putea să scriu un întreg articol sau chiar o carte pe 
această temă, dar ajunge să spun că toate dovezile sunt de 
partea noastră. La fiecare nivel – fizic, emoţional şi spiritual – 
comportamentul homosexual este distructiv. Spunând adevărul 
despre homosexualitate salvăm literalmente vieţi. 

Nu toţi suntem chemaţi sau dăruiţi să lucrăm în mass-media 
sau politică, nu toţi suntem chemaţi la misiune cu program 
întreg, dar ar trebui ca mai mulţi să vorbim pe această temă. 
Cred că Dumnezeu ne cheamă să ieşim în faţă mai mulţi ca să 
ne spunem povestea, să spunem ce ştim despre caracterul 
distrugător al comportamentului homosexual şi despre 
restaurarea lui Dumnezeu – cum ne-a schimbat Dumnezeu. 

Mai mulţi dintre cei care se luptă cu homosexualitatea, mai 
mulţi părinţi, mai mulţi membri de familie. Toţi suntem chemaţi 
să ne implicăm în lumea din jurul nostru, să spunem adevărul în 
dragoste unei lumi care suferă. Nimeni nu este mai bun decât 
noi pentru asta. Dacă nu noi, atunci cine? 
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[Jeff Johnston, What Keeps Us Silent? Copyright © 
Jeff Johnston & Regeneration Ministries. Tradus şi publicat cu 
permisiune. Misiunea poate fi contactată la adresele: 
Regeneration – Baltimore, P.O. Box 9830, Baltimore, Maryland, 
21284-9830, USA, telefon: (01)410.661.0284, e-mail: 
info@RegenerationMinistries.org sau Regeneration – Northern 
Virginia, telefon: (01)703.591.HOPE(4673), site: 
www.regenerationministries.org.] 

 

CEA DE A DOUĂZECI ŞI CINCEA ANIVERSARE A 

CĂSĂTORIEI NOASTRE 

DAN HITZ 
 
Soţia mea, Marianne şi cu mine am sărbătorit recent a 

douăzeci şi cincea aniversare a căsătoriei noastre. Ne bucurăm 
amândoi de bunătatea Mântuitorului nostru de a ne aduce 
împreună şi de a ne ţine împreună în numeroasele suişuri şi 
coborâşuri prin care am trecut ca şi cuplu. În ciuda provocărilor 
de care am avut parte în viaţă, Marianne era cea mai bună 
prietenă a mea când m-am căsătorit cu ea şi rămâne cea mai 
bună prietenă a mea până în ziua de astăzi. A rămas alături de 
mine în vremurile bune şi în cele rele, în victorii şi înfrângeri. Îi 
sunt cu adevărat mulţumitor Domnului Isus Cristos pentru 
îndurarea şi harul Lui. 

Doresc să îi mulţumesc personal lui Tom Cole, fostul 
Director al acestei misiuni, şi echipei de conducere de la 
Reconciliation Ministries, care mi-au fost alături în mare parte din 
călătoria mea spre vindecare, care s-a intensificat în 1999.  

În acea perioadă mă aflam într-o vale majoră din viaţa mea. 
Lupta cu atracţia faţă de persoanele de acelaşi sex şi problemele 
emoţionale pe care le îngropasem ajunseseră la punctul 
culminant. Am fost mântuit în 1984, dar luptele interioare 
ajunseseră în punctul în care nu mai eram în stare să suport 
stresul şi lupta dinăuntru împotriva homosexualităţii, care se 
amplifica înăuntrul meu. Eram plin de ură faţă de mine însumi 
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şi îmi îndreptam mânia înspre familie. Emoţional mă 
scufundam.  

În acel punct, am intrat ca participant în programul 
Living Waters şi, în sfârşit, am început să mă ocup de durerea 
emoţională pe care o îngropasem de ani de zile. Domnul m-a 
întâlnit prin programul Living Waters, iar după aceea, când mi s-a 
slujit prin rugăciune şi consiliere. Când mi-am înfruntat temerile 
în prezenţa lui Cristos alături de fraţii şi surorile care obţinuseră 
biruinţă, ispitele, ura de sine şi durerea au fost înlocuite cu 
iertare, curăţire şi tărie. Am învăţat cine sunt în Isus Cristos la 
un nivel mult mai profund. Acum umblu în libertatea pe care a 
dobândit-o El pentru mine. Prin vindecarea pe care am primit-o 
prin Reconciliation Ministries, am devenit un soţ şi un tată mult 
mai bun. 

Reconciliation Ministries şi cu mine suntem foarte mulţumitori 
pentru rugăciunile şi suportul vostru financiar, care ne permite 
să continuăm să le ducem celor în suferinţă mesajul speranţei şi 
vindecării prin puterea lui Isus Cristos.  

Războiul cultural pentru adoptarea şi promovarea 
homosexualităţii se dezlănţuie cu furie. Dacă m-aş fi dus la un 
terapeut secular în timpul crizei mele din 1999, poate că mi s-ar 
fi spus – cum li s-a spus altora – să accept „adevăratul meu 
sine” de bărbat homosexual şi să divorţez de soţia mea. Dacă aş 
fi făcut-o, i-aş fi devastat pe soţia şi copiii mei şi aş fi pierdut 
vindecarea pe care mi-a adus-o Domnul de atunci. Ar fi fost cu 
adevărat o pierdere.  

Deşi cred că cei din comunitatea terapeutică seculară şi din 
bisericile pro-homosexualitate au cu adevărat intenţia de a-i 
ajuta pe cei care se luptă cu homosexualitatea să se accepte şi să 
trăiască o viaţă mai liniştită, nu îi putem ajuta cu adevărat 
îngăduindu-le să adopte păcatul. Este nevoie să ajungem la ei în 
dragoste, pentru a-i ajuta să se întâlnească cu Isus Cristos la un 
nivel mai profund, să se pocăiască şi să accepte cine declară El 
că sunt ei. Este nevoie să păşim alături de ei pentru a-i echipa ca 
să trăiască o viaţă în Cristos bazată pe Biblie. Aceasta este 
adevărata dragoste. Aceasta este adevărata vindecare. 
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În Cristos, 
Dan Hitz, Director la Reconciliation Ministries din Michigan 
[Dan Hitz, Reconciliation Ministries Newsletter for 

November 2011. Copyright © 2011 Reconciliation Ministries. 
Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

CINE SUNT EU? 

BOB RAGAN 

 
Nu am devenit familiar cu cuvântul „homosexual” până nu 

am ajuns la liceu. Ştiam totuşi că descria sentimentele pe care le 
avusesem în copilărie. 

Atracţiile şi sentimentele faţă de persoanele de acelaşi sex 
fuseseră prezente în viaţa mea de când îmi aminteam. Am 
presupus că aşa m-am născut şi că acele sentimente defineau 
cine eram ca persoană. Nu am auzit discuţii despre 
homosexualitate în copilărie şi am ales să nu discut despre 
sentimentele mele cu nimeni. A fost începutul sentimentului de 
izolare şi singurătate care urma să mă chinuiască în anii care 
aveau să vină. 

Un eveniment semnificativ a avut loc când eram în anul 
întâi la liceu. În acel an am fost expus la pornografia 
homosexuală. Până în ziua de astăzi mă pot vedea pe mine 
însumi şi efectul pe care imaginile le-au avut asupra mea. Nu mă 
puteam opri să mă uit la ele. Trupul îmi tânjea să fie atins, ţinut, 
să fie cumva în legătură cu bărbaţii din imagini. Nu-mi puteam 
lua ochii de la imagini, iar evenimentul a întărit un gând în 
mintea mea: „Eşti homosexual.” 

Când reflectez la viaţa mea, văd acum că, de fiecare dată 
când duşmanul îmi oferea o viaţă contrafăcută, Dumnezeu a 
fost întotdeauna prezent ca să-mi arate adevărul, realul. La fel 
cum atracţiile mele faţă de persoanele de acelaşi sex creşteau, 
aveam şi cunoştinţă despre Dumnezeu, aşa cum este ea arătată 
prin creaţia Sa din jurul nostru. Aveam o sete în mine să-L 
cunosc pe Dumnezeu, la fel cum aveam o sete să cunosc 
bărbaţi. 



 - 402 - 

Ştiam despre Dumnezeu, dar nu Îl cunoşteam în mod 
personal. Îmi amintesc cum, la vârsta de cincisprezece ani, am 
strigat la El după ajutor, într-un moment de nelinişte şi 
disperare din cauza dependenţei de autosatisfacere şi 
pornografie. El mi-a auzit strigătul. În acelaşi an în care am fost 
introdus în pornografie, un preot franciscan m-a luat la cina 
Bărbaţilor de Afaceri ai Evangheliei Depline, unde mi-a fost 
prezentat Isus. Inima mea parcă plutea când viaţa şi Duhul Lui 
au pătruns în mine. Inima mea a recunoscut că aceea era calea 
pe care o căutam. I-am cerut lui Isus să fie Mântuitorul meu, 
dar atunci nu L-am făcut cu adevărat Domnul vieţii mele. 

Confruntarea cu adevărul lui Dumnezeu 
În următorii câţiva ani am fost implicat în „mişcarea lui 

Isus” de la începutul anilor ’70. În colegiu am aparţinut unei 
comunităţi creştine de casă şi îmi amintesc şi acum de părtăşia 
noastră preţioasă, de vremurile uimitoare de laudă şi închinare şi 
de învăţătura minunată. Atunci am devenit familiar cu pasajele 
din Scriptură care condamnă comportamentele sexuale în afara 
căsătoriei heterosexuale. 

În conştiinţa mea eram de acord cu adevărul lui Dumnezeu 
cu privire la comportamentul homosexual. Totuşi, pentru a face 
faţă sentimentelor puternice, mi-am închis inima. 
Neconfruntându-mă cu sentimentele, m-am pus într-o în 
poziţie de robie faţă de ele. Necunoscând pe nimeni care trăia 
liber de homosexualitate, sentimentele mele de însingurare şi 
izolare s-au adâncit. 

Din cauză că nu Îl făcusem pe Isus Domn al vieţii mele, 
dorind să-L urmez indiferent de cost, m-am îndepărtat de El. În 
1976, am început să mă întâlnesc cu un bărbat pe care îl 
cunoşteam. Găsindu-l pe „domnul Potrivit”, am fost gata să mă 
stabilesc într-o relaţie pe viaţă. Dar relaţia „pe viaţă” a durat 
numai şase ani. 

Compromisul 
Fiindcă nu puteam să am ceea ce credeam că vreau, mi-am 

compromis viaţa. Acum eram dornic să mă implic sexual cu 
bărbaţi care nu căutau o relaţie dedicată. Eram dornic să merg la 
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cluburile de striptease şi, în ameţeala alcoolului, să-mi înec 
amărăciunile şi visele pierdute. Treceam prin viaţă uitând de 
tulburarea mea interioară. I-am privit pe alţi bărbaţi doar ca pe 
nişte obiecte pentru a-mi satisface apetitul sexual. 

În timp ce îmi iroseam viaţa în comunitatea homosexuală 
din Washington, D.C., ignoram în mod voit marea goliciune pe 
care o vedeam în jur. Ignoram că barurile erau pline în principal 
de bărbaţi sub patruzeci de ani. Numai la barurile de striptease 
şi la librăriile pentru adulţi am văzut mulţimea „mai în vârstă”. 
Treceam cu vederea că orice relaţie pe termen lung pe care o 
întâlneam nu era ceea ce eu consideram a fi ceva sănătos. Deşi 
exista între parteneri un anumit gen de dragoste, detectam, cu 
consecvenţă, şi o goliciune. 

În toate acestea, Dumnezeu era încă implicat. Cumva, ştiam 
că aştepta să mă întorc la El. În 1986 inima mea începuse să 
tânjească din nou după El. 

Teologia pro-homosexualitate  
M-am dus la o librărie homosexuală şi am cumpărat o carte 

care susţinea că Scripturile aprobă comportamentul 
homosexual. Vroiam să fiu convins că homosexualitatea era 
acceptabilă şi că mii de ani de interpretare şi tradiţie se datorau 
ignoranţei. 

Chiar şi având o dorinţă puternică de a mă lăsa convins, îmi 
amintesc că am râs de felul în care erau reinterpretate 
Scripturile. Nu era nevoie de mare pricepere ca să vezi că 
încercau să justifice comportamentul imoral, şi nu scopurile mai 
importante ale lui Dumnezeu. 

Setea mea spirituală a continuat să crească, dar m-am abătut 
de la cale. Am început să investighez mişcarea New Age. M-am 
cufundat în astrologie şi în alte domenii. Apoi, pe când eram 
târât mai aproape de marginea întunericului, braţul puternic al 
lui Dumnezeu a ajuns la mine de sus şi m-a salvat. 

În luna octombrie a anului 1986, am întâlnit la 
San Francisco un bărbat care avea un trecut foarte similar cu al 
meu. Deşi pe vremea aceea credeam amândoi că ne-am născut 
homosexuali, doream o relaţie profundă cu Dumnezeu. În 
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1987, mi-am rededicat viaţa Domnului. De data aceea am vrut 
ca Isus să fie cu adevărat Domnul vieţii mele, în special al 
sexualităţii mele. 

Neştiind ce altceva să fac, am găsit o biserică în Pagini Aurii, 
într-o carte de telefon locală. După o vizită într-o duminică, am 
programat o întâlnire cu unul dintre pastori şi mi-am făcut 
cunoscută povestea. Sunt atât de recunoscător că, deşi a 
recunoscut că nu avea idee cum să mă consilieze, a spus că mă 
iubeşte şi că vrea să fiu parte a bisericii sale. Dumnezeu Îşi avea 
mâna asupra mea. 

Am vrut să mă implic în acea biserică, iar El m-a pus alături 
de luptători în rugăciune. Mai multe cupluri m-au înconjurat cu 
dragoste, chiar dacă, din cauza mândriei şi a temerii de 
respingere, nu le-am făcut cunoscută lupta mea. Apoi, într-o 
perioadă de luptă intensă, în ianuarie 1998, în cele din urmă am 
cedat şi am împărtăşit povestea mea unui cupluri. Ce 
binecuvântat am fost când ei m-au iubit pur şi simplu, s-au 
rugat pentru mine şi nu m-au respins! 

Două zile mai târziu m-am dus la o librărie creştină şi i-am 
destăinuit proprietarului lupta mea. Am cumpărat nişte cărţi pe 
care le avea şi, în sfârşit, am înţeles că nu m-am născut 
homosexual. M-a cuprins un sentiment uimitor de pace. Era 
cam ora două şi jumătate dimineaţa, astfel încât singura 
persoană pe care o puteam suna era prietenul meu din 
San Francisco, unde era numai unsprezece şi jumătate noaptea! 
Două săptămâni mai târziu am auzit despre Regeneration, o 
misiune din apropiere, pentru bărbaţi şi femei care se luptă cu 
homosexualitatea nedorită, şi am început să frecventez grupul 
lor de sprijin din Virginia de Nord, care începuse cu numai trei 
luni mai înainte. 

Ce bucurie să găsesc pe alţii ca mine, căutând o cale de a-şi 
prelucra şi înţelege sentimentele homosexuale! Ce remarcabil să 
aflu că atât de mulţi biruiseră în lupta „foarte excitantă, dar şi 
foarte înspăimântătoare”! 

Prin învăţăturile pe care le-am primit, am ajuns să înţeleg 
câteva rădăcini ale nesiguranţei mele ca bărbat. Am ajuns să văd 



 - 405 - 

că atracţiile homosexuale erau înrădăcinate într-o nevoie 
legitimă pe care o erotizasem. Mă legam sexual de bărbaţi 
pentru a umple nevoia de afirmare a masculinităţii mele. 
Blocasem sursa afirmării în copilărie. 

Cine sunt în Cristos 
Deşi înţelegerea problemelor de bază era necesară în proces, 

adevărul de bază, care a făcut o diferenţa reală, a fost faptul de a 
şti cine sunt în Cristos. Aveam o sete de Scripturi ca niciodată 
înainte. Pe când eram absorbit de cartea Romani, Duhul Sfânt 
mi-a descoperit adevărul că natura umană veche, vechiul om, 
era nu numai răstignit, ci şi mort şi îngropat. Nu mai trăiam eu, 
ci Cristos trăia în mine. (Romani 6) 

Am început să văd că eram o creaţie nouă. 
(2 Corinteni 5:17) Până la urmă, nici ispitele, nici sentimentele 
nu defineau cine eram ca persoană. Apariţia unei atracţii sau a 
unui sentiment homosexual nu însemna: „Sunt homosexual.” 
Simţeam ispita, dar puteam să mă împotrivesc ei şi să umblu în 
libertate! 

Am început, de asemenea, să am o relaţie cu Dumnezeu ca 
„Ava” al meu, un cuvânt intim similar cu „tătic” în limba biblică 
originală. El a fost singura sursă pentru împlinirea nevoile mele. 

Mulţi ani am fost confuz cu privire la identitatea mea şi am 
centrat-o pe sexualitate. Acum, fiind creştin, pot să văd clar 
adevărul: relaţia mea cu Dumnezeu este temelia identităţii mele. 
Având siguranţa de a-L cunoaşte pe Tatăl meu ceresc, nu mai 
am motive să fiu confuz vreodată.  

[Bob Ragan, Who Am I? Copyright © Bob Ragan & 
Regeneration Ministries. Tradus şi publicat cu permisiune. Bob 
a fost Director la Regeneration – Northern Virginia.] 

 

CONDUS LA APE VII 

ANDY COMINSKEY 

 
Copilăria a devenit o amintire dragă pentru mine. Părinţii 

mei erau iubitori, mediul nostru, plăcut, iar criza majoră părea să 
fie vărsatul de vânt sau la ce instrument urma să cânt în 
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orchestra şcolii. Ca episcopalieni, am învăţat ritualurile şi 
crezurile Bisericii, dar nu am învăţat multe despre mântuire. 
(Când spun „noi”, mă refer la cei doi fraţi mai mari ai mei şi la 
sora mea mai mică, între noi toţi fiind o diferenţă de doi ani.) 

În ceea ce mă priveşte pe mine, a existat ceva diferit. Îmi 
amintesc de o dorinţă timpurie şi neobişnuită pentru lucruri 
„feminine”, precum joaca în casă, în loc de jocul de-a războiul, 
mânuirea mai degrabă a unei pensule, decât a unei bâte de 
baseball. Se instala ambiguitatea de a nu fi destul de sigur de 
mine însumi în rolul de fetiţă sau de băieţel. Cu vârsta, situaţia a 
devenit mai complicată. Viaţa nu era mizerabilă, era doar 
confuză. Eram tot mai sensibil la remarcile despre masculinitate 
sau despre lipsa ei. Odată cu pubertatea a venit înţelegerea unei 
alte diferenţe: dorinţele mele sexuale erau îndreptate către băieţi. 

A fost un secret greu de purtat în primii ani de liceu, 
îndeosebi când termenul „homo” avea conotaţia unei sorţi mai 
rele decât moartea. Cuvintele urâte care mi se aruncau au 
continuat, ca şi lupta interioară. Identitatea mea devenea tot mai 
neclară. Nu înţelegeam ce deveneam sau de ce deveneam. 
Liceul nu a făcut prea multă lumină asupra problemei, până am 
întâlnit alţi câţiva care purtau aceeaşi luptă. Am început să 
frecventăm lumea discotecilor din Hollywood, crezându-ne 
foarte şic. Până să ajungem la absolvire, eram deja gata să 
adoptăm stilul de viaţă homosexual. 

Un prieten de-al meu şi cu mine ne-am mutat împreună în 
zona „ghetoului homosexual” din Long Beach, dar curând toată 
treaba mi s-a părut epuizantă şi dezumanizantă. Barurile, plajele 
şi petrecerile păreau să creeze un gol mai mare, în loc să umple 
un gol. Sexualitatea ajungea pe primul loc în viaţa tuturor, iar eu 
deveneam preocupat de înfăţişarea mea, pierzând din vedere 
standardele morale pe care le învăţasem în copilărie. Spirala pe 
care coboram s-a accelerat. După ce am fost violat de o bandă, 
după ce am fost bătut şi am suferit în câteva rânduri de boli 
venerice, am decis să-mi reevaluez mişcarea „de eliberare” şi 
să-mi predau viaţa lui Cristos. Apăruse o mare nevoie, pe care 
nimic din cele ce vedeam nu o putea satisface. 
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Apoi cei doi fraţi mai mari ai mei au afirmat că au devenit 
creştini. La început am fost sceptic. Oamenii îmi aruncau 
întotdeauna bucăţele de dogmă şi eram ca şi vaccinat. Dar 
nevoia era mare, iar când un prieten bun de liceu a revenit în 
viaţa mea născut din nou şi plin de pace şi bucurie, nu am ezitat. 
În luna noiembrie a anului 1976, mi-am predat viaţa lui Cristos 
la un concert şi, în ignoranţa mea, am jurat să trăiesc pentru 
Isus. 

Dobândisem o cochilie greu de spart. Nu drogurile, alcoolul 
şi sexul erau principalul obstacol, ci perspectiva socială. Colegul 
meu de cameră şi prietenii mei homosexuali credeau că eram tot 
mai capricios, în timp ce eu aveam propriile mele probleme, 
acomodându-mă cu subcultura creştină. Cea mai importantă 
parte a problemei era o temelie spirituală nesigură, datorată în 
parte mândriei şi lipsei de sensibilitate a unor tovarăşi de 
credinţă ai mei. Dar casa mea era aproape, aşa că m-am mutat 
înapoi şi am depus un efort şi mai mare pentru a avea părtăşie şi 
a ajunge la alţii în Numele lui Cristos. A funcţionat încet, dar 
sigur. 

Luptele sexuale m-au lovit, dar nu m-au înfrânt. Cred că de 
la început am fost conştient că dacă homosexualitatea era 
greşită, atunci Dumnezeu îmi va da biruinţă. Uneori, tensiunea 
dintre natura mea umană păcătoasă şi Duh părea aproape de 
nesuportat. Dar de fiecare dată când, în loc să renunţ, L-am 
căutat pe Dumnezeu, a urmat biruinţa. Autosatisfacerea a fost o 
uşurare la început, dar a devenit apoi o povară, din cauză că nu 
făcea decât să menţină dorinţa de care vroiam să fiu eliberat. 
Eram departe de a fi curat, dar îmi devenise clar de la bun 
început că voi fi condus ori de Dumnezeu, ori de apetitul meu 
sexual. Am fost nevoit să fac o alegere. Faptul că L-am ales pe 
El mi-a dat tăria şi harul de a mă desprinde de ceea ce mă ţinea 
legat. 

După doi ani în Long Beach, m-am transferat la 
Universitatea din California (Los Angeles), unde Dumnezeu m-a 
îndreptat către o casă creştină de părtăşie. Cincizeci de oameni 
într-o clădire mică, toţi având un trecut denominaţional diferit, 
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ce oportunitate de a creşte! Dumnezeu a schimbat multe păreri 
greşite pe care le aveam despre heterosexuali şi m-a considerat 
chiar potrivit pentru a fi capelanul casei, ca şi liderul câtorva 
misiuni pentru cei care nu erau membri într-o biserică. 

Într-o zi, pe când depuneam mărturie în campus, am întâlnit 
câţiva membri ai unei biserici locale care mi-au spus despre 
întâlnirile lor de grup cu foşti homosexuali. Deşi nu m-am 
alăturat părtăşiei lor, speranţa de a mă implica într-o misiune 
pentru homosexual a luat naştere. 

În vara anului 1979, am participat la un proiect de misiune 
pentru cei care nu erau membri într-o biserică la Hope Chapel, o 
biserică penticostală din Hermosa Beach, California, unde am 
avut şansa să-mi depun mărturia. De atunci, au început să se 
deschidă uşile pentru a le sluji homosexualilor.  

Între timp, Domnul Se ocupa de mine. În toamna aceea am 
întâlnit-o pe Annette, o fată plină de căldură şi răbdătoare, care 
mi s-a oferit, în ciuda trecutului meu. Mi-a cucerit inima şi m-a 
învăţat ce înseamnă dragostea responsabilă între două persoane, 
ceva necontestat de independenţa mea „evlavioasă” anterioară. 

Ne-am dezvoltat mult împreună şi am devenit implicaţi în 
Vineyard Christian Fellowship, o biserică independentă similară cu 
bisericile Calvary Chapel ale lui Chuck Smith. Povara mea pentru 
homosexuali s-a adâncit şi, în calitate de consilier al bisericii, am 
avut câteva oportunităţi de a le sluji. După ce mi-am făcut 
cunoscută mărturia înaintea bisericii în vara anului 1980, am 
fost chemat de câteva ori să consiliez homosexuali, ceea ce i-a 
îndemnat pe responsabilii bisericii să-mi sugereze să încep un 
grup de suport al foştilor homosexuali. În octombrie a luat 
fiinţă Desert Stream, un studiu biblic pentru creştinii care doreau 
să învingă homosexualitatea. 

Dezvoltarea misiunii Desert Stream a fost treptată, ceea ce a 
permis punerea unei temelii solide. În şase luni, am consiliat şi 
ucenicizat cam cincisprezece persoane; la sfârşitul anului, cam 
treizeci. Din cauza numărului de membri în creştere, am început 
o serie de zece săptămâni cu ceea ce am găsit a fi cele mai 
practice şi mai importante chestiuni de luat în considerare în 
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tranziţia de la homosexualitate. Alături de studiul biblic 
continuu şi de seria respectivă, consilierea noastră faţă în faţă a 
devenit tot mai solicitantă, şi astfel am fost ales pastor asistent 
la Vineyard. 

Annette şi cu mine suntem căsătoriţi de aproape şapte ani. 
Am crescut prin comunicare sinceră şi prin chemarea lui 
Cristos, care ne măreşte capacitatea de a iubi dincolo de ceea ce 
putem noi. În acest proces, amândoi ne maturizăm cu privire la 
intenţiile Lui. Pentru mine, aceasta înseamnă să Îl las pe 
Dumnezeu să mă scape de concepţiile greşite pe care le-am avut 
despre identitatea mea sexuală şi să mă elibereze, astfel încât să 
stau drept şi ferm, ca un om al lui Dumnezeu. Pe această 
temelie, nicio îndoială sau ispită nu poate răsturna lucrarea pe 
care a început-o Dumnezeu. 

„Binecuvântat să fie omul, care se încrede în Domnul...” „El 
este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la 
vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc: tot ce începe, duce 
la bun sfârşit.” (Ieremia 17:7; Psalmul 1:3) 

[Andrew Comiskey, Led to the Living Waters. Andrew este 
fondator şi Director Executiv la Desert Stream, o misiune 
creştină care oferă ajutor celor care vor să renunţe la 
comportamentul homosexual, şi autorul cărţii Pursuing Sexual 
Wholeness. Misiunea poate fi contactată la adresa: 
Desert Stream Ministries, 706 Main Street, Grandview, 
Missouri 64030, USA, telefon: (01)866.359.0500, 
(01)816.767.1730, site: www.desertstream.org.] 

 

DE LA A FI DIFERIT LA A FACE O DIFERENŢĂ 

FRANK WORTHEN  
 
Pastorul m-a luat în biroul lui şi mi-a explicat: „Frank, eşti 

homosexual.” Având numai treisprezece ani, a fost nevoie să-mi 
explice atracţia faţă de persoanele de acelaşi sex. A făcut-o. 
Apoi a adăugat că homosexualii sunt diferiţi de alţi oameni. 

Mi se mai spusese că eram diferit! Când mama m-a dus la 
grădiniţă, educatoarea i-a spus: „Băiatul dumneavoastră este 
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diferit de ceilalţi băieţi.” Şi avea dreptate; mă detaşasem de 
certurile constante din familie ascunzându-mă în pod şi 
creându-mi propria-mi lume în fantezie. Ca răspuns la tiparele 
mele de izolare, colegii îmi adresau cuvinte injurioase (care mai 
târziu am aflat că însemnau „homosexual”). 

Când aveam zece ani, am început să iau lecţii de pian. 
Profesoara mea de pian Îl cunoştea pe Domnul într-un mod 
plin de putere. A fost în extaz când, trei ani mai târziu, L-am 
primit ca Domn al meu. M-a luat la biserica ei, unde am început 
să studiez orga. 

Căutând un tată 
Tatăl meu a murit în acel an, iar pastorul a manifestat interes 

faţă de mine, asumându-şi rolul de „tată” în viaţa mea. Era tot 
ce căutasem într-un tată! Dar în inima mea, speram că se înşela 
asupra faptului că eram homosexual. Desigur, eram diferit; nu 
aveam prieteni, nu eram bun la sporturi şi dedicam o mulţime 
de timp muzicii. Totuşi, speram că era vorba doar de o 
întârziere în dezvoltarea interesului meu faţă de sexul opus. 

Când am împlinit optsprezece ani, am întâlnit o tânără. Am 
ieşit împreună cam un an. Era foarte palpitant să mă gândesc: 
„Mulţumesc lui Dumnezeu, sunt normal! O iubesc pe această 
femeie şi vreau să mă căsătoresc cu ea.” Aşa că am cerut-o în 
căsătorie. Ea mi-a răspuns: „Sunt numai două lucruri pe care le 
iubesc: caii şi alte femei.” 

Zdrobit, m-am întors la pastorul meu, care mi-a spus că 
fusesem atras de masculinitatea prietenei mele. El a raţionat: „Îţi 
spun de ani de zile că eşti homosexual.” Am plecat de la biserică 
în acea zi, luând hotărârea de a-mi accepta homosexualitatea. 
Din moment ce „omul lui Dumnezeu” mă convinsese că eram 
homosexual, speram că Dumnezeu avea să mă accepte. 

În stilul de viaţă homosexual 
Am intrat atunci în stilul de viaţă homosexual. Totuşi, 

acceptându-mi homosexualitatea, am crezut că găsisem un loc 
căruia să îi aparţin. Dar stilul de viaţă homosexual masculin se 
bazează pe tinereţe. Şi astfel, când am ajuns la patruzeci de ani, 
s-a cam terminat pentru mine. Singurul iubit stabil pe care l-am 
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putut găsi nici măcar nu era cu adevărat homosexual – stătea cu 
mine doar pentru bani! Dar chiar şi aşa, ne înşelam unul pe 
celălalt. Era foarte deprimant. 

Afacerea pe care o deţineam îmi cerea să călătoresc mult în 
străinătate. Pe când eram într-o călătorie de afaceri, managerul 
celui mai mare magazin al meu a angajat un băiat „hippie”. Deşi 
nu-l vroiam deloc pe Michael acolo, managerul mi-a promis că 
îl va ţine departe de ochii clienţilor, dacă îl lăsam să lucreze la 
magazie. Împotriva voinţei mele, am fost de acord. 

Ce s-a întâmplat cu tine? 
Întorcându-mă dintr-o călătorie, am fost uimit să-l văd pe 

Michael cu părul scurt, spălat cum trebuie şi lucrând la casa din 
faţă. Era eficient, clienţii îl iubeau, iar el zâmbea tot timpul. În 
cele din urmă, după ce m-am tot uitat la el o săptămână, l-am 
întrebat: „Ce s-a întâmplat cu tine?” Mi-a răspuns: „L-am primit 
pe Domnul.” M-am întrebat dacă va rezista creştinismul lui 
Michael. În anul următor, viaţa lui a continuat să devină tot mai 
luminoasă. Am început să mă întreb dacă Dumnezeu mă putea 
schimba în felul în care îl schimbase pe Michael. Dar mi-am zis: 
„Nu! Dumnezeu nu a schimbat niciodată un homosexual.” 
Oscilam între speranţă şi disperare. 

Într-o zi, Domnul mi-a vorbit, zicându-mi: „Astăzi te vreau 
înapoi.” Ştiam, fără nicio îndoială, că era vocea lui Dumnezeu. 
Am alergat la magazin şi l-am localizat pe Michael, gâfâind: 
„Tocmai am auzit ceva din partea lui Dumnezeu. Nu ştiu ce să 
fac!” Nu mă mai puteam controla. Michael mi-a răspuns că avea 
cheile de la biserica lui şi a sugerat să mergem acolo să ne 
rugăm. 

Un nou început 
Michael m-a pus să îngenunchez pe treptele de marmură ale 

altarului şi m-a condus într-o rugăciune a păcătosului de 
douăzeci de minute! Fiindcă nu ştia nimic despre activitatea mea 
homosexuală, m-a făcut să mărturisesc tot felul de lucruri pe 
care nu le făcusem niciodată. Dar vroiam tot ce avea Dumnezeu 
pentru mine, aşa că m-am gândit: „Dacă trebuie să fac asta ca să 
mă schimb, voi mărturisi orice!” Când rugăciunea s-a terminat, 
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Duhul Domnului a devenit viu în inima mea. Am ieşit din 
biserică un om schimbat! 

Când m-am dus la biserica lui Michael, oamenii şi-au 
exprimat dragostea faţă de mine. Mai târziu, am aflat că 
petrecuseră doi ani rugându-se pentru „şeful gay al lui Michael”. 
Iar un an şi jumătate după aceea, oamenii din biserica aceea au 
venit să mă vadă în fiecare zi! Monitorizarea m-a păzit de 
întoarcerea la stilul de viaţă homosexual. 

Începutul misiunii „foştilor homosexuali” 
La sugestia lui Michael, am înregistrat pe bandă o mărturie, 

pentru a ajunge la cei prinşi în cursa stilului de viaţă 
homosexual. Am hotărât să fac reclamă înregistrării în cel mai 
rău-famat ziar sexual din oraş. Anunţul spunea: „Vrei să ieşi din 
homosexualitate? Cere înregistrarea fratelui Frank despre o 
modalitate centrată pe Cristos de a ieşi din homosexualitate!” În 
primul an, la anunţul meu au răspuns şaizeci de oameni care 
vroiau să iasă din homosexualitate! Bărbaţi din propria mea 
biserică m-au căutat pentru a-i consilia cum să renunţe la 
homosexualitate. După un timp, am început să mă întâlnesc cu 
bărbaţii respectivi în zilele de sâmbătă. 

În cele din urmă, Domnul m-a pus în legătură cu un pastor 
care avea nevoie de ajutor pentru consilierea homosexualilor. 
Deoarece era scriitor, el şi cu mine am scris o carte cu titlul 
The Third Sex? [Al treilea sex?] (printre primele cărţi creştine 
publicate vreodată despre homosexualitate). Cartea ajungând 
pretutindeni în ţările vorbitoare de limba engleză, am primit 
aproximativ două sute de scrisori pe lună. 

Deşi nu aveam intenţia de a renunţa la afacerea mea, 
Domnul m-a făcut să înţeleg nevoia de a intra în misiune cu 
program întreg. Astfel, Love In Action a început întâlnirile 
săptămânale ale grupurilor de sprijin . 

Întâlnindu-mă cu Barbara Johnson 
După scurt timp, am primit un telefon de la 

Barbara Johnson, o doamnă din Los Angeles, înnebunită de 
durere. Fiul Barbarei intrase în stilul de viaţă homosexual, dar 
misiunea foştilor homosexuali de acolo nu oferea ajutor 
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părinţilor. A fost prima dată când am auzit despre o altă 
misiune a foştilor homosexuali, exceptând Love In Action! 
Intrigat, în dimineaţa următoare m-am urcat în avion şi m-am 
dus să-i văd. 

Când m-am întâlnit cu conducătorii misiunii de acolo, 
ne-am întrebat dacă mai existau alte misiuni ale foştilor 
homosexuali. Nu ştiam cu adevărat cum să aflăm, dar am reuşit 
să localizăm un număr de misiuni ale foştilor homosexuali din 
toată lumea. Astfel, la mijlocul anului 1976, am avut prima 
conferinţă. Au luat parte şaizeci de oameni, reprezentând 
douăsprezece misiuni. Astfel a luat naştere Exodus! 

Viaţa mea ocupată mă satisfăcea. Mă bucuram de muncă şi 
îmi iubeam biserica. Mă simţeam în siguranţă şi împlinit, capabil 
să mă obişnuiesc cu o viaţă confortabilă de celibat. După cinci 
ani, am simţit că eram gata pentru căsătorie, dar nu eram doritor 
să-i dedic timpul necesar. Deseori lucram la birou de dimineaţa 
până la miezul nopţii. Cum puteam să-i ofer unei soţii atenţia 
cuvenită? Nu vedeam niciun motiv convingător pentru 
căsătorie. 

Rugându-mă pentru o soţie 
Totuşi, cam prin al zecelea an de celibat, am început să mă 

simt inconfortabil cu viaţa mea de bărbat celibatar. Simţindu-mă 
foarte singur, m-am rugat pentru o tovarăşă de viaţă. În acea 
perioadă, echipa Love In Action a ţinut un seminar în Eugene, 
Oregon. Am remarcat o doamnă care sponsoriza evenimentul, 
aflată de cealaltă parte a încăperii, vorbind repede cu un grup de 
oameni. Am gândit: „Ce hiperdoamnă! Nu cred că vreau să am 
de-a face cu ea!” Aşa că am păstrat distanţa. Am simţit, destul 
de sigur, că nu vroiam să o cunosc niciodată! 

Un an şi jumătate mai târziu, am vizitat Los Angeles cu 
Chris Medcalf de la misiunea Exodus din Londra. Ne aflam în 
drum spre Disneyland şi ne oprisem acasă la Barbara Johnson 
ca să luăm nişte călători. Barbara mi-a spus că era obligată să 
ducă o vizitatoare la Disneyland, dar nu avea timp. Efectiv i-aş 
fi făcut o favoare dacă aş fi putut lua pe acea doamnă cu noi. 
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Perspectiva nu mă încânta, dar nu erau prea multe lucruri pe 
care nu le-aş fi făcut pentru Barbara. Aşa că am spus: „Da.” 
Ne-a prezentat pe mine şi pe Chris Anitei (pe care nu aveam 
idee că o întâlnisem la seminarul Barbarei cu o zi în urmă şi, cu 
atât mai puţin, că era femeia pe care o evitasem cu grijă în 
Eugene!). Anita a făcut o mulţime de glume şi a însufleţit 
întâlnirea. M-am bucurat pe deplin de compania ei şi m-am 
temut de clipa când ziua avea să ia sfârşit. 

În ziua următoare, Chris şi cu mine ne-am întors acasă la 
San Rafael, iar eu m-am cufundat în presiunile de zi cu zi ale 
misiunii. Amintirea acelei zile relaxante a pălit, până când 
Barbara m-a sunat pentru a-mi spune că aparent Anita mă 
plăcuse. Încântat, m-am gândit: „O femeie chiar mă «place»! 
Probabil că am făcut ce trebuie!” Dar calm, i-am spus Barbarei 
că nu-mi aminteam să fi avut o zi mai bună ca aceea. Am 
rugat-o să-i spună Anitei că şi mie îmi plăcuse foarte mult de ea. 

O lună sau cam aşa ceva mai târziu, Barbara m-a sunat din 
nou. A spus că ea şi încă patru femei veneau în nord ca să mă 
viziteze. Cum munca mea până noaptea târziu la biroul misiunii 
Love In Action nu-mi dăduse niciodată motiv pentru a-mi mobila 
casa, mi-am pregătit cu frenezie apartamentul, pentru ca ele să 
aibă aibă parte de o şedere confortabilă. Dar când am vorbit 
ulterior cu Barbara, a devenit clar că numai Anita putea să vină 
în vizită. Am intrat în panică. Cum va suna asta?! „Directorul 
unei misiuni a foştilor homosexuali găzduieşte o femeie 
necăsătorită în apartamentul său de curând mobilat!” 

Lori Thorkelson, o doamnă din personalul misiunii mele, 
mi-a venit în ajutor, fiind de acord să stea cu Anita în camera de 
oaspeţi. Ca urmare a acelei săptămâni, Lori a întemeiat o 
prietenie solidă cu Anita şi a fost nepreţuită în a mă ajuta ca 
relaţia mea romantică să decurgă bine. (Mai târziu, când m-am 
dus în Europa pentru trei luni, i-am lăsat o mulţime de cărţi 
poştale lui Lori ca să i le trimită Anitei la fiecare câteva zile, 
pentru ca Anita să ştie că mă gândeam la ea.) 
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Dragoste la prima vedere 
Pentru Anita, a fost dragoste la prima vedere. S-a îndrăgostit 

întru totul de Love In Action. Iubea tot personalul şi munca pe 
care o făceau ei. Vroia să ia parte la toate. A plâns tot drumul 
spre gară. Avea să dureze până ce dragostea Anitei pentru mine 
să devină ca dragostea ei pentru Love In Action! 

Într-o noapte târziu, Anita m-a sunat şi mi-a spus că vroia să 
mă vadă. Am sugerat să se urce în maşină şi să conducă până la 
San Luis Obispo, la jumătatea distanţei dintre Los Angeles şi 
San Francisco. A fost puţin surprinsă că am fost atât de 
impulsiv, dar nu vroia să acţioneze sub impulsul momentului. 
Aşa că am fost de acord să ne întâlnim acolo în câteva zile. 
Întâlnirea a inaugurat o serie de lungi călătorii cu maşina până la 
jumătatea distanţei dintre noi (o călătorie cam de cinci sute de 
mile pentru fiecare dintre noi). 

În acele ocazii, am avut multe discuţii semnificative despre 
căsătorie. Împlinisem deja cincizeci şi cinci de ani, ceea ce mă 
făcea să am îndoieli cu privire la consumarea căsătoriei noastre. 
Am hotărât că o viaţă împreună era mult mai bună decât relaţia 
noastră la mare distanţă. Ne vom avea unul pe celălalt, iar asta 
avea să ne fie de ajuns. (După cum s-a dovedit, îngrijorările 
mele au fost neîntemeiate.) 

În noiembrie 1984 ne-am căsătorit. De atunci, am avut 
multe aventuri împreună, în misiunea pe are o făceam la nivel 
mondial. În 1990 am plecat la Manila, în Filipine, unde am 
întemeiat o altă misiune a foştilor homosexuali. După câţiva ani, 
ne-am întors acasă în California, lăsând Bagong Pag-asa pe 
mâinile capabile ale filipinezilor. Apoi am luat totul de la 
început – pornind de la zero New Hope Ministries! 

Căsătoria a fost mai bună decât cele mai mari aşteptări ale 
noastre. Iar luna noastră de miere continuă! 

[Frank Worthen, From Being Different to Making a Difference. 
Copyright © 2004 Frank Worthen. Tradus şi publicat cu 
permisiune. Pentru ajutorul care nu mai este disponibil la 
Exodus International, contactează Exodus Global Alliance.] 
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DOAR UN „BĂIAT CREŞTIN BUN” 

JEFF JOHNSTON 

 
Crescând, am încercat din greu să fiu bun.  
În fiecare lună de august, de la opt ani până am terminat 

liceul, îmi făceam geamantanul, urcam într-un autobuz încărcat 
cu douăzeci sau treizeci de copii şi porneam din San Diego, 
străbătând deşertul înalt al Californiei, până ajungeam la 
Munţii San Bernadino. 

Tabăra bisericii noastre era lângă un lac înconjurat de pini şi 
stejari înalţi şi mergeam acolo pentru o săptămână de înot, 
drumeţii, volei, meşteşuguri, tras cu arcul şi pescuit. În fiecare 
an Îl invitam din nou pe Isus în inimă – doar ca să mă asigur. Îl 
primisem deja ca Mântuitor al meu când aveam cinci ani. Dar 
nu se ştie niciodată, poate că nu fusesem cu adevărat serios 
prima oară. Aşa că rosteam din nou rugăciunea de mântuire, 
doar ca să-mi liniştesc îndoielile sâcâitoare. 

În tabără am auzit poveşti dramatice despre convertiri 
recente de la păcate precum băutura, fumatul, înjuratul, furatul 
din magazine sau ascultatul muzicii rele. Îmi amintesc că mă 
simţeam puţin amăgit, dorind să am şi eu o mărturie despre o 
mare întoarcere de la păcat la Isus. Crescând într-o biserică 
fundamentalistă, nu avusesem prea multe oportunităţi să mă 
dedau la comportamente ilicite. 

Încercând să fiu bun 
Crescând, am încercat din greu să fiu bun. Viaţa se învârtea 

cel mai mult în jurul bisericii şi şcolii şi am continuat să fiu 
ocupat cu amândouă. Familia mea petrecea ore întregi în fiecare 
săptămână în activităţi legate de biserică: slujba de închinare, 
şcoala duminicală, slujba de seară cu muzică gospel, întâlnirile 
de rugăciune de la mijlocul săptămânii, conferinţe şi studii 
biblice. Biserica noastră punea accentul pe ascultare şi pe 
Cuvânt, deci am depus eforturi să le învăţ pe amândouă. Ştiam 
puţine despre ce înseamnă să-L ai pe Dumnezeu sau să ai parte 
de harul Său. 
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În şcoala primară eram timid şi retras şi am evadat prin citit. 
Devoram cărţile, citind oricând puteam. În ultimele clase de 
gimnaziu şi în liceu, am început să ies din cochilie, deţinând 
funcţii pentru reprezentarea elevilor sau concurând în echipe de 
discuţii şi dezbatere. Deşi am reuşit să arăt destul de bine în 
exterior, am început să mă lupt în interior cu nişte probleme 
grele. În ciuda cercului de oameni care mă înconjurau la biserică 
şi la şcoală, mă simţisem întotdeauna însingurat şi izolat. Am 
fost deseori bolnav în copilărie şi am fost întotdeauna mic 
pentru vârsta mea, aşa că mă simţeam nepotrivit la sporturi şi 
separat de mulţi băieţi. 

Pornografie şi ruşine 
În ultimii ani de gimnaziu am descoperit pornografia şi 

autosatisfacerea şi am devenit dependent de amândouă. Am 
simţit ruşine şi vină, teamă că cineva avea să afle ce făceam. Am 
devenit şi mai tulburat când fascinaţia mea pentru pornografie a 
început să se mute de la femei la bărbaţi. 

Am întreţinut ani de zile imaginea exterioară a unui băiat 
creştin bun, chiar şi când lupta cu dependenţa sexuală şi atracţia 
homosexuală s-a intensificat. Am absolvit liceul şi m-am dus la 
colegiu, lucrând pe timpul verii în calitate de consilier de tabără 
pentru biserică şi ajutând la ţinerea studiului biblic pentru 
studenţii la colegiu. După ce am împlinit douăzeci de ani, am 
lucrat un an cu un grup de tineret la o biserică şi am mers apoi 
la o şcoală de educaţie misionară pentru un an de pregătire, 
înainte de mă duc la Melbourne, Australia pentru doi ani, cu o 
echipă misionară. 

Pe atunci începusem să dezvolt relaţii mai profunde cu 
câţiva oameni şi chiar le mărturisesem despre lupta mea unui 
bărbat şi unei femei. Realmente nu au ştiut cum să mă sfătuiască 
cu privire la atracţiile faţă de persoanele de acelaşi sex. Mi-am 
închipuit că, dacă voi continua să mă rog din toată inima, ele ar 
putea să dispară sau le voi depăşi. 

Am început să caut cărţi creştine despre homosexualitate, 
dar la începutul anilor ’80 puţine cărţi se adresau acestei 
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probleme. Am lucrat din greu la ascultare, dar m-am luptat tot 
mai mult cu dorinţele interioare. 

Găsirea speranţei 
În ianuarie 1986, când mă simţeam cu adevărat la capătul 

puterilor, am găsit o oarecare speranţă. Îmi luasem licenţa şi 
lucram cu program redus la o biserică baptistă, ca proaspăt 
licenţiat pentru lucrarea cu tineretul. Pastorul de tineret m-a 
invitat la o conferinţă numită Speranţă şi vindecare pentru 
homosexuali. 

La început mi-a fost teamă; cum de ştia despre lupta mea cu 
homosexualitatea? Mai târziu, mi-a dezvăluit că un bărbat 
molestase sexual un băiat din grupul nostru de elevi de liceu. 
Pastorul vroia doar să înţeleagă mai multe despre 
homosexualitate şi molestare. 

Am participat la conferinţă cu o mare nelinişte. Dar acolo, 
pentru prima dată, am auzit câteva motive pentru care aveam 
sentimente homosexuale. Am aflat că bărbaţii homosexuali sunt 
deseori detaşaţi emoţional de tatăl lor şi de alţi băieţi în perioada 
de creştere. Uneori dorinţele de identificare cu bărbaţii şi 
relaţiile care rezultă din ele sunt sexualizate. Adesea se întâmplă 
ca un astfel de bărbat să fi fost molestat sau expus la sex de la o 
vârstă fragedă, aşa cum am fost eu. 

Părtăşie cu alţii care se luptau cu aceleaşi probleme 
După conferinţă am început să merg la un consilier şi să 

frecventez un grup la Homosexualii Anonimi, şi am găsit cărţi care 
ofereau ajutor. A fost o uşurare să descopăr alţi creştini cu 
aceleaşi probleme. Ani de zile păstrasem ascunsă acea latură a 
vieţii mele, dar încet, încet am început să vorbesc cu prietenii şi 
familia despre lupta pe care o duceam. Acolo unde mă temeam 
de respingere, am găsit de obicei compasiune şi preocupare. 

Destul de ciudat, după ce lucram la recuperarea mea de 
aproximativ optsprezece luni, m-am implicat în prima relaţie 
homosexuală ca adult. Luptasem cu sentimentele de atâta timp, 
dar până în acel punct nu le dădusem niciodată curs cu un 
bărbat. Cel mai aproape ajunsesem de jocurile 
„apropiere/evitare” în care lăsam un bărbat să se apropie de 
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mine, după care mă retrăgeam înainte să se întâmple ceva. Eram 
obosit să mă lupt cu atracţiile faţă de persoanele de acelaşi sex 
şi, în cele din urmă, le-am cedat. 

Dar aceasta mi-a adus doar mai mult stres şi anxietate. Din 
nou, m-am trezit ducând o viaţă dublă, ascunzând relaţia de 
prieteni şi familie. Mă duceam la biserică în cele mai multe 
duminici, dar umblam prin baruri şi cluburi de homosexali în 
timpul săptămânii. Aveam un gol în stomac; mă simţeam ca şi 
cum cineva m-ar fi lovit în stomac. Am continuat să mă întreb 
de ce o făceam, când ştiam atât de multe despre 
homosexualitate? 

După aproximativ un an de haos, mi-a fost de ajuns. Ştiam 
că aveam nevoie să mă întorc la relaţia cu Isus şi să pun capăt 
relaţiilor homosexuale. M-am dus la conferinţa Exodus în 1988, 
unde am primit rugăciune şi susţinere pentru decizia pe care o 
luasem. M-am întors la consiliere. Cel mai important, am 
hotărât că, dacă homosexualitatea era într-adevăr o dorinţă 
pentru intimitatea cu persoanele de acelaşi sex, atunci voi 
urmări să am relaţii masculine sănătoase, nesexuale. 

O nouă consacrare 
Eram destul de rănit, însingurat şi ofensat, dar m-am 

încredinţat unei biserici care avea o misiune mare pentru 
celibatari. Acolo am dezvoltat un număr de relaţii vindecătoare. 
Un bărbat m-a ucenicizat. M-am întâlnit cu alţi doi bărbaţi 
pentru prietenie şi monitorizare. 

M-am mutat cu mai mulţi colegi de cameră; toţi ştiau despre 
lupta mea, dar m-au acceptat în viaţa lor. Am găsit o mare 
vindecare în acele relaţii, vindecare pentru însingurarea adâncă 
pe care o simţisem şi vindecare pentru identitatea mea 
masculină fragilă. 

În iulie 1990 am început să conduc un grup de casă, în care 
fusesem membru timp de doi ani. Grupul nostru avea 
întotdeauna vizitatori şi, în prima seară când am condus grupul, 
a venit o femeie. Am observat ce drăguţă era, dar mă gândeam 
mai mult la tema de discuţie decât la orice altceva. 
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Judy a rămas în grupul nostru de casă, chiar dacă spusese că 
avea intenţia să viziteze alte grupuri. Şase luni mai târziu ne 
întâlneam, iar la câteva luni după aceea i-am spus povestea mea. 
Primul ei răspuns a fost să meargă la o conferinţă pentru a 
înţelege mai multe despre homosexualitate. La conferinţă a 
hotărât că nu se putea concentra asupra luptei mele, ci numai 
asupra relaţiei ei cu Dumnezeu şi a creşterii ei spirituale. 

Intrarea în misiune 
Simţisem de mult că Dumnezeu mă călăuzea către o misiune 

de un anumit gen şi, în ianuarie 1992, am început un grup de 
sprijin al foştilor homosexuali printr-o misiune locală din 
San Diego numită Alternatives. Am început să le împărtăşesc 
altora ce învăţam despre vindecarea lui Dumnezeu. Încet, relaţia 
mea cu Judy s-a dezvoltat. În anul următor am devenit director 
al misiunii, am lucrat ca tânăr licenţiat la biserică, am mers la 
seminar şi m-am căsătorit cu Judy – ce an! Apoi, după mai mulţi 
ani, Judy şi cu mine ne-am mutat în Maryland atunci când am 
fost angajat ca Director la Regeneration, o misiune Exodus din 
Baltimore. 

Suntem încântaţi să vedem cum S-a îngrijit Dumnezeu de 
noi şi pentru noile oportunităţi care ni se deschid. Acum privesc 
înapoi la ironia dorinţei mele de a avea o „mărturie” de 
împărtăşit. Ieşirea din homosexualitate şi din dependenţa 
sexuală nu era ceea ce avusesem în minte. Dar ştiu că povestea 
mea şi poveştile multora ca mine pot să le dea speranţă celor 
care se luptă cu un păcat care le domină viaţa. 

[Jeff Johnston, Just a “Good Christian Boy”. Copyright © 
Jeff Johnston & Regeneration Ministries. Tradus şi publicat cu 
permisiune. Jeff Johnston a fost Director la Regeneration – 
Baltimore, iar în prezent lucrează la Focus on the Family, scriind 
despre căsătorie, homosexualitate şi gen, încurajându-i şi 
echipându-i pe creştini să implice societatea în aceste chestiuni. 
Jeff şi Judy sunt căsătoriţi de mai bine de douăzeci de ani şi au 
trei fii adolescenţi. Pentru ajutorul care nu mai este disponibil la 
Exodus International, contactează Exodus Global Alliance.] 
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DORIND MULT SĂ APARŢIN CUIVA 

MICHAEL REED, AŞA CUM I-A POVESTIT LUI BOB DAVIES 

 
Emoţia stilului de viaţă homosexual m-a copleşit. Pentru prima dată 

în viaţă, mă simţeam total acceptat de bărbaţi. 
„Hei, surioară, cu siguranţă arunci mingea ca o fată!” Când 

m-am întors, un cor de râsete mi-au răsunat în urechi. Doi 
băieţi mai mari se prăpădeau de râs, arătând la mingea de 
baseball care zăcea în praf pe teren, la câţiva metri în faţa mea. 
Alţi băieţi s-au alăturat ironiilor şi râsetelor lor, iar în colţul 
ochilor mei au apărut lacrimi. 

Clopoţelul a semnalat sfârşitul pauzei. „Urăsc sporturile!”, 
m-am gândit, alergând spre clasa a patra, clasa mea, cu o durere 
sâcâitoare înăuntrul meu. 

Apoi atacurile au devenit mai răutăcioase. M-au înghesuit pe 
terenul de joc şi m-au lovit suficient de tare ca să sângerez. 
După aceea, tremuram ori de câte ori se apropia cineva de 
mine. 

Când aveam şaisprezece ani, familia mea s-a mutat în alt 
oraş, iar lucrurile s-au îmbunătăţit. Orele de educaţie fizică erau 
opţionale şi am renunţat la ele, bucuros să evit umilinţa de a fi 
ales ultimul când clasa se împărţea în echipe. 

Am primit un mic rol în piesa de teatru a liceului şi am 
început să petrec timp cu copiii de la teatru. Am descoperit că 
mulţi simţiseră şi ei respingerea tovarăşilor de aceeaşi vârstă, aşa 
că ne adunam împreună pentru sprijin reciproc. 

Serile şi weekendurile ne adunam în maşina unui băiat şi ne 
îndreptam spre magazinele de băutură. Judy, una dintre fete, 
stătea la uşă până convingea un client să ne cumpere două 
baxuri a câte şase beri. Apoi ne îndreptam spre casa unui alt 
elev mai mare, care locuia singur în oraş. 

Într-o noapte, un băiat a scos nişte ţigări făcute manual. 
„Hei, luaţi o doză din asta”, ne-a îndemnat. Toată lumea a 
inhalat de două ori încet şi adânc, în timp ce mirosul dulce de 
marijuana umplea aerul. După aceea, am adăugat drogurile la 
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distracţiile noastre obişnuite. În cele din urmă, dobândisem o 
oarecare acceptare printre tovarăşii mei de aceeaşi vârstă. 

Dar nu le-am spus nici celor mai apropiaţi prieteni ai mei 
despre atracţia sexuală în creştere faţă de bărbaţi. Nimeni nu a 
ştiut până în 1972, primul meu an ca student la colegiu. În 
campus am cunoscut mai mulţi homosexuali la departamentul 
de teatru. Curând, am devenit un obişnuit al barurilor 
homosexuale din partea de jos a oraşului. 

Mă bucuram în special de emoţia spectacolelor de travesti. 
După aceea, dansam pe muzică disco până se închidea barul la 
ora două dimineaţa, apoi ne îndreptam spre un restaurant care 
era deschis toată noaptea. Nu după mult timp mă duceam la 
baruri de câte ori aveam ocazia. 

Dar, după câteva luni, pojghiţa uşoară a farmecului a 
început să se subţieze. Într-o noapte am băut toţi mult, iar 
cineva mi-a strecurat câteva pastile. Nu a trecut mult până am 
fost prea drogat ca să pot măcar merge. Câţiva prieteni m-au 
cărat afară din bar şi m-au dus cu maşina la un apartament, 
unde se desfăşura o petrecere sălbatică. În acea noapte nu am 
avut putere să mă apăr când opt bărbaţi m-au exploatat sexual. 

În dimineaţa următoare mă simţeam bolnav şi ameţit. Eram 
la kilometri depărtare de şcoală, dar am ieşit din apartament şi 
am început să merg pe jos. În lungul drum de întoarcere la 
campus, m-am gândit la umilinţa nopţii anterioare. 

Atât de mult, pentru dragostea şi acceptarea bărbaţilor, 
m-am gândit cu amărăciune. Erau interesaţi numai de propria 
lor plăcere sexuală. În sfârşit, aruncam o privire asupra părţii 
urâte a stilului de viaţă homosexual. Dar am continuat să dau 
curs fanteziei homosexuale, căutând bărbatul perfect care putea 
să mă împlinească. 

Când un prieten de la colegiu a început să se îmbrace ca o 
femeie, m-am alăturat bufoneriilor lui. După ce am devenit 
colegi de dormitor, alţi studenţi au început să facă remarci 
răutăcioase. Într-o noapte, drept represalii, am pus în scenă un 
spectacol de travesti sălbatic în holul spre care dădea camera 
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noastră. Autorităţile şcolii au fost nevoite să vină ca să pună 
capăt gălăgiei. 

Până în primăvară însă, sănătatea mea se ruina deja pe scena 
drogurilor. Marijuana şi LSD-ul mă făceau doar să mă simt 
paranoic. La petreceri sfârşeam într-un colţ, observând doar, 
simţindu-mă distant faţă de mulţime. 

Curând după aceea am părăsit colegiul. Frecventele mele 
isprăvi sexuale mi-au adus un diagnostic dublu: mononucleoză 
şi sifilis. Săptămânile de recuperare de acasă, care se scurgeau 
încet, mi-au oferit timp din belşug să meditez. Chiar îmi dădea 
homosexualitatea ce doream de la viaţă? 

„Nu eşti obligat să trăieşti aşa!” Acest gând mi-a apărut 
brusc într-o dimineaţă, după ce nu dormisem toată noaptea din 
cauza LSD-ului. Mă simţeam mizerabil şi nervos, în timp ce îmi 
treceau prin minte scene din trecut. Priveam splendidele culori 
stacojiu şi portocaliu ale soarelui care răsărea. Nu mă puteam 
opri să compar frumuseţea lui desăvârşită cu urâţenia vieţii 
mele. Exista ceva – cineva – în afara acestei lumi, ce nu 
experimentasem încă? 

După acea noapte, am terminat cu cele mai multe droguri, 
cu excepţia marijuanei. Am practicat cursuri de yoga luni de zile, 
în serile de luni, la centrul de recreere local. Cam pe vremea 
aceea, am intrat în prima mea relaţie homosexuală pe termen 
lung. „Este ce am căutat dintotdeauna”, mi-am zis, gândind că 
nevoile de dragoste masculină şi afecţiune îmi erau în sfârşit 
împlinite. 

În lunile care au urmat am început o căutare spirituală 
sinceră, devorând cărţi despre misticism. Unii membri ai clasei 
noastre de yoga frecventau un refugiu de weekend, unde îi vizita 
un guru din Pennsylvania. Mai târziu, i-am adresat cererea de a 
face parte din ashramul lui. 

Dar s-a întâmplat un lucru ciudat în timp ce completam 
formularul. „Dacă îl urmezi pe acest bărbat, Mă vei părăsi pe 
Mine.” Aceste cuvinte îmi treceau fulgerător prin minte de 
fiecare dată când puneam stiloul pe hârtie. Cumva, ştiam că Isus 
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era Cel care îmi vorbea şi am hotărât să aflu mai multe despre 
El. 

Am început să cercetez bisericile. Mai întâi, Religious Science 
Church. Părea moartă. Apoi Christian Science Church. Tot ce am 
văzut a fost o clădire plină de oameni bogaţi. Apoi am 
frecventat mesa catolică. Preotul era un om evlavios; puteam 
vedea caracterul lui Isus, Fiul lui Dumnezeu în el, iar mesajele 
lui îmi hrăneau sufletul flămând. Am devenit convins că Isus 
este Fiul lui Dumnezeu şi am început să mă rog Lui. Am citit 
cărţi despre doctrina catolică, iar mai târziu am mers la orele de 
catehism. M-am alăturat Bisericii Catolice în 1978. 

Dar implicarea mea în homosexualitate continua. Relaţia 
„pe termen lung” luase sfârşit după un an, dar cautat alţi 
bărbaţi. Apoi două femei creştine de la lucru s-au apropiat de 
mine. „Ne rugăm pentru tine”, mi-au spus. Iar Dumnezeu a 
început să-mi mişte viaţa în mod mai profund. 

Alţi doi bărbaţi de la lucru m-au dus la o biserică din 
Adunarea lui Dumnezeu, unde am fost martorul puterii 
Duhului Sfânt. Am auzit mesajul despre Isus care a murit 
pentru păcatele mele şi am început să mă retrag din barurile 
homosexuale, să renunţ la fumat şi la băutură. După care am 
vorbit cu un preot despre homosexualitatea mea, iar el mi-a 
răspuns că era în regulă să fiu homosexual. Aşa că atunci când 
am văzut la biserică un tip pe care îl văzusem şi în baruri, am 
vorbit cu el despre posibilitatea de a avea o relaţie creştină. Nu 
după mult, eram implicaţi sexual. 

Relaţia noastră a durat două săptămâni. Am devenit 
amândoi convinşi că ceva era greşit. Apoi, într-o noapte pe când 
ne aflam împreună în pat, el a spus: „Nu mai putem face asta. E 
sodomie.” Mi-a arătat în Biblie unde este interzisă 
homosexualitatea, ceea ce mi-a provocat o mare surprindere. 
Ne-am aşezat pe genunchi şi I-am cerut Domnului să ne ajute 
să scăpăm de homosexualitate. 

Curând după aceea m-am mutat cu cele două femei creştine 
de la lucru şi ne-am dus la fiecare întâlnire de rugăciune 
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carismatică din oraş. Umblarea mea cu Domnul a devenit mai 
puternică şi, nu după mult timp, a fost testată.  

Lucram în schimbul de noapte la un restaurant, la două 
blocuri distanţă de un bar homosexual. După ora două 
dimineaţa, intrau toţi foştii mei prieteni. „Ei, Mike”, spuneau ei, 
„de ce nu te-am mai văzut în ultimul timp?” „A...”, mă 
eschivam eu, „am o mulţime de lucruri de făcut.” După ce am 
devenit mai încrezător, le-am spus că devenisem creştin. „Nu 
mă voi mai întoarce la bar.” 

„Eşti creeeştin?” mă imitau ei pe ton înalt. „Ei, oameni 
buni, Mike e prea sfânt pentru noi acum!” Uram bătaia lor de 
joc, dar Dumnezeu mi-a dat tărie să le ignor insultele. Acum 
ochii îmi erau deschişi pentru adevăr; îmi părea rău pentru acei 
bărbaţi, pe care altădată îi admirasem. 

Apoi, într-o excursie de-a lungul Statelor Unite, m-am oprit 
la o mănăstire din New Mexico şi am găsit o carte numită 
Teologia homosexuală. Am citit-o imediat şi am contactat 
organizaţia Love In Action, ale cărei date de contact erau 
prezentate la sfârşitul cărţii. M-am mutat la San Rafael în iunie 
1979, pentru a mă alătura ca intern programului lor. 

Mă aşteptau nenumărate încercări! La început, unele 
manierisme homosexuale din trecutul meu au început să iasă la 
iveală din cauza celorlalţi bărbaţi din casă. Am început să mă 
lupt cu ispita sexuală. „Trebuie să plec de aici!”, a fost răspunsul 
meu. „Mă întorc la vechile mele căi.” Dar Dumnezeu mi-a 
arătat că, în loc să fug, vroia să fiu biruitor în mijlocul ispitelor. 

După ce am absolvit programul, a urmat o perioadă dificilă. 
Domnul mă ducea dincolo de încântarea relaţiei cu El, bazată 
pe emoţii, la o relaţie bazată pe credinţă. A trebuit să învăţ să 
mă bazez pe Dumnezeu chiar şi atunci când nu Îi simţeam 
prezenţa. Am avut parte de multă descurajare, de sentimente de 
tristeţe şi disperare. 

Dar fiindcă am perseverat, Dumnezeu m-a trecut prin toate. 
A folosit bărbaţi mai în vârstă din biserică, care s-au apropiat de 
mine. Mai întâi, am simţit o mare teamă de respingere. Dar, cu 
trecerea timpului, am realizat că nu mă priveau ca fiind 
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homosexual sau inferior. Acceptarea şi dragostea lor au avut 
impact în viaţa mea, atunci când Dumnezeu i-a folosit ca să-mi 
dea vindecare şi acceptare. 

De asemenea, am citit iar şi iar în Cuvântul lui Dumnezeu 
cât de mult mă iubeşte Dumnezeu şi că El are un scop pentru 
viaţa mea. În timp, viaţa mea a fost reînnoită. A trebuit să fiu 
răbdător şi să nu mă descurajez. 

În cele din urmă, am primit asigurare de la Dumnezeu că 
vroia să mă căsătoresc şi să am o familie. El mi-a arătat că, prin 
căsătorie, mă va învăţa dragostea plină de sacrificiu şi mă va 
face să cunosc mai profund caracterul Său. 

Şi astfel, în anul 1986, am cunoscut-o pe viitoarea mea soţie; 
Helen Mae şi cu mine ne-am căsătorit în anul următor. 
Vindecarea mea a continuat, prin acceptarea pe care mi-a 
arătat-o soţia mea şi prin schimbările pe care căsătoria le-a adus, 
pentru a-mi testa şi a-mi întări masculinitatea. 

Avem acum doi băieţi, iar faptul că mă bazez pe puterea lui 
Dumnezeu pentru a-mi creşte copiii a aprofundat părtăşia mea 
cu El. Emoţia şi dramatismul vieţii creştine sunt cu mult mai 
bune decât orice mi-aş fi putut imagina când trăiam în stilul de 
viaţă homosexual. 

Astăzi mă privesc pe mine însumi ca fiind bărbat, un om 
puternic şi ferm. Am multă pace. Homosexualitatea nu mai face 
parte din viaţa mea – nici măcar nu mă gândesc la mine ca la un 
„fost homosexual”. Este un domeniu la care mă raportez tot 
mai puţin. 

Viaţa mea se bazează pe Cristos Stânca. Am încredere în 
Domnul, fiindcă relaţia mea cu El a fost testată şi pusă la 
încercare. Prin dragostea necondiţionată a lui Dumnezeu, 
nevoia de a aparţine mi-a fost pe deplin satisfăcută. 

[Michael Reed, Bob Davies, Longing to Belong. Copyright © 
Bob Davies. Tradus şi publicat cu permisiune.] 
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DRUMURILE PE CARE AM CĂLĂTORIT 

NATE OYLOE 

 
Toţi avem o poveste – o tapiserie bogată de experienţe care 

influenţează fiinţa care suntem. Aceasta este povestea mea. Nu 
este nicidecum terminată, dar când privesc în urmă la anii care 
au trecut, văd cum Dumnezeu a ţesut cu grijă har, dragoste 
necondiţionată şi binecuvântare în viaţa mea şi găsesc speranţă. 
Rugăciunea mea este ca povestea mea să dea speranţă altora şi 
să amintească inimii lor de dorinţa lor profundă de a fi sprijiniţi 
cu dragoste de Tatăl ceresc. 

Când eram mic, îmi lipsea un sens al identităţii şi siguranţei. 
Din multe motive, paharul meu era gol şi tânjeam să fie umplut. 
Chiar dacă părinţii mei au făcut tot ce au putut, mă simţeam 
neiubit. Amândoi veniseră din familii destrămate şi au adus 
aceasta în felul în care şi-au crescut copiii. Mama provenea 
dintr-o familie nesigură şi uneori abuzivă. Tata provenea dintr-o 
familie care prezenta ca model o viziune foarte falsă a sexului – 
bărbaţii nu vorbeau despre sentimentele lor şi nu arătau emoţie, 
iar femeile erau creaturi mai puţin importante. Nenumăraţi ani 
de păcat al unor întregi generaţii mi-au fost transmişi mie. 

Deoarece nu aveam un adevărat model masculin ca să mă 
înveţe ce înseamnă să fii bărbat, mă simţeam foarte nesigur în 
identitatea mea masculină. La urma urmei, băieţeii învaţă cum să 
devină bărbaţi de la alţi bărbaţi. Îmi anesteziam durerea 
izolându-mă şi întorcându-mă către interior. Astfel am creat o 
lume a fanteziei unde totul era bun. Unde mă aflam în 
siguranţă, liniştit şi fericit. Sau aşa credeam. Ce nu ştiam eu era 
că disocierea de realitate urma să devină un teren de 
reproducere pentru minciunile Duşmanului. Separată de 
Adevăr, identitatea mea deja rănită se altera din ce în ce mai 
mult. 

Când eram în clasa a treia, părinţii mei au hotărât să 
divorţeze. Eram cel mai mare dintre cei trei copii şi am simţit că 
trebuia să cresc repede. Nu-mi permiteam luxul de a da curs 
sentimentelor, fiindcă trebuia să fiu tare pentru fraţii mei. Astfel 
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m-am izolat şi mai mult. În exterior arătam bine, dar în interior 
strigam ca cineva să mă salveze de lume. Dar nimeni nu mi-a 
auzit strigătele tăcute după ajutor. Cum ar fi putut? Purtam o 
mască care spunea: „Sunt bine.” 

Am devenit disperat. Ştiam că Dumnezeu mă iubea şi că Îi 
predasem viaţa mea, dar adesea mă întrebam dacă Îi păsa. În 
cele din urmă, m-am gândit că, dacă aş încerca să mă sinucid, 
cineva m-ar auzi. Nu vroiam să mor; vroiam să fiu auzit. 

Tentativa mea de suicid nu a avut succes în a-i trezi pe cei 
din jur. Am hotărât că, dacă era să reuşesc vreodată în viaţă, va 
trebui să o fac pe cont propriu. Deci mi-am închis uşa inimii. 
Am făcut un jurământ interior că nu voi mai fi niciodată 
vulnerabil. Nu voi plânge niciodată, nu voi fi rănit, nu mă voi 
apropia niciodată prea tare, fiindcă atunci când o făceam, 
oamenii mă răneau. Lumea fanteziei era tot ce aveam. 

Când a venit pubertatea, lumea fanteziei a devenit erotică. 
Fusesem expus la multă pornografie în copilărie, deci era foarte 
uşor pentru mine să ajung la concluzia că sexul şi dragostea sunt 
egale. Tot ce dorisem vreodată era să fiu iubit, îndeosebi de 
bărbaţii din viaţa mea. Vroiam pe cineva care să mă apere, să 
mă protejeze şi să-mi spună că va fi bine. Aşa că am decis că 
este necesar să oferi sex, ca să primeşti dragoste: sexul este ceea 
ce trebuie să dai unui bărbat ca să primeşti dragoste. Astfel a 
început lupta mea mintală şi emoţională cu homosexualitatea. 

Nu ştiam unde să mă duc cu sentimentele homosexuale, cu 
depresia şi singurătatea mea. Nimeni nu vorbea despre 
homosexualitate în micul oraş North Dakota, mai ales nu la 
biserică, cu excepţia faptului de a spune că toţi homosexualii 
merg în iad. O dată mai mult, am hotărât să păstrez tăcerea. 

După cinci ani de luptă pentru custodie, m-am mutat ca să 
locuiesc cu mama mea în Minnesota. Promisiunea unui nou 
început era atrăgătoare; cu toate acestea, durerea mea era mai 
mult decât ar fi putut să aline o fiinţă omenească. Aşteptările pe 
care le aveam de la bărbaţii din viaţa mea erau mari şi am 
perceput lipsurile lor ca pe un abandon în plus. 
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Am găsit o oarecare mângâiere în Biserică, dar imaginea mea 
despre Dumnezeu era distorsionată. Credeam că trebuia să fiu 
perfect ca să mă iubească. Duminica auzeam o predică 
minunată care mă inspira, şi plecam de la biserică gândind că, în 
sfârşit, voi face ce trebuie în acea săptămână, dar până miercuri 
cădeam. Cum Îi voi putea sluji vreodată lui Dumnezeu, dacă nu 
îmi puteam face ordine în viaţă? În interior vroiam să 
împărtăşesc cele mai profunde gânduri ale mele. Vroiam să fiu 
autentic. Vroiam să aud vorbe pline de bunăvoinţă. Dar 
zâmbetul de pe faţa mea spunea: „Sunt bine. Lăsaţi-mă în 
pace.” 

În liceu m-am descurcat destul de bine, ducând o viaţă 
dublă. Comunitatea credea că eram un tânăr bun, bine adaptat, 
dar în taină eram deprimat şi dependent de pornografie, 
autosatisfacere şi fantezie. 

Când a venit timpul să plec la colegiu, mi-a fost teamă. 
Plecam dintr-un oraş mic, într-un oraş mare. Nimeni nu mă 
cunoştea acolo şi urma să fiu complet independent. Am hotărât 
să merg la un colegiu creştin, fiindcă toată lumea ştia că acolo 
nimeni nu se luptă cu homosexualitatea. (Ha!) Dumnezeu a fost 
îndurător. A adus imediat în viaţa mea pe cineva căruia puteam 
să-i împărtăşesc lupta pe care o duceam. Ea mi-a spus despre 
Outpost, o misiune care îi ajută pe cei care se luptă cu relaţii 
distruse. I-am sunat şi recuperarea mea a început. 

M-am alăturat unui grup de sprijin numit Joshua Fellowship. În 
primul an am învăţat despre lupta mea: aveam un gol uriaş în 
viaţă, iar Dumnezeu era singurul care îl putea umple. Am 
început să trasez cauzele luptei mele în copilărie. Am obţinut o 
imagine mai clară a lucrului cu care mă luptam. Foarte puţin din 
lupta mea avea de-a face cu homosexualitatea. 

În cel de-al doilea an, am luat parte la un program mai 
intens, numit Living Waters. Era ceva să învăţ concepte despre 
lupta mea, dar acum trebuia să deschid uşa inimii mele, care era 
de mult închisă. Trebuia să-mi simt durerea. Ea nu dispăruse 
numai fiindcă o vârâsem adânc în suflet. Trebuia să mă 
confrunt cu ea. Ce am găsit era uimitor – Isus. Nu trebuia să 
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merg mai departe singur cu durerea mea. Nu, era Cineva mai 
mare, care să facă acea călătorie împreună cu mine. În sfârşit, 
găsisem pe Cineva care să mă apere şi să mă protejeze de lume. 

Una câte una, Isus a început să refacă bucăţile frânte ale 
inimii mele. Erau mulţi oameni pe care trebuia să-i iert. Nu era 
uşor să accept că cei care mă iubeau mă puteau răni. Şi eu 
trebuia să fiu iertat. Ce mi se întâmplase în viaţă mă făcuse 
să-mi înţeleg luptele, dar aceasta nu era o permisiune pentru a 
păcătui. Îi trădasem pe alţii din cauza durerii mele. Păcătuisem 
împotriva lui Dumnezeu, a altora şi a mea. Este ceva foarte 
vindecător să pătrunzi în durerea păcatului tău.  

Am fost, de asemenea, binecuvântat să am mentori 
minunaţi, care să-mi fie alături în drumul pe care îl aveam de 
străbătut. Aceşti „Părinţi ai Împărăţiei” m-au învăţat ce 
înseamnă să fii bărbat. Au cerut masculinităţii mele să iasă la 
iveală şi mi-au cerut să acţionez conform ei. 

Cea mai uimitoare parte a istorisirii mele este că, atunci când 
Domnul a început să Se ocupe de problemele de bază ascunse 
în inima mea, am început să realizez că mă schimbam. Dorinţele 
mele faţă de persoanele de sex opus se schimbau. Am început 
să observ acele creaturi „diferite” şi uimitoare. Frumuseţea 
femininului mi-a fost dezvăluită şi am fost copleşit de uimire. 
Da, Dumnezeu poate schimba esenţa a ceea ce suntem; acesta 
este adevărul Evangheliei! 

Am învăţat că, atunci când Domnul aduce eliberare, trebuie 
să umblăm în vindecare. Dorinţele mele pentru femei se 
schimbaseră, dar acum chiar era nevoie să fac ceva cu privire la 
ele. Multe temeri m-ar fi putut reţine, dar nu vroiam să rămân 
prins în stadiul de fost homosexual, în care nu mai există nicio 
schimbare. Era timpul să încep să mă întâlnesc cu femei. 

De-a lungul anilor, m-am întâlnit cu mai multe femei şi 
astfel am învăţat multe. Acum Domnul a adus-o în viaţa mea pe 
femeia viselor mele şi sunt îndrăgostit nebuneşte. Este absolut 
minunat! Bineînţeles, scopul meu a fost, în primul şi în primul 
rând, să devin mai mult ca Cristos, dar descopăr binecuvântările 
care vin când căutăm sfinţenia. 
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Trebuie să mă întreb unde aş fi astăzi dacă nu I-aş fi spus 
„da” lui Dumnezeu. Aş fi fost lipsit de atât de multe. Desigur, 
viaţa nu a fost întotdeauna uşoară, dar mă cutremur când mă 
gândesc la alternativă. Indiferent cât de dură ajunge să fie viaţa, 
cu Domnul putem persevera. 

Recuperarea mea a început cu aproape şase ani în urmă. A 
fost cel mai greu lucru pe care a trebuit să îl fac vreodată, dar 
categoric a meritat. Acum cunosc viaţa din belşug. Nu am ajuns 
la destinaţie şi ştiu că nu voi ajunge niciodată aici, pe pământ. 
Mă întăresc cu Psalmul 84:5-7: „Ferice de cei ce-şi pun tăria în 
Tine, în a căror inimă locuieşte încrederea. Când străbat aceştia 
Valea Plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare şi ploaia 
timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în 
putere şi se înfăţişează înaintea lui Dumnezeu în Sion.” 
Binecuvântările vin din călătoria în sine. 

[Nate Oyloe, The Roads I’ve Traveled. Copyright © 
Nate Oyloe. Tradus şi publicat cu permisiune. Nate este pastor 
senior la Twin Cities Justice House of Prayer (TCJHOP) de lângă 
Minneapolis, Minnesota şi Director la Outpost Ministries, o 
misiune a TCJHOP. El are mai bine de cincisprezece ani de 
experienţă în slujirea celor zdrobiţi sexual şi relaţional. A 
susţinut seminarii despre gen şi puterea răscumpărătoare a lui 
Dumnezeu, atât pe plan local, cât şi naţional. El, soţia sa, cei doi 
fii ai lor şi fiica lor locuiesc în Minneapolis. Misiunea poate fi 
contactată la adresa: Outpost Ministries, P.O. Box 22429, 
Robbinsdale, Minnesota 55422-0429, USA, telefon: 
(01)763.592.4700, site: www.outpostministries.org.] 

 

DUMNEZEU ÎNCEPE PROCESUL DE VINDECARE 

 
Cei mai mulţi dintre noi am încetat să ne scriem scrisori adevărate în 

epoca digitală. Totuşi, uneori să punem stiloul pe hârtie este exact ceea ce 
avem nevoie ca să ajungem în miezul gândurilor noastre. Luna aceasta 
suntem mulţumiţi să vă facem cunoscută o scrisoare scrisă cu stiloul pe 
hârtie de cineva care se află la începutul procesului de recuperare. „Jeff” a 
scris ca să încurajeze pe cineva care se luptă să se împace cu 
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homosexualitatea sa, ca şi cu statutul HIV/SIDA. Scrisoarea lui este 
fără prefăcătorie şi plină de genul de realităţi oneste şi dure cu care se 
confruntă mulţi participanţi la programul nostru. Suntem recunoscători 
pentru dorinţa lui de a ne face cunoscută scrisoarea sa.  

Dragă Garrett, 
Sunt atât de bucuros că am primit scrisoarea ta! Se pare că 

tu şi cu mine trecem acum prin emoţii similare.  
Mai întâi de toate, câte ceva despre trecutul meu. Am 

treizeci şi unu de ani. Am fost activ sexual cu bărbaţii toată 
viaţa. Am dezvăluit tuturor că sunt homosexual când aveam 
şaisprezece sau şaptesprezece ani, în primul an la liceu. La 
douăzeci şi doi de ani am aflat că am HIV. La mai puţin de un 
an după aceea l-am întâlnit pe bărbatul care avea să-mi fie 
partener timp de opt ani. Doar cu un an în urmă am fost 
mântuit de Dumnezeu, care m-a atras la Isus într-o zi şi mi S-a 
descoperit în mod uimitor, puternic şi inconfundabil. Dar stai, 
ce vrea Dumnezeu de la nişte „homo” care au SIDA? Nu ar 
trebui doar să mor şi să mă duc în iad? Adică, ar fi un gunoi mai 
puţin de care să se ocupe societatea, nu? 

Omule, am fost încântat că Dumnezeu m-a observat şi m-a 
ales – pe mine! Dumnezeu este chiar uimitor, nu-i aşa? Biserica în 
care am intrat în acea zi ceţoasă de toamnă a fost uimitoare. Am 
primit exact ceea ce aveam nevoie ca să ajung să-L cunosc pe 
Dumnezeu, pe Isus şi Duhul Sfânt. A fost uşor în primele şase 
luni. El a avut grijă de toate nevoile mele... iar apoi a venit 
marea bombă. Dumnezeu m-a făcut să mă simt vinovat ca să 
mă despart de partenerul meu, Roger. Cumva, am fost în stare 
să mă mut... cam la un kilometru şi jumătate depărtare. 
Continuam să merg pe jos acasă şi să iau cina cu el, spălam 
rufele pentru el etc. OK, OK. Deci nu ştiam de fapt cum să am 
grijă de mine. Mă bazam pe bărbaţi ca să mă protejeze. Dar 
sincer, Roger nu era Dumnezeu; era substitutul meu pentru 
Dumnezeu. Pentru ca Dumnezeu să fie în viaţa mea, trebuia 
să-i dau drumul lui Roger. 

Cam pe vremea aceea am încetat să-mi iau medicamentele 
pentru HIV, după şase ani sau cam aşa ceva. Am luat decizia să 
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am credinţă că Dumnezeu mă va vindeca în mod miraculos, 
dacă făceam lucrurile corecte, dacă făceam alegerile corecte, în 
esenţă, dacă învingeam homosexualitatea. Ştiam că eram 
mântuit, dar pentru mine vindecarea era forţa conducătoare, 
principalul motivator pentru a-L asculta pe Dumnezeu, pentru a 
mă ruga şi a-L căuta pe Dumnezeu. Hm... deci cum să scap de 
homosexualitate? Nu avea importanţă că fusesem implicat în 
activitate sexuală cu bărbaţii aproape douăzeci de ani ciudaţi, că 
nu am avut un gând heterosexual în toată viaţa mea, că nu 
cunoscusem o altă identitate. Toţi prietenii mei erau 
homosexuali, părinţii mei îl iubeau pe fiul lor homosexual, 
surorile mele îl iubeau pe fratele lor homosexual, colegii mei de 
muncă îl iubeau pe noul lor grădinar homosexual. În regulă, 
Dumnezeule, voi încerca să fac să dispară asta, deşi îmi iubesc 
homosexualitatea şi nu vreau, în mod deosebit, să mă despart de 
ea. Dar pare să fie o înţelegere bună ca să mă vindec de SIDA. 

Deci trec câteva luni în care mă rog, învăţ despre 
Dumnezeu, mă cuibăresc doar lângă Roger, dar fără sex. Vezi, 
Dumnezeule, am reuşit două săptămâni – nu eşti mândru de 
mine? Am scos complet sexul şi pornografia din dietă. Mă 
apropiam de vindecare! Eram atât de plin de credinţă când am 
mers la primul test de sânge! Asta era; destinul meu urma să 
înceapă. M-am dus după rezultate, după ce ani de zile m-am 
bucurat de încărcătură virală zero şi un număr ridicat de CD4. 
Mă aşteptam ca acum să fie la fel. Medicul mi-a dat ştirea 
şocantă că încărcătura virală era de aproape 100000. (Numărul 
de CD4 nu era încă prea îngrozitor, era în jur de 500.) Am fost 
devastat. Cedasem poftei chiar înainte să mi se ia sânge! Cu 
siguranţă, Dumnezeu hotărâse să-mi refuze vindecarea până ce 
eram curăţit de păcatul care mă dusese în acest necaz. Ia-mi 
păcatul, Dumnezeule! Voi fi unul din acei călugări ale căror vieţi 
nu sunt complicate de dorinţa sexuală, promit! 

Asta, prietene, a continuat un an de zile. În timp ce 
încărcătura virală a continuat să urce şi numărul de CD4 să 
coboare, eu mă tot agăţam de credinţa că voi fi vindecat. 
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În luna ianuarie a anului 2006, am dat de site-ul 
Portland Fellowship şi am avut imediat o licărire. Am simţit că 
Dumnezeu mă mişca. L-am întrebat pe Dumnezeu dacă dorea 
să particip la programul de la Portland Fellowship. Dacă da, 
trebuia să facă să fie cumva posibil. A făcut-o, iar în luna mai 
mă mutasem deja de la Seattle la Portland. A fost şansa mea să 
o iau de la zero ca bărbatul creştin al lui Dumnezeu, lipsit de 
sex, vindecat, care simţeam că trebuia să fiu. Urma să fiu 
vindecat de SIDA, fir-ar să fie! Dumnezeu o spune în Cuvântul 
Lui şi, dacă este adevărat Cuvântul Lui, avea să se întâmple! 

M-am stabilit rapid în Portland, m-am implicat în 
Living Well, o misiune de suport pentru cei cu HIV/SIDA de la 
Portland Fellowship. Grupul de bărbaţi mă înţelegea şi cu ei 
puteam să vorbesc deschis despre cum mă confruntam cu 
HIV/SIDA şi, de asemenea, cu celelalte aspecte ale vieţii mele. 
După un an şi jumătate de rugăciune pentru asta, Dumnezeu a 
simţit că trebuia să fiu pregătit şi pentru asta, şi pentru ce urma 
să se întâmple. 

A fost nevoie de câteva luni de viaţă în Portland, pentru ca, 
în cele din urmă, efortul pe care îl depuneam să înceapă să mă 
învingă. Locuind într-un oraş mare, departe de familie şi 
prieteni, fiind celibatar de curând şi trăind într-un oraş cu o 
mulţime de tentaţii, am început să simt că aveam nevoie de un 
bărbat în viaţa mea. Aveam nevoie de un iubit! De fapt, am 
mers la câteva întâlniri cu diferiţi bărbaţi, reuşind doar să mă 
simt foarte frustrat din cauză că nu puteam clădi o relaţie, o 
relaţie sexuală cu un bărbat, acum că Dumnezeu mă dusese prea 
departe ca să funcţioneze. Ceea ce m-a făcut să mă simt foarte 
supărat şi mânios. Simţeam că Dumnezeu nu mă lăsa să am o 
experienţă esenţială după care noi, oamenii tânjim şi de care 
avem nevoie, o relaţie sexuală cu cineva pe care să îl iubesc. Un 
#?@%* grozav! Sunt homosexual, corect? Nu este drept că nu 
mi se permite să ţin în braţe şi să fiu ţinut în braţe, să sărut şi să 
fiu sărutat, să ating şi să fiu atins, să merg pe stradă ţinând pe 
cineva de mână, să visez în timpul zilei la cineva, să-mi 
împărtăşesc durerea, să am o relaţie sexuală cu... un bărbat pe 
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care îl iubesc. În ce fel de nebunie intrasem? Mulţumesc mult, 
Dumnezeule, că m-ai dus atât de departe, doar ca să trec prin 
viaţă singur, în timp ce alţii se bucură de ceea ce este natural 
pentru ei! De ce este atât de greşit ce vreau eu? De ce am fost 
întotdeauna aşa? Simt că am fost proiectat doar ca să mi se 
tăgăduiască dragostea. O să-mi fac, pur şi simplu, bagajele, o să 
le încarc în maşină şi o să mă mut înapoi cu Roger. Roger a avut 
dreptate. Nu pot supravieţui pe cont propriu. Sunt un băieţel 
care nu poate face faţă vieţii. 

Totuşi, înainte de a-mi scoate geamantanul, Dumnezeu mi-a 
amintit ceva – de unde mă scosese. Trecutul meu părea grozav. 
Iubitul meu frumos, care era stânca mea, partener în viaţa mea, 
o mulţime de prieteni, o casă cu o privelişte minunată spre 
Lacul Washington şi Munţii Cascade, două pisici. Am uitat să 
menţionez că sufeream, de asemenea, de tulburare de panică, de 
tulburare de anxietate, de alte tulburări psihologice, de 
probleme cu drogurile, de o depresie majoră şi că avusesem o 
tentativă de sinucidere... şi, o da, aveam SIDA! Avusesem parte 
de pedeapsă, se pare, cu chimioterapia pentru sarcomul Kaposi 
şi pancreatită, printre alte câteva lucruri. Nu trăiam, muream – 
dureros. 

Chiar în acea primă zi de toamnă a anului 2004, Dumnezeu 
m-a ales... pe mine, care eram supărat pe El; pe mine, cel care 
aproape că Îl părăsisem pentru un iubit; pe mine, care 
blestemam în mod cronic; pe mine, care nu ştiam mai întâi de 
El şi de Isus; pe mine, cel care avea nevoie cu disperare de o 
relaţie cu... Dumnezeu. Romani 9:15-16 spune: „Voi avea milă 
de oricine-Mi va plăcea să am milă; şi Mă voi îndura de oricine-
Mi va plăcea să Mă îndur.” Nu depinde de dorinţa sau de 
efortul omului, ci de îndurarea lui Dumnezeu. Uau! Am fost 
aleşi de Dumnezeu şi binecuvântaţi de îndurarea Lui. Îndurare 
faţă de bărbatul care chiar recent a ţipat şi a strigat la 
Dumnezeu: „Urăsc gluma asta numită viaţă! Eşti un Dumnezeu 
crud! Cum ai putea să mă iubeşti, dacă Tu m-ai creat?” Nu prin 
propriile mele eforturi? Deci Dumnezeu vrea să aibă o relaţie cu 
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acest „homo”, cu acest gunoi, cu acest bărbat care se luptă 
sexual, care are SIDA? 

Uau, Dumnezeu este minunat! Încă nu pot trece peste asta. 
Voi mai fi eu toate aceste lucruri peste un an? Peste cinci ani? 
Nu ştiu, dar ştiu cu adevărat că Dumnezeu a început procesul 
de vindecare. Numai atât cât sunt eu gata şi cât pot eu purta. 
Dureros, da! De fiecare dată când plâng din cauză că mă doare 
inima, simt că Dumnezeu distruge o bucăţică de durere şi o 
înlocuieşte cu El. Deci presupun că voi mai plânge, voi mai 
striga şi mă voi mai contrazice mult cu Dumnezeu. 

În acest proces, El mă va trata de rănire, de neiertare, de 
durere de inimă, de singurătate. De ce? Fiindcă ne-a promis şi, 
dacă este adevărat Cuvântul Lui, se va întâmpla. Dumnezeu 
chiar ne acceptă; din ce alt motiv şi-ar învăţa un Tată fiul? Din 
ce alt motiv i-ar învăţa pe fiii Lui cum să trăiască în bunătate, 
cunoaştere, autocontrol, perseverenţă, evlavie, dragoste 
frăţească şi iubire? Dumnezeu vine la noi, fiii răniţi, cu betadină 
în mână! O să înţepe groaznic, dar cu timpul rănile nu vor mai 
supura. Te iubesc, frate, şi te rog să-mi trimiţi curând veşti 
despre tine! 

Har şi pace! 
Jeff 
De asemenea, am uitat să menţionez... 
Încă am SIDA. Mă va vindeca Dumnezeu? Nu ştiu, dar 

Dumnezeu m-a îndemnat să mă întorc la medicamentele mele, 
pe care am început să le iau din nou cu aproape o lună în urmă. 
Încep să realizez că sănătatea este doar ceva pentru care trebuie 
să mă bazez pe Dumnezeu. Încep să învăţ spaniola şi privesc 
harta lumii cu anticipare. Voi muri de SIDA? Poate, dar 
Dumnezeu încă mă foloseşte şi îmi dă o viaţă aventuroasă. El 
este cu adevărat uimitor! 

[God begins the healing process. Extras din newsletter-ul The 
Fellowship Message, ianuarie 2007. Copyright © 
Portland Fellowship. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 
 



 - 437 - 

ELIBERARE DE UN SECRET 

JASON THOMPSON 

 
Aveam paisprezece ani şi stăteam singur în casa bunicilor 

mei, cu o Biblie în poală. Deoarece tatăl meu era preot 
episcopal şi fusesem crescut într-un cămin creştin, eram 
familiarizat cu multe istorisiri din Biblie. Dar în acea zi aveam o 
nevoie disperată să aflu ce spune Dumnezeu despre 
homosexualitate. După ce am citit, era clar din Cuvânt că 
Dumnezeu considera homosexualitatea un păcat. (Romani 1:26, 
Levitic 18:22) Descoperirea m-a făcut să mă simt mai confuz ca 
niciodată. 

Nu cu mult înainte, avusesem un vis în care eram implicat în 
comportament homosexual. M-am trezit speriat şi confuz. 
După aceea, am recunoscut o dorinţă crescândă de a fi apropiat 
fizic de tovarăşii mei de aceeaşi vârstă. Nu ştiam de unde 
veneau acele dorinţe, dar ştiam că nu le vroiam. Şi ştiam, de 
asemenea, că trebuia să fac din acea latură a mea un secret. 
M-am rugat cu sinceritate lui Dumnezeu să-mi înlăture 
dorinţele, dar, din nefericire, ele nu au dispărut. „De ce nu 
răspunde la rugăciunile mele?” mi-am pus întrebarea. Mă 
întrebam dacă lui Dumnezeu Îi păsa măcar. 

Liceul a adus doar şi mai multă confuzie. Nesigur de 
identitatea mea, am căutat tipi cu care să fiu apropiat emoţional, 
dorind în acelaşi timp şi o legătură fizică. Împreună cu un 
prieten m-am implicat într-o oarecare experimentare sexuală, iar 
experienţa respectivă mi-a satisfăcut într-o anumită măsură 
curiozitatea creată de fanteziile mele. Am continuat să mă rog 
cu privire la luptele mele, dar Dumnezeu tot nu mi-a luat 
dorinţele pentru persoanele de acelaşi sex. 

Fiind în ultimul an, mi-am făcut, în cele din urmă, destul 
curaj ca să caut ajutor. Am găsit numărul unei linii telefonice de 
ajutor pentru adolescenţi. După ce, agitat, i-am spus în grabă 
angajatei povestea mea, ea mi-a răspuns cu răceală: „Cel care se 
ocupă de homosexuali va fi de serviciu vineri.” 
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Frustrat, am trântit telefonul şi m-am urcat pe scuterul meu 
Honda Elite. Accelerând pe străzile laterale din partea de 
sud-est a Portland-ului, mă simţeam supărat şi lipsit de speranţă; 
m-am gândit chiar să mă omor intrând într-o maşină parcată. 
Dar Dumnezeu m-a oprit de la a-mi duce la îndeplinire gândul 
şi mi-a liniştit inima. 

În toamna lui 1990, am avut o „prietenă” care frecventa 
biserica părinţilor mei. Am început să ne întâlnim şi m-am 
prefăcut că eram interesat de ea, dar tensiunea sentimentelor 
mele contradictorii începea să fie evidentă pentru cei care mă 
cunoşteau. 

Într-o discuţie care m-a speriat, i-am făcut cunoscută lupta 
mea cu homosexualitatea. Surprinzător, a avut pentru mine 
cuvinte pline de speranţă. A găsit numărul de telefon al unei 
misiuni locale, Portland Fellowship. Agitat, le-am telefonat, ceea ce 
avea să-mi schimbe în curând viaţa. 

Phil Hobizal, Directorul Portland Fellowship, a răspuns la 
telefon. După ce m-a ascultat vorbind despre luptele pe care le 
duceam, m-a încurajat că mă poate ajuta. Schimbarea este 
posibilă, mi-a spus Phil, şi am aranjat să ne întâlnim săptămâna 
următoare. Cuvintele lui erau cea mai bună veste pe care o 
auzisem vreodată! 

Câteva zile mai târziu, pe când încă pluteam pe un val de 
încântare, m-am apropiat de mama mea cu cuvinte de natură să 
intimideze: „Trebuie să-ţi spun ceva. Mă lupt cu tendinţe 
homosexuale...” Ea m-a oprit şi mi-a zis: „Aşteaptă, lasă-mă să-l 
aduc pe tatăl tău. Trebuie să audă şi el asta.” 

Am încercat să o opresc, gândind că nu puteam vorbi cu 
tata despre secretul meu. Întotdeauna mă simţisem distant faţă 
de el. Deşi mamei îi împărtăşeam frecvent gândurile şi 
sentimentele mele, cu tata nu simţisem niciodată că aş fi avut o 
asemenea libertate. 

Agitat, umblam prin casă în timp ce ea s-a dus afară şi l-a 
chemat. Le-am spus că mă luptam cu dorinţe homosexuale, dar 
că nu vroiam să fiu homosexual. Le-am spus, de asemenea, 
despre speranţa pe care o primisem de la Portland Fellowship. 
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Am ieşit din casă simţind o libertate pe care nu o avusesem 
niciodată. Greutatea secretului pe care îl păstrasem ani de zile 
începuse să se evapore. Mai târziu am aflat că părinţii mei au 
stat treji aproape toată noaptea aceea, vorbind, plângând şi 
rugându-se. 

În dimineaţa următoare am mers la biserică; înainte de 
slujbă, tata m-a luat afară. Mi-a spus că întâlnise mulţi oameni 
cu probleme serioase în anii săi de slujire, dar că nu văzuse pe 
nimeni ocupându-se de o problemă cu atâta seriozitate. A 
adăugat că nu fusese niciodată atât de mândru de mine ca în 
acea zi. Tata m-a binecuvântat cu adevărat prin cuvintele lui 
iubitoare şi pline de susţinere. 

Primul meu an de implicare la Portland Fellowship a fost 
dificil. La întâlnirile lor de marţi seara, am învăţat despre 
rădăcinile dorinţelor homosexuale, despre planul lui Dumnezeu 
de iertare şi despre eliberarea din lupta cu homosexualitatea. 
Totuşi, ocazional, în weekenduri, conduceam scuterul în partea 
de jos a oraşului şi verificam dacă era cineva disponibil în 
comunitatea homosexuală, sperând că cineva sau ceva ar fi 
putut umple golul încă neumplut al nevoii mele emoţionale. 

Pornografia avea o mare putere în viaţa mea, ceea ce era o 
barieră pentru abilitatea de a creşte în ceea ce învăţam de la 
Dumnezeu. A fost nevoie să particip un an întreg la 
Portland Fellowship înainte de a fi capabil să realizez că nu puteam 
avea ambele: nu Îl puteam urma pe Dumnezeu şi să continui cu 
speranţa de a-mi satisface dorinţele homosexuale interioare. 

Pe vremea aceea, studiam la un colegiu biblic. Locuiam în 
dormitorul colegiului şi am început să le împărtăşesc lupta mea 
unor colegi. Mi-am asumat un risc înspăimântător şi, deşi 
nimeni nu prea ştia cum să trateze problema, nu am simţit 
respingere. De fapt, unul dintre primii cărora m-am destăinuit, a 
devenit unul dintre cei mai apropiaţi prieteni ai mei. 

Dumnezeu mă auzise şi răspundea rugăciunilor mele. 
Dorinţa Lui nu era doar să îndepărteze toate problemele mele, 
ci să Se asigure că Trupul lui Cristos îmi este alături pentru a mă 
susţine şi încuraja. Fiindcă am fost deschis şi le-am făcut 
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cunoscută lupta mea altora, au început să-mi fie împlinite 
adevăratele nevoi. 

Am devenit liderul unui grup mic la Portland Fellowship şi am 
continuat să umblu în supunere faţă de Dumnezeu. 
Dintr-odată, am simţit că nevoile emoţionale intense pentru 
prietenia masculină îmi conduceau dorinţele. Dar încet, încet, 
prin prietenii masculine pozitive, dorinţele homosexuale au 
început să se estompeze. 

Unul pas important pe care l-am făcut în procesul de 
schimbare a început într-o noapte cu tatăl meu. Am stabilit un 
timp în care ieşeam în oraş doar noi doi ca să luăm cina şi să 
vorbim – sincer, din inimă. Pentru prima dată, ne-am împărtăşit 
unul altuia cele mai intime lucruri din vieţile noastre. Am simţit 
o nouă legătură cu el, una care a început să îndepărteze o 
anumită îndoială şi nesiguranţă cu privire la relaţia noastră. 

În ianuarie 1994, m-am alăturat personalului 
Portland Fellowship. Doream să am oportunitatea de a le spune 
oamenilor că schimbarea este posibilă şi, cu curaj, să ajung la 
adolescenţi cu vestea bună a eliberării dintr-o viaţă dominată de 
păcat sexual. 

Am continuat să mă maturizez în următorii câţiva ani, 
lucrând în misiune şi mergând la cursuri, pentru a obţine titlul 
academic în studii biblice. Într-o zi, în timp ce petreceam timp 
cu nişte prieteni la cafeneaua colegiului, m-am uitat peste masă 
şi am observat o tânără frumoasă. Zâmbetul şi natura ei 
prietenoasă mi-au atras atenţia. Încurajat de prietenii mei, 
mi-am făcut curaj să-i cer să ne întâlnim. Încet, încet, ea a 
devenit prima mea prietenă adevărată. 

Amy ştia puţine despre homosexualitate, dar datorită 
dorinţei de a mă cunoaşte mai bine şi de a afla ce făceam, a 
participat la programul de opt luni de la Portland Fellowship. 

Exact la un an de la prima noastră întâlnire, am dus-o la 
Cascada Multnomah – un loc celebru în zonă, unde tata o 
ceruse în căsătorie pe mama. Am îngenuncheat şi i-am cerut lui 
Amy să fie soţia mea. A fost atât de uimită, încât aproape că am 
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scăpat inelul de pe podul din apropierea cascadei! Din fericire, a 
spus da. 

Căsătoria noastră din data de 15 martie 1997 a fost o 
ceremonie frumoasă, avându-i pe prietenii noştri şi pe cei dragi 
lângă noi, susţinându-ne tot timpul. Am intrat în căsătorie cu o 
lună de miere incredibilă la Puerto Vallarta, Mexic, iar de atunci 
ne bucurăm de căsnicie. 

Isus Cristos este cu adevărat un Dumnezeu al îndurării şi al 
harului. Destul de ciudat, acum sunt foarte recunoscător că am 
că m-am luptat cu homosexualitatea. Când i-am încredinţat 
lupta mea lui Dumnezeu, I-am îngăduit să mă formeze şi să mă 
modeleze ca bărbatul care sunt astăzi. Sunt recunoscător că m-a 
ales ca să ajut la atingerea oamenilor răniţi şi sunt recunoscător 
că mi-a dat dorinţele pe care le am în inimă. În El nu există 
secrete. Este cu adevărat un Dumnezeu puternic! 

[Jason Thompson, Freedom from a Secret. Copyright © 
Jason Thompson. Tradus şi publicat cu permisiune. Jason este 
Director Executiv la Portland Fellowship, o misiune creştină care 
crede că eliberarea de homosexualitate vine printr-o Persoană... 
Domnul Isus Cristos.] 

 

GĂSIREA CĂII DE SCĂPARE  

PHIL HOBIZAL 

 
Am crescut într-un orăşel mic aproape de Portland, în 

Oregon. Deşi familia noastră era religioasă, nu am avut o 
cunoaştere personală a lui Dumnezeu. 

Tata lucra fără oprire ca să întreţină familia, noi fiind cinci 
copii. Din nefericire, grijile constante cu privire la bani l-au 
făcut irascibil şi critic. Avea puţin timp de petrecut cu noi şi, 
când am crescut, am început să am resentimente faţă de el. 
Mama, pe de altă parte, era iubitoare şi încurajatoare. Fiindcă 
l-am respins pe tata, ea a devenit modelul meu. Îmi plăceau 
aceleaşi lucruri care îi plăceau ei: arta, muzica şi gătitul. 

Când aveam şapte ani, prietenul fratelui meu a venit să 
petreacă noaptea la noi. El m-a introdus în experimentarea 



 - 442 - 

sexuală şi ne-am sărutat şi ne-am strâns în braţe ore întregi. Din 
cauza nevoii de dragoste şi acceptare, m-am simţit bine să fiu 
aproape de el şi să am parte de acest gen de intimitate. 

Anii au trecut. Nu îmi plăcea competiţia din sporturi şi 
m-am simţit întotdeauna diferit de alţi băieţi. Muzica a devenit o 
scăpare, o cale de a arăta cine sunt. Apoi primii ani de liceu au 
adus o nouă serie de presiuni. Trupul a început să mi se 
schimbe şi eram privit de ceilalţi elevi ca o fetiţă. 

Eram foarte speriat, iar gândurile de sinucidere au devenit 
mai frecvente. Dar într-o zi profesorul de ştiinţele naturii a 
făcut remarca: „Oricine se omoară este o fetiţă.” „O, nu, nu 
asta”, m-am gândit eu. „Ar fi cel mai rău lucru pe care l-ar putea 
gândi oamenii despre mine.” Singura cale de scăpare nu era de 
fapt o opţiune pentru mine. 

În oraşul meu erau două feluri de elevi: cei entuziasmaţi de 
un anumit sport şi cei care se drogau. Nefiind interesat de 
sporturi, nu eram entuziasmat de un sport anume. Aşa că 
opţiunea era să mă droghez, ceea ce însemna să fac parte din 
lumea drogurilor. 

Nu aveam limită în ce încercam. Am devenit complet rebel. 
În interior aveam resentimente faţă de mama, învinovăţind-o 
pentru felul în care eram. Şi îl uram pe tata din cauză că mă 
neglija. Drogurile au devenit modul meu de a scăpa de durerea 
interioară. 

Prima întâlnire sexuală am avut-o cu cel mai bun prieten al 
meu din liceu. Eram beţi şi am profitat de el. Nu era 
homosexual, iar după aceea nu a existat nicio menţionare a 
incidentului. 

Acesta a început să fie pentru mine un tipar cu bărbaţii. Le 
făceam avansuri sexuale; mai târziu nu spuneau nimic. Fantezia 
şi autosatisfacerea erau, de asemenea, o eliberare frecventă 
pentru tensiunea sexuală, dar totul era foarte nesatisfăcător. 
Altora le păream un băiat normal. În exterior eram prietenos şi 
fericit, dar în interior mă ofileam. Nu vroiam să fiu homosexual, 
dar se părea că o altă alternativă nu exista. 
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În cele din urmă, am izbucnit în lacrimi şi le-am mărturisit 
părinţilor secretul întunecat care îmi chinuise viaţa atât de mulţi 
ani. Nu a venit ca o surpriză; bănuiau de câtva timp, dar nu 
ştiau ce să facă în această privinţă. 

„De ce nu devii preot?” a fost răspunsul tatălui meu. Am 
realizat că nu era un răspuns, ci doar o altă scăpare. Părinţii au 
fost de acord să plătească pentru consiliere, dar m-am dus 
numai de două ori. Psihiatrul vroia să-mi accept situaţia. Nu era 
soluţia de care aveam nevoie. 

Nevoia personală pentru alte răspunsuri începuse. Dar cu 
cât citeam mai multe cărţi de psihologie, cu atât mai confuz 
deveneam. Ştiam că eram prea indisciplinat şi nesigur ca să mă 
schimb de unul singur, astfel încât am început să studiez alte 
posibilităţi, precum religiile orientale şi hipnoza. Tot nu am găsit 
răspunsuri. „Poate că nu există o cale de ieşire”, m-am gândit. 
„Va trebui să mă împac cu asta.” 

Cam pe vremea aceea am început să lucrez la un serviciu 
nou, iar un bărbat de la lucru mi-a devenit prieten. Jim avea o 
pace în viaţa lui pe care aş fi vrut să o am şi eu. Întotdeauna 
vorbea despre Isus; fiindcă şi eu aveam un trecut religios, 
vorbeam despre Dumnezeu. Dar a devenit curând evident că eu 
nu Îl cunoşteam cum Îl cunoştea Jim. Pentru mine Dumnezeu 
era distant şi aspru, nu un Tată iubitor. 

În acelaşi timp, atracţia de a mă arunca cu capul înainte în 
homosexualitatea activă devenea tot mai intensă. Un bărbat 
homosexual de la lucru arăta că era interesat de o relaţie sexuală 
cu mine. Trebuia să fac o alegere: să-mi urmez sentimentele sau 
să-L încerc pe Acel „Isus” despre care auzeam atâtea lucruri 
bune. 

Într-o noapte, în octombrie 1978, m-am rugat: 
„Dumnezeule, dacă eşti real, Te rog să mi Te descoperi.” Când 
dormeam, El mi-a vorbit într-un vis viu, făcându-mi cunoscut 
că avea pentru mine un loc ca să mănânc la masa Lui. 
(Apocalipsa 3:20) În ziua următoare m-am trezit cu aşa o pace şi 
bucurie, încât am plâns. Cumva, ştiam că Dumnezeu era real, că 
El era răspunsul pe care îl căutam de atâta timp. 
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Ştiam că Dumnezeu îmi putea schimba orientarea sexuală, 
dar ştiam puţine despre durerea şi transformarea care îmi 
stăteau înainte. Satan nu avea să renunţe la mine aşa uşor. 

Jim şi prietenii lui mi-au oferit dragostea şi atenţia de care 
aveam atâta nevoie. La început, nu ştiau nimic despre luptele 
mele cu homosexualitatea. Vroiam atât de mult să fiu acceptat, 
încât nu aş fi riscat să fiu vulnerabil cu ei. Jim a sugerat o 
biserică; m-am dus să o vizitez, dar am stat singur, în partea din 
spate. Când slujba s-a terminat, am plecat repede. 

Am continuat să merg la biserică; treptat, am început să 
rămân puţin mai mult după slujbă. Conducătorii bisericii mi-au 
cerut, în cele din urmă, să fiu uşier şi am devenit activ în diferite 
aspecte ale vieţii bisericii. Ceea ce m-a ţinut ocupat şi m-a ajutat 
să evit să mă concentrez prea mult asupra sentimentelor 
homosexuale. 

Am distrus orice aveam în casă care avea legătură cu 
homosexualitatea şi m-am dedicat rugăciunii şi citirii Cuvântului 
lui Dumnezeu. Nu mai pierdeam timpul cu vechii prieteni. 
Pentru ei, devenisem un „ciudat al lui Isus”. M-am rugat pentru 
noi prieteni şi, când am devenit mai implicat în viaţa bisericii, 
am început să leg prietenii durabile. Cheia era să fiu dornic să 
fiu vulnerabil, chiar dacă uneori mă simţeam straniu, 
continuând să perseverez. 

La câteva luni de la convertirea mea, tatăl meu a avut o 
problemă care cerea o operaţie serioasă. Ni s-a spus că erau 
50% şanse de supravieţuire. Pentru prima dată, am început să 
am sentimente de dragoste faţă de tata şi am plâns la gândul de 
a-l pierde. L-am iertat pentru tot ce îmi făcuse. Procesul de 
vindecare începuse. 

După aproximativ un an, am ştiut că aveam nevoie de 
sprijinul bisericii pentru mai multă biruinţă asupra trecutului. 
Apoi, într-o noapte, a venit un telefon anonim, de la cineva care 
m-a ameninţat că mă va bate fiindcă eram „homo”. M-am dus şi 
i-am mărturisit pastorului trecutul meu. El m-a susţinut foarte 
mult şi mi-a cerut să-mi fac cunoscută mărturia în următoarea 
duminică la biserică! 



 - 445 - 

Eram speriat de moarte, dar Dumnezeu mi-a dat curaj. 
„Dacă voi fi cu adevărat parte a acestei biserici”, m-am gândit 
eu, „ei trebuie să mă cunoască aşa cum sunt.” Biserica a răspuns 
foarte pozitiv; acceptarea lor m-a ajutat să mă iert pe mine 
însumi. Vindecarea lui Dumnezeu continua. 

Dar după doi ani de umblare creştină, am căzut din nou în 
homosexualitate. În secret, păstrasem dorinţe pentru nişte 
activităţi homosexuale pe care nu le experimentasem niciodată. 
Am început să mă izolez, iar apoi un vecin homosexual m-a 
invitat la cină. După ce am băut nişte vin, dorinţele înăbuşite au 
ieşit în grabă la iveală. Dar experienţa a fost total 
nesatisfăcătoare şi am sfârşit prin a mă căi imediat. Mi-am cerut 
scuze de la tip şi am plecat. 

Am fost în stare să mărturisesc unui prieten drag, iar el m-a 
ajutat să fiu restaurat. Ştiam că deschisesem uşa pentru mult 
atac spiritual, dar am învăţat, de asemenea, mai multe despre 
harul şi îndurarea Domnului. Până în ziua de astăzi nu am mai 
făcut niciodată sex cu un bărbat. 

Cam la cinci ani după ieşirea din homosexualitate, m-am 
alăturat unui grup de sprijin al foştilor homosexuali aici, în 
Portland. Am descoperit că îi puteam încuraja pe alţii datorită 
lucrurilor prin care mă trecuse Dumnezeu. Era aşa de bine să îi 
ajut pe alţii să aibă parte de dragostea şi vindecarea lui 
Dumnezeu! 

Domnul a fost, de asemenea, credincios oferindu-mi o 
femeie frumoasă care să-mi fie soţie. Am întâlnit-o prima dată 
pe Patty când lucram amândoi la un muzical creştin. Relaţia 
noastră a fost la început cea de prieteni cu un scop comun. Nu 
după mult timp, ne-am apropiat şi a devenit evident pentru 
toată lumea că Dumnezeu ne aducea împreună pentru căsătorie. 
Perioada noastră de curtare a fost printre cele mai fericite din 
viaţa mea. 

Restaurarea anilor mei de disperare a fost uimitoare. 
Dumnezeu, în dragostea şi îndurarea Sa, mi-a dat atât de multe 
pentru care Îi sunt recunoscător. 
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Ani de zile am căutat o scăpare din nefericire şi din luptele 
sexuale. Dar am găsit Calea de ieşire. Numele Lui este Isus. 

[Phil Hobizal, Finding a Way Out. Copyright © 
Portland Fellowship. Tradus şi publicat cu permisiune. 
Phil Hobizal a fost Director la Portland Felowship. Este căsătorit 
de mai bine de treisprezece ani şi are cinci copii.] 

 

GĂSIREA VIEŢII ADEVĂRATE 

DAVID KYLE FOSTER 

 
De ce ar vrea un băiat de nouă ani să se sinucidă? Numai în 

ultimii câţiva ani am reuşit să dau un răspuns. Am fost unul 
dintre acei copii „sensibili”, iar strigătele şi bătăile din casă m-au 
afectat profund. În multe nopţi mă ascundeam pe podea, în 
spatele canapelei, într-o cameră goală, unde nu mă putea găsi 
nimeni. Sau îmi petreceam ziua la cinematograf, privind acelaşi 
film iar şi iar, devenind parte a vieţii personajelor, toate acestea 
ca să uit de durerea pe care o resimţeam din cauză că nu eram 
iubit.  

Una dintre marile traume ale copilăriei mele a fost bătaia 
zilnică pe care mi-o aplica bătăuşul din vecinătate. Într-o zi, am 
decis să încerc să îl amuz făcând striptease, ca să nu mă mai 
lovească. A funcţionat! Atunci am descoperit că puteam face 
oamenii să mă placă scoţându-mi hainele, o lecţie care, în cele 
din urmă, avea să mă ducă la prostituţie. 

Tatăl meu era un educator sever şi îmi inspira teamă. Într-o 
zi, în timp ce mă lovea cu cureaua, mi-am jurat că îl uram şi am 
declarat în inima mea că nu era tatăl meu. Ura de sine a fost 
rodul firesc al acelei decizii, ca şi inabilitatea de a-mi găsi propria 
identitate masculină. 

Pe vremea aceea, pentru mine autosatisfacerea devenise 
obsesivă. Am devenit introspectiv şi concentrat pe mine însumi, 
scuipând ură de sine în timp ce mă priveam în oglindă, în 
fiecare zi după şcoală. Curând am avut prima tentativă de 
sinucidere, care a fost urmată de altele, pe atunci neştiind cum 
altfel să scap de durerea şi tulburarea interioară. 
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Din primii ani de viaţă, o prietenă de familie adultă m-a 
necăjit necontenit cu privire la fete şi astfel am crescut cu o 
teamă infernală, profundă că o femeie matură mă va umili. În 
ultimii ani ai adolescenţei, când am devenit activ sexual, pentru 
mine devenise efectiv mult mai puţin stresant să fac sex cu 
bărbaţi decât cu femei. De altfel, cei mai mulţi dintre cei care 
mă căutau erau bărbaţi mai în vârstă, care nu aşteptau 
reciprocitate din partea mea. Adânc, în interiorul meu, mă aflam 
în căutarea unui model patern, de aceea eram dornic de atenţia 
lor. 

Tatăl meu era pastor, dar am crescut urându-L pe 
Dumnezeu. Faptul că în familie nu mi-a fost arătat caracterul 
Lui iubitor, a contribuit, fără îndoială, la ostilitatea mea faţă de 
Biserică. Şi întocmai cum îmi uram tatăl, simţeam o ură similară 
faţă de Dumnezeu, Tatăl meu ceresc. 

În ultimii ani ai adolescenţei am devenit nechibzuit şi 
nepăsător, lăsându-mă pradă obiceiului de a consuma droguri, 
ceea ce m-ar fi putut omorî cu uşurinţă. La un nivel inconştient, 
ajunsesem la concluzia că mersesem prea departe pentru a mai 
fi salvat şi astfel am început să retrăiesc viaţa lui Errol Flynn, aşa 
cum este relatată ea în cartea sa My Wicked, Wicked Ways [Căile 
mele rele, rele]. Hotărând să las soarta să mă ducă încotro vroia, 
m-am mutat la Hollywood. 

Spre uimirea tuturor, în scurt timp interpretam roluri 
principale în filme. Furia interioară dezlănţuită îmi dădea 
abilitatea de a comunica emoţii profunde pe ecran. Înainte de 
a-mi da seama, aveam doi dintre cei mai buni agenţi din oraş, un 
număr foarte mare de reclame naţionale plătite şi mai multe 
roluri principale. 

Dar nimeni nu bănuia viaţa mea dublă. În timpul zilei eram 
David Kyle, noua stea în ascensiune, concurând pentru roluri 
principale cu tinerele staruri ale cinematografiei de atunci. În 
timpul nopţii eram „Steve”, un prostituat pe străzile 
Hollywood-ului, încercând, fără să realizez, să-mi distrug 
succesul datorită unui profund sentiment de lipsă de valoare. 
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Adesea urcam în maşina unui client ştiind că va încerca 
să-mi ia viaţa. Speram doar că va termina repede. De fiecare 
dată, Domnul m-a scăpat, iar inima îmi era mişcată de 
simţământul îndurării şi protecţiei din partea lui Dumnezeu. 

Totuşi, la vârsta de douăzeci şi nouă de ani eram deja bolnav 
din cauza drogurilor, alcoolului şi prostituţiei. Am încercat să 
găsesc sensul vieţii urmându-l pe un guru numit Maharaj Ji, 
autoproclamat „stăpânul perfect al universului”. Într-o ocazie, 
oricât ar părea de ciudat, am atins nirvana sau conştienţa de 
Dumnezeu, simţindu-mă „una” cu Dumnezeu şi cu universul. 
În alte ocazii, l-am văzut pe guru făcând minuni supranaturale şi 
am presupus, cu naivitate, că numai Dumnezeu putea face aşa 
ceva. 

Între timp, mama mea şi tatăl meu deveniseră creştini 
adevăraţi şi îi puseseră pe toţi prietenii lor să se roage pentru 
mine. Apoi, cum începusem să am îndoieli cu privire la acel 
guru-dumnezeu al meu, m-am rugat Dumnezeului care a creat 
universul, care are un Fiu numit Isus. „Te rog, păzeşte-mă de 
înşelare, dacă urmez un profet fals!”, m-am rugat. Dintr-odată, 
am simţit un râu de apă vie, incredibil de puternic, ridicându-se 
în valuri în fiinţa mea. (Ioan 4:14) Părea o cascadă dezlănţuită 
de dragoste lichidă şi simţeam că aveam să mor datorită 
intensităţii sale. Când am strigat: „Opreşte-te!” s-a oprit, iar eu 
m-am prăbuşit plângând pe podea. „Dumnezeu există”, am 
gândit eu, „şi mă iubeşte!” 

Curând după aceea, m-am simţit îndemnat să vizitez ţara lui 
Israel, căutând adevărul despre Isus Cristos. Într-o biserică de 
lângă grădina Gheţimani, m-am rugat pentru un răspuns la 
întrebarea mea arzătoare: „Dacă atât Dumnezeu, cât şi Satan fac 
minuni, cum pot şti care minune este cu adevărat de la 
Dumnezeu?” 

Am simţit că Dumnezeu răspundea direct dorului din inima 
mea însetată, plină de întrebări: „Cine Şi-a dovedit dragostea 
pentru tine?” Scene de la biciuirea şi răstignirea lui Isus au 
început să mi se perinde prin minte şi am înţeles adevărul: 
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Dumnezeu m-a iubit atât de mult, încât L-a trimis pe Fiul Său să 
moară pe cruce pentru mine. 

Dumnezeu a început să facă o serie de minuni în viaţa mea. 
În numai şase săptămâni, mergeam deja la şcoala creştină 
Trinity Evangelical Divinity School de lângă Chicago, educaţia mea 
fiind plătită în întregime de un om de afaceri creştin. Am 
absolvit cu un masterat în Teologie în 1983. În următorul 
deceniu, am lucrat pentru câteva misiuni creştine importante, 
înainte ca Dumnezeu să mă cheme să lucrez cu normă întreagă 
ca Director la misiunea Mastering Life Ministries, care instruieşte 
Trupul lui Cristos cum să slujească celor zdrobiţi sexual. 

Dumnezeu a lucrat cu credincioşie de-a lungul anilor, 
aducându-mi vindecare de dependenţa sexuală din trecut. 
Imediat după mântuirea mea, m-am dus la pastor şi i-am spus: 
„Mă culc cu doi, trei bărbaţi în fiecare noapte de aproape zece 
ani. Ştiu că-mi vei cere să mă opresc, dar nu pot.” „Nu-ţi voi 
cere să te opreşti!”, mi-a răspuns el, şi îmi amintesc că am 
gândit: „Ce-i cu tine? Eşti pastor. Trebuie să-mi spui să mă 
opresc!” Dar el încerca să mă facă să înţeleg un adevăr profund: 
Dumnezeu urma să o facă pentru mine. El avea să facă să 
prindă viaţă dreptatea Sa în mine. Tot ceea ce aveam eu de făcut 
era să urmăresc o relaţie intimă cu El şi să Îi îngădui să preia 
complet controlul asupra vieţii mele. Cu o credinţă de copil am 
crezut, iar Dumnezeu a început cu adevărat să facă să prindă 
viaţă dreptatea Sa în mine. Din acea zi, m-a păzit ca să nu mai 
cad în imoralitate sexuală. 

Desigur, trebuie să fac faţă în continuare ispitelor sexuale 
care apar. Îmi amintesc că mă aflam în Orlando odată, pentru a 
înregistra cursul video al misiunii noastre despre vindecarea 
sexuală. Biserica m-a dus la un hotel care se afla chiar în 
mijlocul cluburilor de striptease şi al magazinelor pornografice. 

Când am intrat în camera de hotel, lângă pat erau două 
reviste pornografice. Când am început să răsfoiesc una din ele, 
Duhul Sfânt mi-a zis: „Satan încearcă să te facă să ieşi din 
cameră!” „Mulţumesc, Dumnezeule!”, am murmurat eu. 
Cuprins de o încântare bruscă, am aruncat revistele în coşul de 



 - 450 - 

gunoi şi le-am călcat puternic cu piciorul, băgându-le în fundul 
coşului. Când am călcat pe ele, Duhul Sfânt a rostit în inima 
mea, la fel de clar ca sunetul unui clopoţel: „Îl voi zdrobi sub 
picioarele Mele!” (Romani 16:20) 

În cei douăzeci de ani de vindecare, Dumnezeu a 
transformat inima mea răzvrătită într-o inimă cuprinsă de 
dragoste şi har. Şi a vindecat domeniile stăpânite de păcat şi 
slăbiciune din mine care mă duceau, în primul rând şi în primul 
rând, în robie. 

Dumnezeu a îndepărtat ura adâncă pe care o nutream faţă 
de tatăl meu. Într-o zi, mi-a cerut să îl iert pe tata. „Nu pot”, a 
fost gândul meu. „Rănile sunt prea adânci.” Apoi am adăugat: 
„Dar dacă îmi vei da putere, o voi face.” 

Apoi Domnul mi-a zis: „Ia iertare de la Mine şi dă-i-o tatălui 
tău.” În Duhul, m-am întins, am luat iertare din mâna iertătoare 
a lui Isus şi m-am întors spre tatăl meu, rostind: „Tată, cu 
putinţa pe care o are Isus de a te ierta, te iert.” Imediat am 
simţit o eliberare de ură şi amărăciune, care nu au mai revenit 
niciodată. 

Dumnezeu doreşte să facă din cei pe care îi mântuieşte 
trofee ale dragostei şi harului Său. Într-un mod surprinzător 
pentru cei din lume, El ne pune pe unii dintre noi în slujire 
exact în domeniul în care am căzut cel mai jos. Înlocuind cea 
mai mare slăbiciune a noastră cu tăria Sa, El astupă gura celor 
care nu Îl recunosc. 

[David Kyle Foster, Finding Real Life. Copyright © 
David Kyle Foster. Tradus şi publicat cu permisiune. David este 
autorul cărţilor Love Hunger: A Harrowing Journey from Sexual 
Addiction to True Fulfillment, Sexual Healing, Transformed Into His 
Image: Hidden Steps on the Journey to Christlikeness şi Director la 
Mastering Life Ministries. Poate fi contactat la adresa: 
Mastering Life Ministries, 1 Massachusetts Avenue NW, 
Suite 333, Washington, D.C. 20001, USA, telefon: 
(01)202.543.0073, site: www.nrb.org.] 
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HOMOSEXUAL ÎN ASCUNS: POVESTEA LUI BRADLEY 

FURGES 

 
„Homosexual în ascuns” este un idiom popularizat de 

J. L. King, care a scris o carte (lipsită de evlavie) cu acest titlu, 
despre experienţele lui ca homosexual în ascuns. Este şi 
termenul pe care Bradley Furges îl cunoaşte mult prea bine – 
din proprie experienţă. 

Deşi Brad s-a luptat cu homosexualitatea în anii de colegiu, 
nimeni din familia lui nu ştia. De fapt, nici colegii nu aveau idee 
despre viaţa lui secretă. „Eram hotărât să nu fiu niciodată un 
homosexual efeminat despre care toată lumea ştie că este 
homosexual”, spune el. 

Dar păcatul are modul său de a distruge cele mai bune 
planuri. În 1991, la câteva luni după absolvirea colegiului, a 
devenit dependent de cocaină – un obicei pe care îl luase de la 
cunoscuţii lui homosexuali. A început să iasă totul la iveală. O 
lună mai târziu, a fost arestat din cauză că a încercat să cumpere 
o substanţă interzisă şi a ajuns într-un centru de reabilitare 
pentru treizeci de zile. 

Brad ştia că dăduse de necaz şi a început să Îl caute pe 
Dumnezeu. După eliberare, s-a dus la o biserică penticostală şi a 
răspuns la chemarea la mântuire făcută de la altar. 

„Îmi amintesc că tremuram tot”, mărturiseşte el. „Era 
evident că mâna lui Dumnezeu se afla peste mine. Eram diferit! 
Isus mă mântuise!” 

Da, era diferit, dar păcatul îi strângea încă inima ca într-o 
menghină. Timp de câţiva ani a continuat să-şi arate credinţa în 
public, chiar dacă în ascuns se întâlnea cu bărbaţi. 

Ocazional, episcopul lui făcea glume cum că „nu avea 
fătălăi” în biserică. În ciuda îngrijorării lui Brad pentru ce avea 
să creadă acel om despre el, era atât de hotărât să se elibereze, 
încât a decis să rişte o întâlnire cu el.  

„Vizita mea la episcop a fost o mare dezamăgire”, continuă 
Brad. „Nu mi-a oferit nimic real. Am părăsit biroul extrem de 
supărat că îi destăinuisem despre lupta mea. Acum îmi cunoştea 
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secretul întunecat. Când avea să facă afirmaţii de la amvon 
despre «fătălăi», avea să se refere la mine? Mai multă paranoia. 
Devenisem şi mai preocupat de mine însumi. Dar fără să am 
nicio speranţă.” 

Nu mult după aceea, s-a deschis faţă de o femeie evlavioasă 
care frecventa biserica. Ea i-a spus că episcopul nu avea ungerea 
pentru a se ocupa de o asemenea problemă, dar erau unii care îl 
puteau ajuta. „Frate”, i-a spus ea cu toată sinceritatea, „singurul 
mod în care te poţi elibera este să te duci cu lupta ta la Domnul 
şi să apuci coarnele altarului de multe ori. Atunci vei obţine 
biruinţa!” 

Bradley a simţit că ea avea dreptate, dar se simţea prea slab 
ca să lupte până la biruinţă. În schimb, a început să citească cărţi 
despre homosexualitate, hotărât să-şi înţeleagă problema. „Ori 
de câte ori subiectul homosexualităţii apărea într-o discuţie, la 
radio sau la televizor, eram «numai urechi»”, îşi aminteşte el. 
„Nu mai este nevoie să spun, în încercarea de a mă găsi pe mine 
însumi, am devenit tot mai preocupat de persoana mea. Eram 
probabil cel mai nenorocit tip din împrejurimi.” 

După doi ani care au trecut astfel, a fost ca şi cum 
Dumnezeu ar fi zis: „Acum destul!” Un mentor evlavios l-a 
încurajat să meargă la Pure Life Ministries pentru a se ocupa de 
problema lui. 

Brad a intrat ca intern în programul de la Pure Life Ministries 
în ianuarie 1999. Totuşi, drumul către libertate nu a fost cum îşi 
imaginase el. 

„Am presupus că programul se va concentra în principal pe 
înţelegerea problemei mele: homosexualitatea. Odată cu 
scurgerea anilor, devenisem tot mai fixat asupra ei. Se părea că 
totul în viaţa mea se învârtea în jurul ei. Am crezut că, dacă 
m-aş fi putut elibera de ea, aş fi fost fericit, că viaţa mea ar fi 
fost plăcută lui Dumnezeu.” 

Dar la Pure Life Ministries nu permitem ca păcatul obsesiv şi 
toate problemele emoţionale ale omului, care sunt în mod 
inevitabil legate de păcat, să devină punctul principal al atenţiei. 
Această poziţie Îi este rezervată lui Dumnezeu. Dorinţa pe care 
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o are pe inimă conducerea de la Pure Life Ministries este să îi 
conducă pe cei care se luptă cu homosexualitatea la o întâlnire 
care să le schimbe viaţa, cu Crucea şi cu tot ce reprezintă ea: 
dragostea lui Dumnezeu faţă de ei, realitatea morţii sinelui pe 
care o cere ea, puterea Cuvântului lui Dumnezeu de a-i 
transforma şi oportunitatea pe care o oferă pentru o viaţă 
spirituală vie în Cristos Isus. De două mii de ani, aceasta a fost 
calea către adevărata libertate în Cristos. 

Brad, ca mulţi alţii, credea că la drumul către libertate va 
ajunge înţelegând tot ce se putea despre homosexualitate. În 
schimb, căutarea unei asemenea cunoaşteri l-a aruncat în 
mlaştina confuziei, descurajării şi preocupării de sine. 

„Când a apărut la Pure Life Ministries, era foarte confuz”, îşi 
aminteşte Steve Gallagher. „Într-o zi, ne-am aşezat şi i-am spus: 
«Bradley, înţeleg că problema ta e ca un munte pentru tine. 
Înţeleg cum totul în viaţă îţi pare neclar, sub umbra ei 
atotpătrunzătoare. Dar în următoarele şase luni vreau să-ţi pui 
problema deoparte şi să-ţi concentrezi întreaga atenţie asupra 
lui Isus Cristos şi a Crucii.»” 

Este exact ceea ce a făcut. Brad rămânea singur cu 
Dumnezeu şi striga pentru eliberarea de poftă. Petrecea ore 
întregi cufundat în Cuvântul lui Dumnezeu. Era primul în 
capelă, căutându-L pe Domnul înainte de întruniri. Pe scurt, a 
făcut tot ce a fost învăţat pentru a se ţine de Domnul. A avut 
parte de lupte şi eşecuri în cele zece luni cât s-a aflat ca intern în 
program, dar a nu a părăsit lupta. La încheierea programului, 
perspectiva lui era complet transformată. 

„Când Brad a terminat programul, i-am spus să se întoarcă 
şi să se uite (figurativ) la muntele lui”, îşi aminteşte Gallagher. 
„Era evident că muntele enorm în care transformase 
homosexualitatea se redusese la un muşuroi de furnici. Aceasta 
se întâmplă întotdeauna când oamenii se concentrează asupra 
Domnului. Problemele au modul lor specific de a se diminua, 
atunci când Îl lăsăm pe Dumnezeu să ocupe locul care I Se 
cuvine în inima noastră.” 
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Astăzi Brad nu mai este „homosexual în ascuns”. Acum are 
viaţă din belşug în Dumnezeu şi face parte din personalul 
Pure Life Ministries, oferindu-le speranţă şi încurajare altor 
bărbaţi care se luptă cu păcatul sexual. 

[“On the Down Low”: The Bradley Furges Story. Copyright © 
Pure Life Ministries. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

IEŞIND DIN HOMOSEXUALITATE: POVESTEA UNUI 

PASTOR 

JOHN HOWARD, AŞA CUM I-A POVESTIT LUI BOB DAVIES 

 
„Dumnezeule, Te rog, ajută-mă!”, era rugăciunea mea frecventă. 

Parcă un magnet uriaş mă atrăgea în locurile greşite. Mă simţeam supărat 
şi vinovat, dar nu mă puteam opri. 

Crescând, am fost întotdeauna conştient că eram cel mai 
mic copil din clasă. Mama înrăutăţea lucrurile, rugându-mă 
întotdeauna să mănânc mai mult. 

„John, uită-te cum mă privesc toţi oamenii”, mi-a şoptit 
într-o zi în autobuz. „Se întreabă de ce nu te hrănesc mai mult.” 

Când aveam treisprezece ani, tata a fost transferat cu 
serviciul din Calgary, Alberta, la Thunder Bay, Ontario. A fost o 
schimbare dură pentru mine. Tocmai începeam liceul, ceea ce 
mi se părea înspăimântător. 

În prima zi la noua şcoală, un tip numit Bill m-a invitat la 
biserică. Mersesem sporadic la şcoala duminicală şi ştiam că 
biserica ar fi fost un loc bun pentru a-mi găsi câţiva prieteni noi. 
Aşa că am început să merg cu el în fiecare duminică la 
Biserica Unită, care se afla chiar la poalele dealului pe care se afla 
şcoala. 

Mai târziu, fiind în clasa a zecea la şcoala duminicală, am 
fost invitaţi la o serie de cursuri de şase săptămâni, care avea să 
fie urmată de o slujbă specială de confirmare pentru cei care 
vroiau să se alăture bisericii. 

Nu voi uita niciodată predica din acea duminică dimineaţa, 
eu aflându-mă pe rândul din faţă împreună cu clasa mea. „Nu 
vă alăturaţi unui club”, ne-a spus pastorul. „Ceea ce faceţi de 
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fapt este să vă daţi viaţa lui Isus Cristos, cerându-I să vină şi să 
preia controlul asupra ei.” Nu mai auzisem aşa ceva până atunci. 

„Dumnezeule”, m-am rugat, „dacă eşti cu adevărat aici, Te 
invit să vii în viaţa mea. Te rog, iartă-mă pentru păcatele mele şi 
ajută-mă să devin persoana care vrei Tu să fiu.” 

Când m-am rugat, s-a întâmplat ceva. Adânc, înăuntrul meu, 
a venit siguranţa că Dumnezeu este real şi am fost copleşit de 
sentimentul că eram iubit. Ştiam sigur că Dumnezeu mă iubea 
pe mine, micul John Howard. A fost o experienţă uimitoare. 

După acea slujbă din aprilie 1963, m-am dus la orice 
activitate posibilă de la biserică. Aveam o sete nouă de a citi 
Biblia şi a mă ruga. Dintr-odată, biserica devenise o parte foarte 
importantă a vieţii mele. 

Dar, în acelaşi timp, se întâmpla altceva, ceva ascuns şi 
tulburător. Ca tânăr adolescent, descoperisem o grămadă de 
reviste sportive vechi jos, în pivniţă. Răsfoind repede paginile, 
am fost atras de reclamele Charles Atlas. Privind trupurile celor 
care făceau body building, am gândit: „Aşa trebuie să arate un 
bărbat adevărat. Mi-aş dori să pot arăta aşa.” 

Mai târziu, am descoperit din întâmplare o altă revistă, 
într-un magazin din colţul străzii, plină de bărbaţi sumar 
îmbrăcaţi, în posturi seducătoare. M-am simţit fascinat şi stârnit 
sexual. Cumva, ştiam că sentimentele mele erau greşite. 

Astfel a început un conflict interior care avea să continue 
aproape douăzeci de ani. Pe de o parte, mă rugam ca 
Dumnezeu să-mi înlăture sentimentele pentru bărbaţi, pe de altă 
parte, continuam să le găsesc plăcute. Îmi era prea ruşine să 
mărturisesc cuiva ce se întâmpla înăuntrul meu. 

Am avut o mulţime de prietene în timpul liceului şi m-am 
simţit foarte în largul meu cu ele. În ciuda dorinţei sexuale în 
creştere pentru bărbaţi, am presupus că, în cele din urmă, mă 
voi căsători. 

Apoi, prin intermediul şcolii şi al bisericii, am întâlnit o fată 
numită Vicki şi am început să ne întâlnim. Ne-am căsătorit când 
aveam amândoi douăzeci şi unu de ani, dar conflictul din 
interiorul meu s-a înteţit şi mai mult. Aveam deseori fantezii 
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homosexuale când întreţineam relaţii intime cu soţia şi căutam 
în secret reviste şi cărţi care să-mi alimenteze dorinţele 
homosexuale. 

Pe vremea aceea eram la seminar, instruindu-mă pentru 
misiune. Vicki şi cu mine am avut-o pe prima noastră fiică în 
1972, apoi am adoptat un fiu. Mai târziu, am mai avut încă o 
fată. Îmi iubeam profund soţia şi copiii, dar gândurile senzuale 
îmi scăpaseră de sub control. Deşi nu vroiam să-mi pierd 
familia, simţeam o dorinţă crescândă de a acţiona dând curs 
sentimentelor homosexuale, pentru a vedea dacă realitatea era la 
fel ca fantezia. În vara lui 1974, în drum spre casă de la o 
conferinţă, am avut o întârziere la Winnipeg. În loc să stau cu 
prietenii, m-am dus la un motel renumit pentru activitatea 
homosexuală. 

Un bărbat m-a abordat pentru sex. După ce a plecat din 
cameră, m-am îndreptat către duşuri. Mă simţeam atât de 
vinovat şi murdar – şi îmi era, de asemenea, teamă că aş fi putut 
lua o boală venerică. 

Mai târziu în noaptea aceea, am îngenuncheat lângă pat şi 
m-am rugat. „Dumnezeule, îmi pare atât de rău! Te rog, 
iartă-mă pentru acest păcat îngrozitor. Promit că nu voi mai 
face asta niciodată. Şi Te rog, îndepărtează aceste sentimente 
greşite.” 

Pe vremea aceea făceam parte din personalul bisericii 
Collier Street United Church din Barrie, Ontario. Trebuia să 
călătoresc destul de des la Toronto, făcând comisioane şi vizite 
la spital. În acele călătorii îmi era greu să stau departe de 
librăriile pentru adulţi. 

„Dumnezeule, Te rog, ajută-mă!”, era rugăciunea mea 
frecventă pe drumul spre Toronto. Dar odată ce ajungeam 
acolo, parcă un magnet uriaş mă atrăgea în locurile greşite. 
Răsfoiam reviste homosexuale şi memoram imaginile, având 
mai târziu fantezii cu ceea ce văzusem. Mă simţeam supărat şi 
vinovat, dar nu mă puteam opri. 

Apoi am început să merg cu maşina în zonele unde se 
căutau parteneri sexuali şi să citesc graffiti de pe pereţii 
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toaletelor. Ştiam că, dacă acel comportament al meu continua, 
aveam să fiu din nou atras în activitate homosexuală. În cele din 
urmă, aveam să fiu prins şi să-mi pierd slujba şi familia. 

Între timp, la biserică mă întâlneam regulat cu zece lideri de 
grupuri mici. Discutând problemele din grupurile lor, ca şi orice 
probleme personale, am ajuns să ne cunoaştem foarte bine. 

După o întâlnire, două femei s-au apropiat de mine. „John, 
simţim că efectiv te lupţi cu ceva”, au spus ele. „Dacă vei vrea 
vreodată să vorbeşti, vom fi aici pentru tine.” 

Le-am îndepărtat. „O, nu, e totul bine. Mulţumesc mult.” În 
interior, m-am speriat. „Oamenii îşi pot da seama că am o 
problemă!”, m-am gândit eu. 

În următoarea călătorie la Toronto, am ajuns din nou într-o 
librărie pentru adulţi. Pe drumul spre casă, Dumnezeu mi-a 
vorbit: „John, ţi-am oferit acele femei ca să vorbeşti cu ele.” Am 
sunat-o pe una din doamne în noaptea aceea şi i-am zis că 
aveam nevoie să mă întâlnesc cu ele. 

Vinerea următoare, am vorbit cu ele toată după-amiaza, 
dezvăluindu-le ce aveam pe suflet. M-au iubit şi m-au acceptat, 
plângând de multe ori cu mine în timp ce ne dezvăluiam 
secretele. Am hotărât să ne întâlnim la fiecare două săptămâni. 
În anul care a urmat, Domnul a lucrat în viaţa mea în mod 
minunat. 

Acele femei au devenit grupul meu de suport. Când mă 
duceam la Toronto, le sunam ca să le cer să se roage. Acest 
mod de a da socoteală a făcut ca lucrurile să fie cu adevărat 
diferite. Dependenţa de pornografie şi de fantezii imorale a 
început să scadă în intensitate. 

Dumnezeu mi-a arătat că obiceiurile mele păcătoase erau 
modalităţi nesănătoase prin care mă confruntam cu emoţiile 
negative: stresul, singurătatea, mânia, sentimentele rănite. El 
m-a ajutat, de asemenea, să-mi accept trupul, să înţeleg că era 
darul Lui pentru mine, nu ceva de care să mă ruşinez. 

După câteva luni, am ştiut că soţia mea trebuia să afle ce se 
întâmpla. Într-o noapte, înainte de a merge la culcare, i-am 
mărturisit, în cele din urmă, luptele mele cu homosexualitatea. 
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Vicki a fost rănită că păstrasem ascunsă de ea atâţia ani acea 
latură a mea, dar m-a sprijinit în căutarea vindecării. Şi, deşi era 
dedicată căsătoriei noastre, ştia că activitatea mea homosexuală 
făţişă era adulter. „Dacă vei alege un asemenea comportament, 
te voi părăsi”, mi-a spus ea. Faptul de a-i cunoaşte limitele m-a 
făcut mai motivat să nu cad iar în adulter. 

Procesul de vindecare a continuat luni de zile. Treptat, le-am 
spus mai multor oameni cu ce mă confruntam, iar ei m-au 
sprijinit foarte mult. Pastorul meu senior a descoperit o carte 
care avea pe spate adresa unei misiuni a foştilor homosexuali. 
Le-am scris cerând materiale şi am devorat informaţiile. 

În primăvara lui 1985, am mers la o conferinţă despre 
vindecarea de homosexualitate în Vancouver, Canada. A fost 
aşa de încurajator să întâlnesc alţi foşti homosexuali şi să le 
împărtăşesc problemele mele! „Dumnezeule”, m-am rugat în 
săptămâna aceea, „dacă vrei să încep o misiune pentru 
homosexuali, sunt de acord.” 

Apoi, într-o dimineaţă, am auzit la ştiri despre arestarea unui 
bărbat care era învăţător de şcoală duminicală în alt oraş. Fusese 
prins în timpul unei activităţi homosexuale. După ce şi-a luat 
rămas bun de la soţie şi copii, s-a dus în oraş şi s-a omorât. 

Am plâns, ştiind că, fără harul lui Dumnezeu, aş fi putut fi 
eu în locul lui. Ştiam, de asemenea, că atât de mulţi dintre cei 
care se luptau cu homosexualitatea nu auziseră niciodată că 
există speranţă pentru schimbare. 

„Dumnezeule”, m-am rugat, „dacă făcându-mi publică 
povestea, o astfel de tragedie ar putea fi prevenită, sunt gata să o 
fac.” 

Astfel că, în ianuarie 1986, am început un grup de suport al 
foştilor homosexuali, care funcţionează bine şi în prezent. A 
fost mişcător să văd schimbările pe care le-a făcut Dumnezeu în 
vieţile oamenilor care au venit. 

Dumnezeu a continuat să lucreze în căsnicia mea. Acum mă 
bucur cu adevărat de latura fizică a relaţiei mele cu Vicki, fără să 
mai am nevoie de fantezii homosexuale pentru stimulare. 
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În comparaţie cu ce se întâmpla cu cinci ani în urmă, luptele 
mele cu dorinţa homosexuală efectiv au dispărut. Nu-mi mai 
este teamă de ispită când vine; am învăţat cum să o înfrunt cu 
succes. 

Atâţia ani m-am chinuit să mă ocup de homosexualitate, 
numai eu şi Domnul. Apoi am descoperit că El vroia să-mi 
aducă vindecare prin oamenii Săi. Îl laud pe Dumnezeu că m-a 
condus la două creştine iubitoare, care au vrut să fie uneltele 
Sale pentru vindecarea şi schimbarea mea. 

Şi astfel este adevărat ce a scris Iacov: „Mărturisiţi-vă unii 
altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi.” 
(Iacov 5:16) Lăudat să fie Dumnezeu! 

[John Howard, Bob Davies, Out of Homosexuality: A Pastor’s 
Story. Copyright © 1988 Bob Davies. Tradus şi publicat cu 
permisiune. John este pastor responsabil cu educaţia la biserica 
Collier Street United Church din Barrie, Ontario, Canada şi licenţiat 
în Teologie la Universitatea Victoria din Toronto. El şi soţia sa au 
trei copii.] 

 

ÎN SFÂRŞIT LIBER! 

MICHAEL BABB 

 
Era primăvara anului 1984. Stăteam la fereastra biroului 

meu, privind în gol la dimineaţa mohorâtă, lipsită de soare. Un 
nor familiar de depresie coborâse peste mine, sentiment pe care 
îl avusesem de multe ori în ultimele luni. 

„De atâta timp vreau să fiu liber”, mă gândeam eu, în timp 
ce ochii mi se umpleau de lacrimi. „Dar sunt la fel de pustiu ca 
întotdeauna. Este moartea singura cale de ieşire?” 

M-am gândit la copilăria mea. Părinţii mei se despărţiseră 
când eu aveam patru ani, din cauza consumului de alcool 
excesiv al tatălui meu. Divorţul lor a survenit patru ani mai 
târziu. Drept rezultat, mă simţeam inferior între copiii de 
aceeaşi vârstă. Toţi aveau doi părinţi şi familii „normale”, în 
timp ce eu locuiam cu mama şi cu două surori mai mari. 
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Fără tată, mi-a lipsit modelul masculin necesar unei bune 
dezvoltări masculine. Mă simţeam extrem de inadecvat când mă 
raportam la alţi băieţi. Cam de pe la vârsta de cinci ani, îmi 
amintesc că eram interesat de trupul masculin. Când am ajuns la 
pubertate, atracţiile s-au intensificat. 

În timpul liceului şi colegiului nu am cunoscut pe nimeni 
care să ducă astfel de lupte şi nu am dat curs niciodată atracţiilor 
faţă de cei de acelaşi sex. M-aş fi omorât dacă ar fi bănuit cineva 
latura ascunsă a vieţii mele. 

Simţeam o anumită atracţie faţă de femei şi m-am 
îndrăgostit de o colegă de clasă, cu care m-am şi căsătorit. După 
nouă luni totuşi, soţia mea a fost omorâtă într-un accident de 
maşină. A murit fără ca măcar să ştie despre lupta mea secretă. 
Două alte rude apropiate ale mele au murit în următorii trei ani. 
Îmi doream să mor şi eu. „Poate că eu voi fi următorul”, mi-am 
zis. „Atunci nu voi mai fi nevoit să trăiesc cu această luptă 
îngrozitoare.” 

Cea mai fericită perioadă din viaţa mea a fost când L-am 
acceptat pe Isus ca Mântuitor al meu în anul 1974. Crescând 
într-o confesiune legalistă, crezusem că dacă trăieşti corect, eşti 
automat creştin. Apoi mai mulţi prieteni de-ai mei s-au alăturat 
mişcării Jesus People şi au început să vorbească tot timpul despre 
Isus Cristos. Într-o noapte, fiind singur în apartament, am făcut 
o rugăciune simplă: „Doamne, dacă încă nu Te cunosc, vreau să 
Te cunosc cu adevărat. Vreau o viaţă mai bună. Vreau ajutor.” 

Viaţa mea a început să se schimbe după acea rugăciune. Am 
renunţat la înjurături şi la fumatul marijuanei. Când citeam 
Biblia, simţeam o bucurie adâncă. Pentru prima dată în viaţă, 
ştiam că Dumnezeu mă iubea. Luptele homosexuale s-au 
diminuat şi, în cele din urmă, am simţit parţial libertatea după 
care tânjeam cu disperare. Procesul vindecării mele a continuat 
timp de mai mulţi ani. 

În acea perioadă urmam cursuri serale la un colegiu biblic 
din apropiere. Într-o seară, o studentă pe nume Beth şi-a făcut 
cunoscută mărturia, iar Domnul a vorbit inimii mele: „Te vei 
căsători cu ea.” Beth şi cu mine ne-am cunoscut întâmplător, 
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dar după acea seară, relaţia noastră a devenit repede mai 
profundă. Ne-am căsătorit patru luni mai târziu. Eram din nou 
soţ, iar sentimentele homosexuale se diminuaseră mult. Dar 
rădăcinile luptei mele erau încă nerezolvate. Apoi au venit 
sentimentele tipice ale vârstei de mijloc, îndeosebi după ce 
mi-am schimbat serviciul de două ori. La vârsta de treizeci şi 
cinci de ani, îmi vedeam trupul îmbătrânind şi aveam fantezii în 
care făceam sex cu bărbaţi mai tineri. 

Am devenit puternic atras de un asociat de afaceri şi am 
început să petrecem timp împreună aproape în fiecare seară. 
Relaţia noastră s-a transformat în dependenţă emoţională, apoi 
a devenit sexuală. Nu după mult timp am fost gata să-mi 
părăsesc soţia, serviciul şi pe Dumnezeul meu pentru acel 
bărbat. Ştiam în inima mea că ce făceam era greşit, dar nu 
aveam putere să mă opresc. 

Vina mea s-a transformat în depresie. Eram conştient că 
urma dezintegrarea căsătoriei mele. Cu cât petreceam mai mult 
timp cu prietenul meu, cu atât mai puţin vroiam să fiu cu Beth. 
Într-o noapte, a primit un telefon anonim. „Soţul tău se 
întâlneşte cu altcineva”, a spus persoana, apoi a închis. După 
aceea, Beth m-a confruntat, dar eu am negat totul. „Lucrez doar 
până târziu”, am minţit, simţind că-mi venea rău de la stomac. 
Eram chinuit de frustrare. Căsnicia mea cândva fericită era 
acum un obstacol în calea dorinţelor mele dezlănţuite pentru 
lumea homosexuală. 

Privind pe fereastră în acea zi mohorâtă de primăvară, am 
înţeles că tocmai lucrul după care tânjisem în toţi acei ani, mă 
dezamăgise. „În sfârşit, m-am îndrăgostit de un bărbat”, mi-am 
spus mie însumi, „dar aş prefera să mor!” 

Apoi a venit un telefon care mi-a schimbat viaţa. Julie, soţia 
unui fost pastor, mi-a telefonat din Boston. Ştiind că eram 
deprimat, se rugase cu râvnă pentru mine. Prin Duhul Sfânt, 
Dumnezeu i-a descoperit detalii specifice despre luptele mele. 

„Am două cuvinte pentru tine”, mi-a zis ea. 
„Homosexualitate şi sinucidere.” 
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„Ai dreptate”, am recunoscut, simţind o eliberare uriaşă 
pentru că păcatele mele ascunse erau în sfârşit ştiute. Julie mi-a 
făcut cunoscut că, indiferent ce s-a întâmplat, mă iubea în 
continuare. „Voi fi întotdeauna alături de tine”, a adăugat. 

După ce am închis telefonul, Beth a intrat în cameră. „Vrei 
să-mi spui şi mie despre ce a fost vorba?” m-a întrebat ea. „Ei 
bine, ştii că avem doar simulacrul unei căsnicii”, am început eu. 
„Este o relaţie slabă, nici măcar o prietenie...” Apoi am rostit 
cuvintele pe care le ţinusem închise în mine de ani de zile: „Sunt 
homosexual.” 

I-am povestit lui Beth prin ce trecusem până atunci, iar în 
seara următoare am avut o discuţie lungă. „Mă iubeşti?” m-a 
întrebat ea. „Îl iubeşti pe el mai mult decât pe mine? Dacă îl 
vrei, atunci du-te. Dacă nu, sunt aici ca să rezolvăm 
problemele.” În timp ce vorbea, am înţeles că marea mea teamă 
de respingere era nefondată. Cel mai tainic secret al meu ieşea la 
iveală, iar oamenii care îmi erau cei mai apropiaţi răspundeau cu 
dragoste. 

Imediat, Dumnezeu a început să intervină în viaţa mea. 
Eram nevoit să îl văd pe prietenul meu în fiecare zi la serviciu, 
dar apoi am primit o ofertă de angajare în oraşul Oklahoma, la 
două sute patruzeci de kilometri spre sud. Atât soţia mea, cât şi 
eu am simţit că separarea şi noul mediu ar fi ideale. Ne-am pus 
casa în vânzare şi ne-am mutat în Oklahoma. 

După ce am lucrat şase luni la noul serviciu, m-am dus în 
concediu cu familia. În casa unui prieten, am găsit mărturia unui 
fost homosexual, Sy Rogers. M-am închis în baie şi am citit 
broşura de trei ori! După concediu, i-am scris lui Sy. Mi-a 
răspuns cu o scrisoare frumoasă, dându-mi versete din Scriptură 
şi încurajându-mă. Am început să corespondăm şi mi-a povestit 
despre The First Stone, o misiune locală a foştilor homosexuali 
din Oklahoma City. 

Câteva luni mai târziu, m-am dus acolo la o întâlnire faţă în 
faţă cu un consilier şi am ştiut imediat că misiunea respectivă 
era potrivită pentru mine. Am simţit aşa o dragoste, acceptare şi 
înţelegere, de care aveam nevoie cu disperare. 
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Am învăţat despre importanţa vitală a unei relaţii de fiecare 
clipă cu Isus, care avea să-mi aducă pace şi bucurie în viaţă. 
Dumnezeu mi-a arătat că era nevoie să Îl cunosc în mod intim, 
nu doar intelectual. Am înţeles că de când devenisem creştin 
învăţasem multe despre Dumnezeu, dar nu Îl cunoscusem cu 
adevărat. Ştiam despre abstinenţa homosexuală, dar nu şi despre 
vindecarea de homosexualitate. 

Dumnezeu mi-a arătat că nu avea să vină nimic peste mine 
fără să pot face faţă şi că îmi oferea o cale de scăpare. 
(1 Corinteni 10:13) Cu siguranţă, urmau să vină ispite 
homosexuale. Dar când au venit ispitele, am învăţat din ele; 
Dumnezeu a folosit chiar şi ispita spre binele meu. 

Am învăţat, de asemenea, cum să-mi controlez gândurile de 
poftă, supunându-le lui Isus în rugăciune. Când privirile îmi 
hoinăreau, mă opream şi făceam alegeri corecte, neîngăduind 
emoţiilor să se dezlănţuie din cauza poftei. Încet, încet am 
învăţat ce înseamnă „să-ţi iei crucea” şi să-L urmezi pe Isus 
(Matei 16:24), neîngăduind vechile dorinţe ale naturii mele 
umane păcătoase. Uneori nu am vrut să Îl ascult pe Cristos. Am 
căzut în vechile obiceiuri, dar m-am ridicat şi am continuat să 
merg înainte. 

După un an şi jumătate, casa noastră din Kansas era încă 
nevândută. Am primit o altă ofertă de angajare în Wichita, iar 
apartamentul în care locuiam în Oklahoma nu a mai fost 
disponibil. 

Dumnezeu mi-a dat un impuls puternic: „Du-te înapoi în 
Wichita şi începe o misiune pentru homosexuali.” La sfârşitul 

anului 1986 eram deja înapoi în Kansas. Patru luni mai târziu, a 

avut loc prima noastră întâlnire de grup, iar de atunci am mers 
înainte cu toată puterea. 

Vindecarea mea continuă. Dumnezeu m-a adus în punctul 
în care nu mă mai văd ca „homosexual”. Deşi am ocazional 
dorinţe homosexuale, ele nu mă controlează. Acum privesc 
înainte la fiecare zi cu o anticipare plină de bucurie, nu cu o 
strângere emoţională puternică în interior. După ani de lupte, în 
sfârşit umblu în libertatea Lui! 
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[Michael Babb, Free At Last! Copyright © 1992, 2000 
Michael Babb. Tradus şi publicat cu permisiune. Michael şi Beth 
au trei copii. El este Director la misiunea Freedom At Last. Poate 
fi contactat la adresa: Freedom At Last, P.O. Box 13314, 
Wichita, Kansas 67213, USA, telefon: (01)316.263.2350, e-mail: 
freemickey@juno.com.] 

 

ÎNTORS DIN CAPTIVITATE 

JONATHAN BERRY 

 
Am crescut într-o familie iubitoare, morală, care frecventa 

biserica şi am beneficiat de la o vârstă fragedă de stimulentul 
creştin al şcolii duminicale. Cam pe la vârsta de zece sau 
unsprezece ani am realizat că eram atras atât emoţional, cât şi 
fizic mai degrabă de băieţii de la şcoală care îmi erau prieteni, 
decât de fetele de la şcoală care îmi erau prietene. Nu am ales să 
am asemenea sentimente şi mi-am petrecut cea mai mare parte a 
adolescenţei luptând împotriva lor şi chinuindu-mă fiindcă mă 
simţeam vinovat din cauza lor. În sfârşit, la vârsta de 
şaptesprezece ani am început să mă identific, cu mare reticenţă, 
în interior cel puţin, ca fiind homosexual. 

Cu siguranţă, nu vroiam să fiu homosexual şi mi-ar fi plăcut 
ca, în acel stadiu, să fi avut putere să vorbesc despre 
sentimentele mele cu cineva. Dar am simţit că nu exista nimeni 
la care m-aş fi putut duce. Nu mă puteam duce nici la părinţi, 
nici la prietenii mei şi, cu siguranţă, nici la cineva din biserică. 
Singurele dăţi când i-am auzit pe creştini vorbind despre 
homosexualitate au făcut-o întotdeauna într-un mod foarte 
acuzator, aspru, critic. 

Negăsind niciun mod de a reconcilia credinţa mea vagă cu 
sexualitatea mea, am decis că nu aveam altă opţiune decât să 
părăsesc biserica şi să încerc să-mi găsesc un partener. Auzisem 
şi citisem că homosexualii sunt foarte promiscui, având mulţi 
parteneri sexuali, dar cu siguranţă nu asta vroiam eu. Eu căutam 
dragostea, pe cineva special cu care să-mi împart viaţa. Nu după 
mult timp am întâlnit un tip de vârsta mea şi o vreme am fost 
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îndrăgostiţi şi am intrat împreună într-o relaţie de durată, 
dedicată, complet ascunsă de toţi membrii familiei mele, de toţi 
prietenii şi colegii mei. 

Privind în urmă, pot să văd că Dumnezeu nu m-a respins şi 
nu m-a abandonat în cei şapte ani cât am trăit într-o relaţie 
homosexuală. El a fost foarte îndurător şi milos şi mi-a amintit 
permanent de existenţa Lui şi de dorinţa Lui de a Se afla drept 
în centrul vieţii mele. Încet, dar sigur, m-a convins de decizia 
greşită pe care o luasem în adolescenţă, de a mă implica într-o 
relaţie homosexuală, iar la vârsta de douăzeci şi patru de ani m-a 
adus la credinţa în Isus Cristos. 

Convertirea mea efectivă a fost destul de dramatică şi 
neaşteptată. Ea a fost iniţiată de faptul că am intrat, oarecum 
răvăşit, într-o dimineaţă de duminică, în biserica 
Landsdowne Baptist Church din Bournemouth. A fost ceea ce eu 
numesc experienţa mea din Psalmul 32; mâna lui Dumnezeu 
apăsa greu asupra mea zi şi noapte, slăbindu-mi puterea, până 
ce, în final, mi-am recunoscut păcatul înaintea Lui. În acea stare 
în care mă simţeam sub judecata lui Dumnezeu, am apărut la 
biserica Landsdowne Baptist Church. De ce acolo? Ei bine, fiindcă 
de câţiva ani locuiam împreună cu partenerul meu chiar vizavi şi 
adesea observasem cât de fericiţi, bucuroşi şi împăcaţi păreau 
oamenii duminică de duminică, când ieşeau din clădirea 
bisericii. Era ca şi cum aveau ceva ce mie îmi lipsea şi, ca să o 
spun răspicat, eram gelos! 

Nu-mi amintesc nimic din detaliile slujbei din acea 
duminică. Singurul lucru care m-a izbit destul de puternic a fost 
gândul că „Dumnezeu este în locul acesta.” După slujbă s-a 
apropiat de mine pastorul răspunzător cu îngrijirea pastorală, 
care a vorbit cu mine şi mi-a sugerat că arătam ca şi cum aveam 
nevoie de cineva cu care să discut. Mândria m-a ispitit să 
răspund: „Eu, să am o nevoie? Glumeşti? Sunt bine!” Dar 
realitatea era că în acel stadiu eram un om zdrobit, deci cum aş 
fi putut să refuz oferta de a sta de vorbă? 

Chiar în săptămâna următoare ne-am întâlnit, iar el s-a 
aşezat lângă mine şi mi-a oferit o ceaşcă de ceai (un lucru foarte 
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englezesc de făcut!). Înainte de a-i povesti despre mine sau 
despre viaţa mea, m-a întrebat, pur şi simplu, dacă mă deranja 
să-mi citescă ceva din Biblie. Reacţia mea a fost: „Sigur, cum 
doriţi.” Nu eram cu adevărat deranjat, neavând atunci idee, 
bineînţeles, despre puterea Cuvântului lui Dumnezeu de a 
străpunge inima omenească! Când a citit versetele din Ieremia, 
capitolul 29:12-14, m-au tăiat în inimă ca o sabie. Ştiu că sună 
puţin ca un clişeu, dar chiar a fost ca şi cum Dumnezeu îmi 
vorbea direct mie: 

„Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, 
gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. 
Voi Mă veţi chema şi veţi pleca; Mă veţi ruga şi vă voi asculta. Mă veţi 
căuta şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să 
fiu găsit de voi, zice Domnul, şi voi aduce înapoi pe prinşii voştri de 
război.”  

Acum, eu deja auzisem, înţelesesem şi respinsesem anterior 
Evanghelia, aşa că am luat acele cuvinte ca pe o chemare 
imediată de a mă întoarce la Dumnezeu şi a-mi pune pe deplin 
încrederea în Isus Cristos pentru iertarea păcatelor şi mântuirea 
mea personală. Am ştiut imediat, chiar în momentul convertirii, 
fără să-mi spună cineva, că să devin creştin şi să-L caut pe 
Dumnezeu cu toată inima însemna să ies din relaţia 
homosexuală în care eram implicat. Ceea ce nu era uşor nici 
pentru mine, nici pentru partenerul meu, dar ştiam în inima mea 
atât de clar că era ceea ce cerea Dumnezeu. Lucrul după care 
tânjisem şi năzuisem în anii fragedei copilării şi ai adolescenţei 
(adică relaţia „perfectă” cu un bărbat) mă ţinea de fapt captiv şi 
nu-mi dădea libertatea promisă şi satisfacţia pe care le râvneam. 

Ştiam, de asemenea, că Dumnezeu avea planuri foarte bune 
pentru mine; planuri de a prospera şi nu de a mă răni, planuri de 
a-mi da speranţă şi un viitor. Iar la câţiva ani după ce am 
devenit creştin, m-am mutat la Londra ca să mă instruiesc la un 
colegiu biblic. După instruire, m-am dus să slujesc la o biserică 
din East London timp de zece ani, mai întâi ca pastor asistent şi 
lucrător cu tineretul, iar ulterior ca pastor. 



 - 467 - 

În primii mei ani de creştin, am aflat despre misiunea 
True Freedom Trust, în care m-am implicat, la început din 
perspectiva că eu personal aveam nevoie de un anumit suport, 
de încurajare şi ajutor practic pentru a lăsa în urmă stilul de viaţă 
homosexual. Dar m-am târziu m-am implicat şi ca voluntar – 
conducând un grup de suport, păstorind şi îngrijind de tovarăşii 
mei de luptă, oferind învăţătură biblică la diferite conferinţe şi, 
un număr de ani, slujind şi în bordul de administrare. 

Când l-am întâlnit prima dată pe Martin Hallet la 
Spring Harvest la mijlocul anilor ’90, nu avem idee că, în cele 
din urmă, întâlnirea noastră avea să conducă, după câţiva ani, la 
numirea mea ca director al misiunii pe care o cofondase cu 
treizeci şi doi de ani în urmă. Dar puţin câte puţin, Dumnezeu a 
început să mă împingă în direcţia respectivă şi, cu beneficiul 
înţelegerii ulterioare, pot să văd că m-a pregătit şi m-a modelat 
pentru acest rol din momentul convertirii mele. La timpul Său 
desăvârşit, aveam să fiu pregătit să preiau rolul de director, chiar 
în momentul în care Martin Hallet era pregătit să se retragă. În 
cele din urmă, Domnul a aranjat diferite circumstanţe (inclusiv 
folosind durerea unui colaps al meu şi o perioadă de depresie 
profundă) pentru a mă aduce în punctul de a fi dornic să spun 
„da” atunci când bordul m-a invitat să preiau rolul. 

Ar trebui să afirm că nu am fost „vindecat” sau „tămăduit”, 
sau „eliberat” de homosexualitate. Experienţa mea de acum este 
că Dumnezeu îmi dă har zilnic ca să trăiesc o viaţă de celibatar 
şi, aş accentua eu, foarte împlinită, ca bărbat necăsătorit. 
Luptele cu atracţia faţă de persoanele de acelaşi sex nu a luat 
sfârşit la convertire, cum ar putea presupune mulţi creştini. Sunt 
conştient că am „picioare de lut”, cum avem toţi, şi că voi fi 
nevoit să-mi înfrunt slăbiciunile în timp ce călătoria continuă. 
Aceste vremuri sunt pentru mine oportunitatea de a primi 
îndurarea, dragostea şi iertarea lui Dumnezeu. El m-a eliberat 
din robia păcatului şi, în ciuda dorinţelor păcătoase, mă ţine să 
nu mă întorc în robie. Descopăr, de asemenea, în luptele 
continue cu atracţia faţă de persoanele de acelaşi sex, realitatea 
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că puterea lui Dumnezeu în slăbiciune este făcută desăvârşită; 
când sunt slab, atunci sunt tare. 

[Jonathan Berry, Back from Captivity. Copyright © 2009 
True Freedom Trust. Tradus şi publicat cu permisiune. 
Johnathan este Director la True Freedom Trust, fiind responsabil 
cu învăţătura şi cu aspectele pastorale ale misiunii. Poate fi 
contactat pe site-ul www.truefreedomtrust.co.uk.] 

 

MAI PRESUS DE SUPRAVIEŢUIRE 

DANIEL MINGO 

 
Mi s-a spus că viaţa mea oglindeşte profilul clasic. Nu ştiu 

dacă este aşa, dar ştiu că puterea dragostei şi iertării lui 
Dumnezeu mi-a transformat viaţa într-un mod pe care nu l-aş fi 
crezut niciodată posibil. Sperasem, dar nu am crezut niciodată 
că ar fi fost posibil. 

M-am născut ca al doilea fiu în ceea ce urma să fie o familie 
cu şapte copii, şase băieţi şi o fată. Am venit pe lume când 
fratele meu mai mare avea doi ani. De când îmi amintesc, am 
mers la biserică în fiecare duminică. Am crescut într-o 
confesiune creştină care mi-a oferit o înţelegere de bază a 
credinţei. 

Unele dintre primele mele amintiri despre viaţa noastră de 
familie sunt fericite, dar în cea mai mare parte, am fost nefericit 
în copilărie. Am simţit întotdeauna că fratele meu mai mare era 
favorizat. El părea să aibă cel mai mult parte de atenţia tatălui 
meu. La urma urmei, amândurora le plăceau sporturile şi erau 
buni la ele. Eu nu am fost niciodată, deşi am încercat să fiu. Nu 
mă simţeam acceptat şi râdeau de mine din cauză că îmi lipseau 
abilităţile atletice. Dacă jucam un joc pe echipe, eram ales 
ultimul. Pur şi simplu, nu a fost deloc distractiv să fiu băiat; a 
fost prea greu. 

Nu am avut niciodată cu tatăl meu o legătură emoţională 
puternică, pe când eram copil. Serviciul îl obliga deseori să plece 
din oraş de luni până vineri, iar weekendurile lui erau ocupate 
de cumpărături cu mama, de comisioane şi de vizionarea 
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sporturilor la televizor. Ceea ce era un plus pentru fratele meu, 
dar nu şi pentru mine. Mama nu conducea maşina, deci era prin 
preajmă aproape mereu. Pentru mine, cele mai mulţi stimulenţi 
parentali au venit de la ea. De când o cunosc a fost o femeie 
evlavioasă. Acum ştiu că părinţii mei mă iubeau şi că au făcut 
tot ce au ştiut pentru a mă creşte aşa cum trebuie. Dar nu am 
realizat întotdeauna asta. Credeam că singurul motiv pentru care 
mă îmbrăcau şi mă hrăneau era din cauză că ar fi fost arestaţi 
dacă nu ar fi făcut-o. Cred că am constituit o mare provocare 
pentru ei; nu erau siguri cum să procedeze cu un fiu care nu era 
bun la – şi căruia nu îi plăceau – „lucrurile de băieţi”. 

Durerea de a simţi că nu mă potriveam niciodată în familie 
şi că nu corespundeam aşteptărilor tatălui meu, pentru a-i 
câştiga dragostea şi acceptarea, m-a împins să le găsesc acolo 
unde erau disponibile. Mai întâi, am început să mă joc cu fetele 
din vecinătate. Erau de vârsta mea şi se părea că mă potriveam 
cu ele. Am descoperit totuşi că băieţii din vecinătate rămăseseră 
la fel de cruzi ca înainte. Chiar şi părinţii lor au ajuns să fie cruzi 
cu mine. Părinţii unui băiat au ajuns la concluzia că nu era 
normal să mă joc cu fetele, astfel încât au decis ca, în loc să mă 
strige cu numele meu, Danny, să mă strige Mary Jane. Este de 
neînchipuit pentru mine cum poate un părinte să se poarte cu 
atâta cruzime cu un copil, doar de dragul de a-l ridiculiza. 

Cu câtva timp înainte de a împlini zece ani, am descoperit 
jocul de-a „doctorul” cu fetele din vecinătate. Acelea au 
constituit primele mele experienţe sexuale. Nimeni nu a aflat şi 
se părea că găsisem, într-un mod special şi secret, acceptarea 
după care tânjisem. Ne-am mutat din acea zonă a oraşului când 
aveam unsprezece ani, într-un cartier de case în plină 
dezvoltare. Se părea că era mai uşor să-mi fac prieteni acolo, dar 
eram încă nesigur pe mine şi aveam adesea un sentiment de 
inadecvare. 

Pentru a compensa lipsa de abilităţi sportive, în copilărie 
m-am implicat frecvent în cântat, teatru şi dans. Eram bun la ele 
şi-mi plăceau. Aveam o mare satisfacţie când publicul mă 
aplauda. Pe scenă mă bucuram, într-un un anumit sens, de 
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valorizare, acceptare şi apreciere. Într-o noapte, pe când aveam 
treisprezece ani, aflându-mă în drum spre casă de la o repetiţie, 
am avut una dintre acele experienţe care schimbă viaţa cuiva. 
Autobuzul pe care îl luam de obicei mă lăsa atât de departe de 
casă, încât trebuia să merg pe jos restul drumului. Într-o noapte, 
am decis să fac autostopul. Un bărbat pe care nu îl cunoşteam 
m-a luat şi m-a molestat. M-a învăţat autosatisfacerea. Am fost 
atât de speriat! Am rămas stană de piatră câteva minute. Când, 
în cele din urmă, mi-am venit în fire şi am fost în stare să 
vorbesc, i-am cerut să oprească şi să mă lase să cobor. A oprit 
maşina şi, în timp ce coboram, mi-a spus: „Acum fii atent! Nu 
ştii niciodată cine te va lua în maşină.” Am trântit uşa maşinii şi 
am alergat tot drumul până acasă. 

Nu i-am dezvăluit mamei ce mi se întâmplase, când am 
ajuns acasă cu răsuflarea tăiată. Ea m-a întrebat dacă mă 
simţeam bine, adăugând că eram alb ca varul. I-am zis că eram 
bine, deşi nu eram. Că nu le-am spus părinţilor mei şi că am 
ţinut secret ce mi s-a întâmplat în noaptea aceea, a fost probabil 
cea mai mare greşeală a vieţii mele. Nu le-am spus fiindcă îmi 
era prea teamă să nu intru în necaz pentru că făcusem 
autostopul. Cum era să ştiu că Diavolul avea să folosească taina 
acelei experienţe oribile, pentru a-mi chinui mintea şi viaţa mulţi 
ani de atunci încolo? 

După cum era de aşteptat, venind după acea experienţă pe 
care am păstrat-o secretă, anii de liceu au fost pentru mine un 
amestec de urcuşuri şi coborâşuri emoţionale. Fiind în 
continuare atras de fete, mă întâlneam cu băieţi şi cu bărbaţi, iar 
uneori mă exprimam sexual în comportament cu băieţi de 
vârsta mea. Ştiam în inima mea că era greşit, dar nu aveam idee 
ce să fac cu sentimentele pe care le aveam şi desigur, nu le 
puteam mărturisi nimănui.  

La începutul ultimului trimestru din liceu, după ce fusesem 
părăsit de prietena mea pentru cel mai bun prieten al meu, 
m-am dus să-i ascult vorbind pe doi copii pe care îi cunoşteam 
de la şcoală. Ei ne-au împărtăşit cum le-a schimbat vieţile faptul 
că I-au cerut lui Isus să locuiască în inimile lor prin puterea 
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Duhului Sfânt. Ne-au spus că noua lor relaţie cu Isus ca 
Mântuitorul lor personal le-a dat un scop pentru a trăi. Am 
profitat de şansa de a avea o viaţă mai bună, fiindcă eram sigur 
că nu mă bucuram de viaţa mea de până atunci. Astfel încât 
vineri noaptea, pe 27 februarie 1970, I-am cerut lui Isus să vină 
în inima mea, să mă salveze, să fie Domnul vieţii mele şi să mă 
schimbe, pentru a deveni cine m-a creat El să fiu. 

Viaţa mea s-a schimbat imediat în bine. A fost ca o lună de 
miere, totul părând să meargă perfect în toate domeniile. 
Credeam că gândurile mele sexuale erau duse pentru totdeauna, 
dar au revenit curând. De fapt, se părea că era mai rău decât 
înainte. Cum se putea? Isus trăia în mine; cum de gândeam acele 
lucruri îngrozitoare şi cum de eram ispitit să fac lucruri sexuale 
pe care le consideram oribile? 

Ca tânăr adult, duceam o viaţă dublă. Aveam cercul meu de 
prieteni creştini şi pe cei cu care mergeam la biserică, dar eram, 
de asemenea, din ce în ce mai implicat în activităţi sexuale tot 
mai variate, cu mine însumi şi cu bărbaţi pe care nici măcar nu-i 
cunoşteam. Am încercat să găsesc ajutor, dar nimeni, nici măcar 
pastorii mei, nu păreau să ştie cum să procedeze cu mine. Atât 
cât ştiam, eram dedicat total Domnului, dar eram şi împins de 
ispite să păcătuiesc sexual, mă întâlneam cu femei creştine, dar 
făceam şi sex cu bărbaţi necunoscuţi. Am fost logodit de două 
ori, dar am rupt amândouă relaţiile înainte de căsătorie. Una 
dintre rupturi a fost legată direct de comportamentul meu 
sexual. 

Când aveam treizeci de ani şi eram încă necăsătorit, îi 
convinsesem pe pastorii mei că depăşisem problemele sexuale. 
Am întâlnit-o pe femeia care îmi este acum soţie şi ne-am 
căsătorit când eu aveam treizeci şi unu de ani. Din nou, am 
crezut că, fiind căsătorit, problemele sexuale se vor rezolva. De 
teama de a fi respins, alesesem să nu-i spun soţiei mele despre 
ele. Un timp îndelungat am fost capabil să nu dau curs 
comportamentului homosexual, dar în final am cedat şi întregul 
ciclu al păcatului a ieşit din nou la suprafaţă. Pe vremea aceea, 
aveam un serviciu care îmi cerea să călătoresc. Să mă aflu astfel 
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departe de casă era întotdeauna dificil pentru mine şi adesea 
cedam ispitei. După zece ani de căsătorie, cu secretul meu încă 
intact, strigam la Domnul în drum spre casă, întorcându-mă de 
la o călătorie de afaceri. Mă exprimasem din nou sexual, într-un 
mod deosebit de rău chiar şi pentru mine. Domnul a vorbit 
inimii mele şi mi-a zis că venise timpul să-i mărturisesc soţiei 
păcatul meu. Aceasta m-a făcut să fiu cuprins de o mare teamă. 

Ştiam că îi dădusem soţiei mele destule motive biblice şi 
legale ca să divorţeze de mine şi să mă dea afară din casa pe care 
ea şi cu mine o construisem pentru cei trei fii ai noştri. Dar 
ştiam şi că auzisem cuvântul Domnului. M-am dus la pastorul 
meu şi i-am mărturisit că nu fusesem atât de curat cum îl 
lăsasem să creadă şi că aveam încredinţarea că Domnul îmi arăta 
că venise timpul să îi spun soţiei mele. El şi cu mine am început 
să ne rugăm ca Dumnezeu să-i pregătească inima şi ca eu să 
cunosc momentul potrivit pentru a recunoaşte totul în mod 
deschis. Când a venit timpul, am descoperit că Domnul o 
pregătise într-adevăr pentru mărturisirea mea. De atunci, deşi au 
existat obstacole iniţiale de biruit, a fost mult mai iubitoare şi m-
a sprijinit mult mai mult decât aş fi putut spera vreodată. 

Tot atunci am realizat amândoi că eram dependent de sex, la 
fel cum alţii sunt dependenţi de droguri, alcool, pariuri sau 
mâncare. Până atunci, dependenţa mă dusese la păcat 
homosexual, păcat heterosexual, autosatisfacere, voyeurism, 
pornografie din reviste, apeluri telefonice obscene, conversaţii 
nepotrivite, cluburi de striptease, cinematografe care difuzau 
filme cu scene sexuale explicite pentru adulţi şi atingeri 
nepotrivite.  

Am căutat un anumit gen de grup de suport. Ştiam că 
trebuiau să existe şi alţi bărbaţi dedicaţi Domnului, care erau 
prinşi în capcana păcatului homosexual la fel ca mine. Un an de 
zile m-am dus la un grup secular de recuperare în doisprezece 
paşi pentru dependenţii de sex, fără să găsesc acolo ceva biblic.  

După acel prim an, am găsit exact ceea ce căutam. M-am 
dus la întâlniri săptămânale cu alţi bărbaţi care erau exact ca 
mine şi care erau dedicaţi standardului de curăţie al Domnului. 



 - 473 - 

Grupul începuse la o biserică din oraşul meu, în timp ce eu 
mergeam la grupul secular. Când am aflat despre grupul de 
suport care se baza pe Biblie, am început imediat să îl 
frecventez, ceea ce am făcut cu fidelitate timp de cinci ani, 
devenind conducătorul grupului în ultimul său an de existenţă. 
Am descoperit că faptul de a mă afla într-un grup de suport 
împreună cu alţi bărbaţi creştini, care îmi cereau socoteală 
pentru comportamentul sexual, era lucrul perfect pentru 
recuperarea mea din dependenţa în capcana căreia eram prins 
de atâţia ani. Activitatea grupului a luat sfârşit în primăvara 
anului 2000.  

Apoi, câteva luni mai târziu, mi s-a cerut să mă alătur unui 
alt grup de suport găzduit de aceeaşi biserică. Grupul era pentru 
bărbaţii prinşi în capcana unei dependenţe sexuale în general, nu 
doar în păcat homosexual. Am frecventat şi acel grup, pentru a 
mă bucura de o restaurare şi o cumpătare continuă, iar în primii 
şapte ani şi jumătate am fost unul dintre cei care s-au ocupat de 
buna sa funcţionare. 

În anul 2003, Domnul m-a condus la misiune. Dumnezeu 
Tatăl m-a îndemnat să fac parte dintr-o echipă de misiune, 
pentru a transmite speranţa schimbării bărbaţilor care se luptau 
cu dependenţa sexuală, având atracţii nedorite faţă de cei de 
acelaşi sex. Timp de patru ani şi jumătate am deţinut o funcţie 
de conducere în personalul unei misiuni cu sediul în Lexington, 
iar apoi, în decembrie 2007, îndemnat de Domnul, mi-am depus 
demisia. După ce, împreună cu soţia mea şi cu pastorul, am 
căutat călăuzirea Tatălui cu privire la următoarea mea 
însărcinare, El m-a îndemnat să încep o nouă misiune, 
Abba’s Delight, Inc., cu sediul în Louisville. Înfiinţată în aprilie 
2008, ea se concentrează asupra celor chinuiţi de atracţii 
nedorite faţă de cei de acelaşi sex, transmiţându-le, în acelaşi 
timp, un mesaj despre dragostea Tatălui, învăţându-i totodată 
felul în care pot duce un stil de viaţă structurat şi disciplinat, 
orientat spre dreptate şi maturitate, pentru a deveni cetăţeni 
productivi şi rodnici ai Împărăţiei lui Dumnezeu. Misiunea 



 - 474 - 

continuă să meargă bine şi în prezent, datorită binecuvântării 
Tatălui. 

Nu m-am gândit niciodată că aş putea trăi altfel decât fiind 
nefericit. Nu m-am gândit niciodată că aş putea găsi dragoste şi 
acceptare aşa cum a intenţionat Domnul. Nu m-am gândit 
niciodată că voi putea depăşi vreodată sentimentele de ruşine şi 
mânie datorate faptului că fusesem molestat. Nu m-am gândit 
niciodată că voi putea şti vreodată ce înseamnă „normal”. Nu 
m-am gândit niciodată că voi găsi vreodată curăţia sexuală. 

Dumnezeu mă chema să fiu al Lui, să fiu fiul Lui. 
Dumnezeu mă chema să mă maturizez pentru a fi bărbat, deşi 
am avut o identitate sexuală atât de haotică în copilărie. 
Dumnezeu mă chema să fiu soţ. Dumnezeu mă chema să fiu 
tată al celor trei fii ai mei şi să-i învăţ să devină bărbaţi ai lui 
Dumnezeu. Dumnezeu mă chema să fiu nu numai un 
supravieţuitor, ci şi un biruitor. Iar El mă cheamă să le 
împărtăşesc şi altor bărbaţi ceea ce învăţ în umblarea mea alături 
de El. 

„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, Mântuitorul nostru, prin Isus 
Cristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreţie, putere şi 
stăpânire, mai înainte de toţi vecii, şi acum şi în veci. Amin.” 
(Iuda 24-25) 

[Daniel Mingo, Beyond Surviving. Copyright © Daniel Mingo. 
Tradus şi publicat cu permisiune. Daniel este fondatorul şi 
Directorul misiunii Abba’s Delight, Inc., cu sediul în Louisville, 
Kentucky. Abba’s Delight este o misiune creştină care îi ajută pe 
creştinii născuţi din nou să rezolve conflictul datorat efectelor 
homosexualităţii în vieţile lor. Ea îi ajută, de asemenea, pe 
membrii de familie şi pe prietenii celor care au pe cineva drag 
care se autoidentifică drept homosexual, să reconcilieze relaţia 
pe care o au cu cel drag cu credinţa lor. Pastorii şi personalul 
bisericilor primesc, de asemenea, asistenţă pentru a le sluji celor 
din bisericile lor ale căror vieţi au fost impactate de 
homosexualitate, fără să sacrifice integritatea biblică. Daniel a 
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crescut ca romano-catolic şi a fost câţiva ani responsabil cu 
muzica de închinare în parohia sa. A devenit creştin născut din 
nou la vârsta de şaptesprezece ani, datorită mişcării Isus de la 
începutul anilor 1970. Urmărind cu intensitate să fie un ucenic 
al lui Isus, Daniel s-a luptat pe viaţă şi pe moarte cu ispitele 
atracţiilor faţă de persoanele de acelaşi sex, ceea ce, pentru el, 
s-a dovedit a fi un conflict interior uriaş. Deşi nu a adoptat o 
identitate homosexuală şi nu s-a afundat în cultura 
homosexuală, timp de aproape treizeci de ani s-a implicat în 
secret în activitate homosexuală prin întâlniri sexuale cu 
necunoscuţi. Realizând că în toţi acei ani alimentase o adicţie 
sexuală, a început recuperarea în 1993, primind consiliere de la 
un mentor şi participând la întâlnirile unor grupuri de 
suport/recuperare, în prezent aflându-se în continuare în 
procesul de învingere a homosexualităţii. Începând din anul 
2003, Daniel a slujit timp de patru ani şi jumătate ca Directorul 
filialei din Louisville a misiunii CrossOver, Inc., care era membră a 
fostei misiuni Exodus International. În 2008, Daniel a înfiinţat 
Abba’s Delight, care slujeşte în Louisville, Kentucky şi în sudul 
statului Indiana. Abba’s Delight face parte din reţeaua 
Hope for Wholeness, unde Daniel slujeşte în Consiliul Consultativ 
şi în bordul de directori. Daniel scrie extensiv pe teme legate de 
creştinism şi homosexualitate, inclusiv despre nevoia Bisericii de 
a răspunde într-un mod iubitor şi plin de compasiune. El 
vorbeşte la conferinţe locale, regionale şi naţionale şi este 
coautorul cărţii The Problem of Human Sexuality, and What To Do 
About It. În slujire, Daniel se bazează pe Biblie ca fiind Cuvântul 
infailibil al lui Dumnezeu, pe experienţa lui de mai bine de 
douăzeci de ani în urmărirea recuperării din propria dependenţă 
sexuală şi a purităţii, şi pe lucrarea şi slujirea Duhului Sfânt, care 
îi schimbă şi îi face pe sfinţi, în mod desăvârşit, asemenea 
chipului lui Isus. Daniel şi Fran s-au căsătorit în anul 1983 şi au 
trei fii adulţi.] 
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MARI AŞTEPTĂRI 

MICHAEL NEWMAN 

 
Fiind primul nepot al iubitoarei mele bunici paterne, m-am 

născut într-o lume cu mari aşteptări. Bunica divorţase devreme 
în viaţă şi îşi crescuse singură cei doi fii. Acum putea să facă 
pentru nepotul ei – pentru mine – lucruri pe care nu le putuse 
face pentru copiii ei. Mi-a plăcut întotdeauna să merg la ea 
acasă, unde mă jucam cu jucăriile mele speciale. 

Dar pe când aveam trei ani, mica mea lume s-a schimbat 
drastic. Ne-am mutat din Vestul Mijlociu în sud, pentru ca tatăl 
meu să aibă oportunităţi mai bune de lucru. Bunica era departe 
şi, curând după aceea, s-a născut surioara mea. 

Mama petrecea mult timp îngrijind bebeluşul nou-născut, iar 
tata lucra ore îndelungate la fabrica locală, aşa că am învăţat să 
mă distrez de unul singur. Aveam o imaginaţie activă şi mă 
amuzam retrăgându-mă în lumea fanteziei. Din perspectiva mea 
limitată, invidiam atenţia pe care o primeau fetele. Nu mă 
identificam cu sporturile brutale ale băieţilor, de aceea mă 
simţeam înstrăinat de băieţii care îmi erau tovarăşi de joacă. 

Batjocurile şi hărţuielile au început la grădiniţă. Uram să mi 
se spună „fetiţă”, dar mă simţeam prea neajutorat pentru a 
schimba percepţia celorlalţi băieţi despre mine. Deci am depus 
mai multe eforturi pentru a fi copilul perfect, luând note mari la 
şcoală. 

Părinţii mei frecventau biserica în mod convenţional, deşi eu 
mergeam regulat la şcoala duminicală. Apoi, la vârsta de 
treisprezece ani, m-am dus cu un prieten la o săptămână 
specială pentru tineret şi L-am primit pe Isus Cristos ca 
Mântuitor al meu. Credinţa mea devenise personală. 

Am continuat să mă simt inconfortabil printre băieţi şi am 
început să îi admir de departe pentru înfăţişarea şi personalitatea 
lor. Auzisem despre homosexualitate, dar gândeam: „Eu nu 
sunt aşa. Sunt un bun băiat creştin!” Nu eram interesat să fac 
sex cu bărbaţi, deşi trăisem deja „iubiri aprinse” adolescentine 
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faţă de cei de acelaşi sex şi eram dureros de conştient de atracţia 
mea faţă de trupul masculin. 

În exterior, lucrurile au părut liniştite în următorii ani ai 
adolescenţei. M-am descurcat bine la şcoală, cel mai bun prieten 
al meu a îndeplinit rolul de „prietenă” pentru mine şi m-am 
pregătit pentru colegiu. 

După un an la colegiu, mi-am convins părinţii să mă lase să 
merg la o universitate mare într-un alt stat. În primul meu an 
departe de casă, am avut prima experienţă homosexuală. 
Prietenul meu Mikel de-abia intrase în activităţile homosexuale. 
În timp ce beam amândoi, mi-a dezvăluit că era homosexual şi 
că ştia că şi eu eram. După toţi anii de etichetare dureroasă, am 
simţit că cineva mă înţelegea, iar el nu m-a condamnat. Mikel şi 
cu mine am început o relaţie sexuală furtunoasă care a durat 
şase luni, relaţie în care m-am luptat constant cu vina, datorită 
convingerilor mele creştine. 

Apoi Dumnezeu a adus în viaţa mea un om evlavios. Sam 
era un creştin puternic în credinţă, care se purta ca un adevărat 
prieten cu mine şi mă îndemna să mă implic în studii biblice şi 
care mai târziu mi-a devenit coleg de cameră. Îl admiram pe 
Sam, dar îmi era teamă să îi dezvălui luptele mele. După patru 
luni în care am fost colegi de cameră, am îndrăznit să-i 
împărtăşesc secretul meu – şi am descoperit că Dumnezeu îi 
pregătise deja inima. S-a aşezat lângă mine şi ne-am rugat 
împreună pentru întreaga situaţie. „Doamne”, s-a rugat Sam, 
„chiar dacă Mike se luptă cu homosexualitatea, ştiu că are o 
relaţie cu Tine şi că nu ne-am întâlnit din întâmplare. Nu înţeleg 
homosexualitatea, dar am încredere în Tine că îl vei ajuta. Între 
timp, eu voi continua să fiu prietenul lui.” 

Am fost copleşit de acceptarea lui Sam şi de deschiderea lui 
pentru ca Dumnezeu să-l folosească fiindu-mi prieten. Deşi mă 
luptam în continuare cu atracţiile faţă de cei de acelaşi sex şi 
avusesem chiar câteva întâlniri sexuale, el nu mi-a predicat 
niciodată şi a rămas pentru mine un minunat frate creştin. 

După ce am terminat studiile la facultate, m-am mutat 
pentru a urma o şcoală postuniversitară în sud-estul 
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Statelor Unite şi mi-am rededicat viaţa Domnului. Am căutat 
părtăşie creştină la misiunile universităţii, iar în cele din urmă 
i-am mărturisit luptele mele din trecut unui nou prieten creştin. 
Wally a găsit un psiholog creştin cu care să vorbesc. Aveam 
nevoie să cunosc mai multe despre promisiunile lui Dumnezeu 
pentru mine şi despre ceea ce a făcut de fapt pentru mine la 
cruce. Am fost nevoit să mă confrunt cu o măsură considerabilă 
de ruşine şi vină. Prin consiliere, am crescut în credinţă, 
înrădăcinându-mă mai ferm în Cuvântul Domnului. 

După ce am obţinut masteratul în Limbi Romanice (spaniolă 
şi franceză), m-am întors acasă. Dar îmi lipsea teribil părtăşia 
creştină de care mă bucurasem la colegiu, iar gândurile şi 
sentimentele homosexuale au revenit. 

M-am mutat la Houston pentru a găsi un serviciu. Am 
căutat prieteni într-o biserică mare şi m-am implicat în diferite 
activităţi pentru a scăpa de singurătatea interioară. Apoi am 
întâlnit un bărbat care, după şapte ani de căsătorie, se hotărâse 
să adopte un stil de viaţă homosexual. M-am purtat ca un 
prieten faţă de el, având intenţii bune, dar curând am fost prins 
în capcană: mai întâi emoţional, iar apoi sexual. 

Am fost devastat să mă trezesc din nou în mrejele unei 
relaţii homosexuale, dar simţeam că îmi lipsea puterea pentru a 
mă elibera. Când agonizam din cauza situaţiei, L-am întrebat pe 
Dumnezeu de ce căzusem din nou în homosexualitate. Vocea 
liniştită a Duhului Sfânt a vorbit inimii mele: „Nu voi accepta ca 
idolii tăi să fie mai importanţi decât Mine.” 

Dumnezeu îmi arăta că pentru mine creştinismul fusese în 
mare parte exterior. Orientarea spre performanţă şi nevoia mea 
profundă de aprobare erau în sfârşit demascate! Toată viaţa mă 
străduisem să mă achit foarte bine de sarcini, să fiu cel mai bun, 
să-mi fac familia mândră. Aceasta era problema cea mare din 
spatele luptelor mele cu homosexualitatea. 

Am auzit despre Exodus International printr-o misiune locală, 
iar în 1984 am participat prima dată la o conferinţă Exodus. Ce 
experienţă copleşitoare să mă aflu alături de sute de bărbaţi şi 
femei care biruiau şi ei homosexualitatea! 
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Un curs despre dependenţa emoţională m-a impresionat 
profund. Teoria lui Elizabeth Moberly despre subminarea 
nevoii de susţinere din partea celor de acelaşi sex ca rădăcină de 
bază a homosexualităţii, a fost de o reală importanţă pentru 
mine. Înainte îmi fusese ruşine de nevoia mea emoţională, deci 
încercasem să o ascund. Ce uşurare pentru mine să aflu că 
Dumnezeu cunoştea nevoia mea de susţinere masculină şi că 
puteam să o împlinesc în mod sănătos! 

Vindecarea interioară şi eliberarea fuseseră idei străine mie; 
credeam că erau doar nişte experienţe emoţionale fără 
profunzime spirituală. Dumnezeu a început să dărâme 
înţelegerile greşite şi prejudecăţile mele, ceea ce a fost însă un 
proces lent. 

Cu mari speranţe şi cu o viziune măreaţă pentru ca Houston 
să aibă o misiune pentru cei care se luptă cu homosexualitatea, 
trei dintre noi am căutat idei, apoi în anul 1985 ne-am alăturat 
forţele pentru a înfiinţa Christian Coalition for Reconciliation. Am 
început să primim apeluri telefonice şi să consiliem bărbaţi care 
căutau ajutor. 

Astfel am întâlnit oameni care căutau eliberare dintr-o largă 
varietate de probleme, inclusiv abuzul sexual, dependenţa de 
alcool şi droguri, şi tulburări care erau obsesive sau deveniseră 
un viciu. Un număr tot mai mare de bărbaţi seropozitivi au 
venit la noi. Unii clienţi progresau, unii stagnau, alţii ezitau, iar 
în cele din urmă părăseau misiunea. 

Complexul Mesia de care sufeream s-a erodat când am 
perceput mai bine limitările mele omeneşti şi spirituale. A 
trebuit să mă încred în Dumnezeu şi mai mult atunci când 
provocările misiunii m-au adus mai aproape de El în căutare de 
răspunsuri. Am fost nevoit să reevaluez relaţia mea cu Cristos 
pentru a înţelege mai profund modul în care îmi oferea El 
vindecare la toate nivelele: emoţional, fizic, sexual şi spiritual. 

Conferinţele anuale Exodus m-au ajutat să învăţ şi să fac 
progrese. Am profitat, de asemenea, de alte seminarii şi cursuri 
creştine pentru a învăţa mai multe. 
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Personal mi-am depăşit şi mai mult limitele când am devenit 
Director cu program întreg la Christian Coalition for Reconciliation 
în 1987. În anul care a urmat m-am alăturat unei biserici 
baptiste carismatice. Treptat, m-am deschis pentru noi 
descoperiri în relaţia mea cu Dumnezeu. 

Un punct de cotitură important s-a produs cu ocazia unui 
timp de închinare la conferinţa Exodus din 1990. Aveam o 
imagine mentală despre mine însumi la vârsta de trei ani, 
fiindu-mi teamă de braţele deschise ale unui bărbat 
îngenuncheat în faţa mea. Cuvintele „Tăticule, mi-e teamă!” 
mi-au trecut prin minte când durerea mi-a străpuns inima. Am 
izbucnit într-un plâns cu suspine, în timp ce câţiva oameni se 
rugau pentru mine. Am văzut că perfecţionistul care Îl primise 
pe Cristos la vârsta de treisprezece ani nu-şi îngăduise niciodată 
pe deplin să simtă unele dureri percepute în copilărie. Dar în 
acele clipe, m-am simţit inundat de dragostea lui Dumnezeu, 
Tatăl meu. Când m-am întors acasă, am căutat un consilier 
creştin pentru a explora problemele mai în profunzime. 

Acum, atunci când slujesc altora, mi se reaminteşte că ieşirea 
din homosexualitate este un proces continuu. Este uşor să 
disperi când o luptă veche, care credeai că dusă era pentru 
totdeauna, îşi scoate iar la iveală capul urât. Dar am învăţat că 
aceasta se întâmplă pentru ca Duhul Sfânt să facă o lucrare mai 
profundă în acest domeniu al vieţii noastre. Nu mai sunt nevoit 
să trăiesc sub povara „marilor aşteptări” ale altora. Sunt liniştit 
în timp ce Dumnezeu lucrează în viaţa mea zilnic, pentru a mă 
face tot mai mult asemenea Lui. 

[Michael Newman, Great Expectations. Copyright © 1999 
Michael Newman. Tradus şi publicat cu permisiune. Michael 
este Director la Christian Coalition for Reconciliation. Misiunea 
poate fi contactată la adresa: Christian Coalition for 
Reconciliation, P.O. Box 420437, Houston, Texas 77242-0437, 
USA, telefon: (01)281.507.9019, site: www.ccrhouston.org. Pentru 
ajutorul care nu mai este disponibil la Exodus International, 
contactează Exodus Global Alliance.] 
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MĂRTURIA UNUI CUPLU DESPRE VINDECAREA 

ADUSĂ DE DUMNEZEU 

 
Acest soţ şi această soţie au avut parte de vindecare şi maturizare pe 

termen lung ca rezultat al participării la programul Living Waters. Prin 
grupurile mici, separate, pentru bărbaţi şi femei, Domnul a putut să le 
atingă inimile în domeniile specifice în care aveau ei nevoie. Dacă ştii un 
cuplu logodit sau un soţ şi o soţie care ar putea beneficia de programul 
Living Waters, îndeamnă-i să apeleze 586.739.5114.  

(Soţia) Deşi soţul meu şi cu mine am avut amândoi parte de 
zdrobire sexuală în viaţă, luând în considerare toate lucrurile, 
am avut o căsătorie foarte bună. Aceasta datorită dragostei 
noastre puternice pentru Dumnezeu şi a unuia faţă de celălalt. 
Toată viaţa noastră creştină am privit amândoi la Domnul 
pentru a ne împlini nevoile cele mai profunde, fiindcă ştiam că 
nu puteam găsi împlinirea în celălalt. De aceea, Dumnezeu ne-a 
păstrat în braţele Sale, iertându-ne întotdeauna păcatele şi 
luptele. Dar nu ne putea vindeca în felul acesta. A trebuit să ne 
confruntăm cu durerea, să aducem la lumină păcatele cu care ne 
luptam şi să lucrăm la ele, înainte de a avea parte de vindecare şi 
eliberare. 

Înainte de a ne căsători, soţul meu a făcut aluzie la 
ambiguitatea lui sexuală. M-a speriat gândul că mă băgam în aşa 
ceva, dar pe atunci eram îndrăgostită de el şi credeam că 
Dumnezeu ne-a adus împreună şi că va face cumva ca lucrurile 
să meargă. Avusesem eu însămi lupte homosexuale în 
adolescenţă, iar de atunci ridicasem ziduri în faţa relaţiilor 
intime cu femeile. Dependenţa emoţională de o altă femeie era 
prea riscantă şi mă simţeam foarte vulnerabilă la aşa ceva. Atât 
timp cât menţineam zidul autoprotecţiei, era în ordine. Acum 
Dumnezeu mă binecuvântase în sfârşit cu un bărbat pe care să îl 
iubesc. Eram atrasă sexual de el şi gata pentru căsătorie. 

După patru ani de căsătorie, soţul meu mi-a spus deschis că 
se lupta cu pornografia homosexuală. Era foarte zdrobit din 
această cauză şi se pocăia. L-am iertat şi i-am mărturisit 
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implicarea mea sexuală din adolescenţă cu o altă fată. Nu am 
mai pomenit nimic despre acestea timp de mulţi ani. 

(Soţul) Sunt implicat în misiunea creştină de când aveam 
douăzeci şi cinci de ani şi întotdeauna am simţit că trebuia să 
mă ascund, de ruşine că simţeam nevoia să vizionez regulat 
pornografie, fiindcă „nimeni nu ar înţelege”. M-am luptat şi 
m-am urât pe mine însumi în anii aceia. După cum vă puteţi 
imagina, am fost mulţi ani foarte concentrat asupra mea. 
Zdrobirea mea provoca dezastre în relaţia mea cu soţia şi cu 
copiii. Nu mă concentram asupra împlinirii nevoilor soţiei mele 
şi nu eram sincer sau deschis cu ea cu privire la problemele 
mele. 

În sfârşit, în timpul meu de linişte cu Dumnezeu I-am spus 
că vroiam să mă elibereze din închisoarea emoţională în care mă 
aflam. În următoarea săptămână, Dumnezeu nu m-a lăsat să mă 
odihnesc până nu i-am mărturisit soţiei mele ce se întâmpla. A 
fost dificil să o fac, iar aceasta a declanşat tot ce era prezent în 
mine şi care mă îndemna să fug de realitate. Dar cumva, ştiam 
că aveam nevoie să o fac. I-am dezvăluit detalii despre adicţia 
mea faţă de pornografie. Bineînţeles că a afectat-o serios, 
fiindcă nu mai era „singura persoană” pe care o doream. M-am 
simţit îngrozitor din cauză că femeia pe care o iubisem 
întotdeauna mai mult decât orice pe lume, simţea acum că nu 
ţinusem cu adevărat la ea. 

(Soţia) Deşi îmi spunea deseori că era atras sexual de mine, 
nu puteam avea încredere în el. În zdrobirea de care avusesem 
parte în copilărie, învăţasem să-mi închid inima şi sentimentele 
când lucrurile erau prea dureroase pentru a mă ocupa de ele. 
Astfel îmi negam dreptul de a fi rănită – chiar dacă el doar 
pretindea că era atras de mine. 

Deci, mulţi ani am trăit amândoi negându-ne adevăratele 
sentimente, încercând să ne facem pe plac unul celuilalt. Totuşi, 
Dumnezeu nu ne putea vindeca de zdrobire, din cauză că ne era 
prea ruşine să mergem la cineva cu durerea noastră. Biserica nu 
părea un loc sigur unde să mergem pentru ajutor. 



 - 483 - 

Punctul de cotitură pentru noi a venit când, după ani de 
izolare emoţională faţă de prietene, am devenit însetată 
emoţional – până în punctul de a ceda. Aveam nevoie, cu 
disperare, să găsesc pe cineva care să-mi înlăture dorinţa teribilă 
de intimitate şi dragoste feminină. Tânjeam după dragostea 
apropiată a unei mame şi am găsit o prietenă de la care am 
încercat să o primesc. Dar, după ce s-a mutat, am devenit atât 
de disperată, încât dorinţa a devenit de natură homosexuală. La 
apogeul gândirii mele obsesive păcătoase, Dumnezeu mi-a 
trimis o prietenă creştină care a fost „Isus în trup” pentru mine. 
Ea mi-a fost alături în drumul spre recuperare pe care îl aveam 
de străbătut şi m-a dus la Living Waters. În acel moment, i-am 
mărturisit luptele mele soţului meu şi a participat şi el la 
Living Waters.  

(Soţul) Când soţia mea a recunoscut luptele emoţionale pe 
care le ducea din cauza prietenei ei, am început să vorbim sincer 
şi despre problema mea sexuală. Atunci am început călătoria de 
sobrietate faţă de pornografie. Era timpul să mă confrunt cu cea 
mai mare teamă a mea (să fiu sincer, cu privire la adicţia mea) şi 
a trebuit să rezist. Era timpul să mă confrunt cu ea. Totuşi, am 
fost mai înclinat să o ascund iar şi să cred că eram liber şi nu 
mai trebuia să mă ocup de aşa ceva. Mă simţeam mai bine, chiar 
mai uşurat, decât oricând înainte. Iar Dumnezeu a început să Se 
ocupe de mine în mod regulat. 

Mi s-a cerut să merg la un weekend de reînnoire spirituală 
numit Drumul spre Emaus. Pe acel drum, Dumnezeu m-a chemat, 
în mod specific, să mărturisesc secretul meu profund, întunecat, 
unui lider spiritual care era pastor. Cum mai transpiram! Dar 
mărturisirea m-a făcut şi mai conştient că „monstrul” nu era 
atât de mare şi că trebuia să mă ocup de el. Ce momente pline 
de anxietate! 

La câteva luni după Drumul spre Emaus, soţia m-a informat 
că urma să participe la Living Waters, o misiune de vindecare 
sexuală şi relaţională. M-am gândit că era grozav pentru ea, dar 
nu eram sigur că vroiam să „fac să transpire” alte destăinuiri 
sincere. Dar se părea că Dumnezeu îi vorbeşte şi o eliberează de 
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zdrobire. Apoi ea m-a întrebat dacă vroiam să iau parte la 
următoarea sesiune. Atunci tendinţa lumii, care venea de la 
Satan, a lovit din nou. „Nu pot să împărtăşesc asta unui grup 
întreg de oameni.” Ei bine, vă imaginaţi că Dumnezeu mă 
atrăgea şi pe mine la Living Waters. 

(Soţia) Problemele identităţii sexuale sunt problemele 
noastre individuale şi, în esenţă, nu au nimic de-a face cu 
celălalt. Prin urmare, Dumnezeu a trebuit să lucreze cu noi mai 
întâi individual. Identitatea noastră zdrobită provine din 
experienţe dureroase din copilărie şi din modul în care le-am 
interpretat. Învăţăm să recunoaştem minciunile pe care le-am 
crezut fiind răniţi şi Îi îngăduim Domnului să le înlocuiască cu 
adevărul Lui. 

Prin Living Waters, l-am văzut pe soţul meu crescând mult în 
acceptarea de sine şi în a se simţi bine ca bărbatul care este. Să 
ştiu că a renunţat la pornografie şi că lucrează la vindecarea lui, 
este foarte încurajator pentru mine. 

(Soţul) A fost un proces lent. Cu încăpăţânare, nu lăsam 
grupul să pătrundă în lumea mea privată. Totuşi, mă angajasem 
că acesta avea să fie „ultimul lucru pe care l-am încercat ca să 
devin liber”. Dacă nu funcţiona, simţeam că nimic nu avea să 
funcţioneze. Grupul de bărbaţi în care mă aflam părea să aibă 
aceeaşi abordare. Noi îi spuneam „fă-o sau mori”. Ştiţi, 
Dumnezeu mi-a onorat angajamentul. Pe când treceam prin 
capitole şi sesiuni împreună, în timp ce râdeam, plângeam, ne 
rugam şi ne încurajam unul pe celălalt, am văzut că Dumnezeu 
ne elibera. Am început să observ că dorinţele dependente 
începeau să slăbească şi că Dumnezeu devenea mai dinamic în 
viaţa mea. Experienţa respectivă a avut loc cu câţiva ani în 
urmă. Acum cred că atât soţia mea, cât şi eu putem mărturisi că 
Dumnezeu ne eliberează căsătoria şi ne eliberează de zdrobirea 
trecutului.  

(Soţia) Prin Living Waters, gândirea mea obsesivă a fost 
îndepărtată pe deplin atunci când am renunţat la ea, am 
mărturisit-o şi am învăţat să am încredere că Domnul îmi va 
împlini El Însuşi nevoile. Fiind o creştină prizonieră în tabăra 
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duşmanului, am găsit speranţa dragostei îndurătoare a lui 
Dumnezeu pentru mine, exprimată în Living Waters. Să am un 
grup de credincioşi care să vrea să se implice cu mine în starea 
mea cea mai umilitoare, a fost un balsam vindecător 
extraordinar. 

Soţul meu şi cu mine mai avem de lucrat la încrederea în 
celălalt. Dar acum putem fi sinceri unul faţă de celălalt. Uneori 
este înspăimântător şi dureros, dar suntem în stare să vorbim şi, 
cu îndrumarea şi discernământul pe care le-am primit de la 
Living Waters, suntem ajutaţi şi călăuziţi în călătoria noastră. 
Acceptăm că suntem o „lucrare în proces”, că este OK, că Tatăl 
nostru nu ne-a părăsit, că de fapt ne peţeşte pentru El. L-am 
văzut, de asemenea, pe Dumnezeu deschizând uşa slujirii pentru 
noi mai mult decât oricând înainte. Vedem că Dumnezeu îi 
foloseşte cu adevărat pe „cei care sunt vindecaţi”. 

[A Couple Testimony of God’s Healing. Copyright © 2006 
Reconciliation Ministries. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

NU MAI SUNT HOMOSEXUAL 

CARLOS RAMIREZ 

 
Ani de zile am trăit două vieţi. În profesia mea, totul a 

decurs bine, atât timp cât oamenii făceau lucrurile aşa cum 
vroiam eu şi nimeni nu se opunea voinţei mele. Acasă, cu soţia 
şi familia mea, unde voinţa mea era încălcată în mod constant, 
trăiam o viaţă plină de minciuni şi înşelăciune. Trebuia să 
controlez toate lucrurile şi pe toată lumea. Mă împotriveam 
soţiei mele şi, de parcă nu ar fi fost de ajuns, eram complet 
alcoolic. Căsătoria noastră era iadul pe pământ. La zece ani 
după căsătorie, am simţit că mă îmbolnăvesc şi că eram obosit 
să trăiesc o minciună, şi i-am mărturisit soţiei mele că, în secret, 
aveam un iubit la serviciu. 

Devenisem complet dependent de relaţia noastră 
homosexuală şi simţeam că devenisem una cu el. Nu mai 
simţeam nicio conexiune intimă cu soţia mea. Parcă mă aflam în 
strânsoarea unei caracatiţe uriaşe, incapabil să mă eliberez din 



 - 486 - 

gheara ei mortală. Păcatul mă afectase atât de mult, încât am 
hotărât că ar fi fost mai bine să nu mă mai împotrivesc lui. La 
urma urmei, era ceea ce vroiam cu adevărat. După ce am făcut 
mărturisirea, am pus capăt relaţiei adultere. Totuşi, nu am căutat 
să repar ce distrusesem în căsnicie. Să mărturisesc a fost mai 
important pentru mine decât pentru soţia mea. Tot ce vroiam să 
fac era să-mi eliberez mintea de povara vinei. Soţia mea a fost 
devastată, dar, cu toate acestea, a rămas alături de mine. 

În anii care au urmat am continuat să cedez gândurilor pline 
de poftă care îmi mistuiau mintea. Se părea că pofta îmi 
controla întreaga fiinţă. Scenarii sexuale îmi treceau tot timpul 
prin minte. Parcurgeam distanţe lungi cu maşina ca să ajung pe 
Strada Fulton din San Francisco, uitându-mă prin toate barurile 
şi tânjind să fac parte din lumea subterană homosexuală. Nu 
mi-am făcut niciodată curaj să intru. Teama mă ţinea departe. 
Teama de Dumnezeu? Teama de boală? Nu prea pot să spun 
exact de ce îmi era atât de teamă; dar Îi mulţumesc lui 
Dumnezeu că mi-a fost teamă şi că aceasta a fost destul ca să 
mă oprească să mă prăbuşesc mai adânc. 

Când eram trecut bine de patruzeci de ani, soţia mea şi cu 
mine am fost „născuţi din nou”. În următorii cinci ani, Domnul 
m-a eliberat în mod miraculos de o dependenţă de fumat de 
treizeci şi cinci de ani şi de alcoolismul care îmi dominase viaţa. 
Nu a durat mult până am intrat la un colegiu biblic împreună cu 
soţia mea. În cele din urmă, am fost chemaţi pe câmpul de 
misiune. În toate acestea, mă bazam încă pe propria mea 
înţelegere şi mă încredeam în abilităţile mele. Nu învăţasem să 
mă bazez pe Dumnezeu. Deşi Domnul a binecuvântat misiunea 
noastră şi chiar m-a folosit uneori, am ajuns în punctul în care 
nu am mai putut continua. Gândurile îmi erau pline de poftă 
senzuală şi am crezut că o să înnebunesc dacă nu se schimba 
ceva. Aşa că ne-am întors în State şi am început să merg la un 
consilier „creştin”. După un an de consiliere – la preţul de 
cincizeci de dolari şedinţa – încă nu găsisem o soluţie. Pofta 
încă urla în mine şi nu aveam idee cum să scap de ea. 
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Domnul a făcut cumva să ajung în Florida, unde m-a adus 
alături de doi bărbaţi evlavioşi. Acei doi bărbaţi erau plini de 
îndurarea lui Dumnezeu. Vedeau oamenii într-un mod în care 
eu nu-i văzusem niciodată. În timp ce eu eram interesat să 
profit de alţii, ei erau interesaţi să poată veni în întâmpinarea 
nevoilor altora. Mie mi se părea că ceilalţi profitau de ei. Nu 
vedeam cum lucra prin ei îndurarea lui Dumnezeu. În loc să Îl 
las pe Dumnezeu să mă înveţe cum să fiu un vas al îndurării 
Sale, am încercat să-i fac ei ca mine: egoişti, centraţi pe ei înşişi 
şi meschini. 

În cele din urmă, relaţia mea cu ei s-a destrămat, iar soţia 
mea şi cu mine ne-am mutat la Tulsa, unde puteam fi mai 
aproape de fiica noastră şi de nepoţi. Tot ce am făcut la Tulsa a 
fost să am grijă de nepoţi şi să mă duc de la o conferinţă la alta, 
încercând să fiu „eliberat” de problemele cu pofta. Nu s-a 
schimbat nimic. Singurul lucru care s-a întâmplat a fost că am 
sfârşit cu şi mai multă „cunoaştere inutilă”, lipsindu-mi o relaţie 
reală cu Isus. Ceea ce îmi scăpa erau răspunsurile tangibile la 
dependenţa mea. În final, soţia mea a ajuns la capătul puterilor 
în ceea ce mă privea şi mi-a dat două săptămâni ca să părăsesc 
casa. 

Deoarece nu alegeam să mă confrunt cu problemele pe care 
le aveam cu autosatisfacerea şi gândurile sexuale, soţia mea a 
decis să mă ajute. Aceasta mi-a dat impulsul de care aveam 
nevoie. Am contactat un consilier de care auzisem în Florida, 
care mi-a spus despre Pure Life Ministries din Kentucky, care 
avea rezultate bune ocupându-se de păcatul sexual. Am sunat la 
Pure Life Ministries şi am fost imediat intervievat de 
Steve Gallagher. El mi-a spus că, dacă vroiam să Îl întâlnesc cu 
adevărat pe Dumnezeu, acela era un loc unde Îl puteam găsi. 
De Anul Nou, în 1998, soţia şi fiica mea m-au lăsat la 
Pure Life Ministries. În perioada pe care am petrecut-o la 
Pure Life Ministries m-am îndrăgostit prima dată de Isus. Nu mă 
mai aflasem niciodată într-un loc unde să se pună tot accentul 
pe dezvoltarea unei relaţii cu Isus. El a venit la mine când mă 
rugam şi mi-a arătat ce mare nevoie aveam de El. A făcut să fie 
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real pentru mine faptul că am de plătit un preţ, dacă vreau să-L 
urmez. El nu avea a Se mulţumi cu nimic mai puţin decât cu 
întreaga mea viaţă. Pentru prima dată, a părut să fie un preţ mic 
de plătit pentru a avea totul de la El. Să ajung la o predare reală 
a fost o adevărată luptă, dar El m-a ajutat în toate. 

Un punct de cotitură pentru mine a apărut într-o şedinţă de 
consiliere, cam la trei luni de când eram intern în programul 
Pure Life Ministries. Consilierul s-a întors spre mine şi mi-a zis: 
„Îl urăşti pe Dumnezeu.” Nu era ceva ce ar fi spus în mod 
normal, dar a fost un moment inspirat de Dumnezeu. Tot ce 
am putut face a fost să mă bâlbâi: „Ce?” El a continuat, 
spunând: „Dacă L-ai iubi, nu ai alege să păcătuieşti.” Deodată a 
devenit real pentru mine că Dumnezeu urăşte păcatul. Am 
realizat cât de important era că am învăţat să urăsc şi eu păcatul. 
Deşi confruntarea m-a tulburat la început, ea m-a ajutat să văd 
de ce nu fusesem în stare să scap de păcatul sexual în toţi acei 
ani. Deşi nu îmi plăcea, trebuia să accept că nu am ales niciodată 
să urăsc păcatul, ci mai degrabă l-am iubit mai mult decât pe 
Dumnezeu. Dacă vroiam să fiu cu adevărat liber, trebuia să vin 
la cruce, să renunţ la dragostea pentru păcatul sexual şi să iubesc 
lucrurile pe care le iubeşte Dumnezeu: să arăt îndurare, să 
împlinesc nevoile altora, să adopt sărăcia în duh şi să mor faţă 
de mine însumi. 

În următoarele trei luni Dumnezeu mi-a arătat natura mea 
păcătoasă şi cine eram eu cu adevărat; totul în lumina a cine este 
Isus! La Pure Life Ministries am învăţat să mă bazez numai pe 
Isus. Am învăţat să-L iubesc pe Domnul şi pe aproapele meu ca 
pe mine însumi. Am învăţat să mă rog cu alţii. În loc să mă 
gândesc la mine, la mine, la mine, am învăţat să văd nevoile 
altora. Purtându-i în rugăciune şi alegând să-i iubesc cu vorba şi 
cu fapta, am fost, în sfârşit, în stare să împlinesc Cuvântul lui 
Dumnezeu. 

Păcatul sexual a început să se estompeze în lumina lui Isus şi 
a pasiunii Lui de a împlini nevoile altora prin mine. Când, în 
cele din urmă, am fost gata să mă predau îndurării şi adevărului 
lui Isus, mintea mi-a fost reînnoită. Alegând să intru pe calea 
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cea îngustă, am învăţat să scap de calea cea lată care duce la 
distrugere. Există o singură cale, dar ce Cale minunată este ea! 
Isus este totul. Domnul să fie lăudat pentru Pure Life Ministries şi 
pentru cum a folosit Dumnezeu acest loc, pentru a reînnoi un 
om care era menit unei eternităţi în iad! Amin. 

[Carlos Ramirez, Homosexual No More. Copyright © 
Pure Life Ministries. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

NU MAI SUNT SINGUR 

DAN HITZ 

 
Fiind cel mai mic într-o familie cu doi băieţi şi trei fete, îmi amintesc 

că mă simţeam părăsit şi izolat în timp ce îi priveam pe fratele meu şi pe 
surorile mele urcând în autobuzul şcolar. La vârsta de patru ani, nu 
înţelegeam de ce nu puteam să fac parte din grupul lor. Mă 
simţeam foarte singur. Tata lucra de multe ori peste program 
pentru a nu sta acasă, ca să evite crizele bolii mintale ale mamei 
mele, care apăreau la intervale de cinci ani. Când eram la liceu, 
boala ei s-a transformat în schizofrenie paranoidă. Deşi era 
violentă faţă de tatăl meu, a devenit nepotrivit de afectuoasă 
faţă de mine. Îndelungatul proces prin care tata a încredinţat-o 
pe mama unui spital psihiatric mi-a mărit sentimentul lipsei de 
speranţă. Când am depus mărturie la audierea pentru stabilirea 
competenţei ei mintale, ea s-a ridicat de la masă şi a strigat: „Nu 
eşti fiul meu!” A părăsit încăperea. Am rămas împietrit. 

Tata se îngrijea bine de noi, dar detaşarea lui emoţională m-a 
făcut să tânjesc după intimitate. Comportamentul mamei m-a 
făcut să fiu îngrozit de adevărata intimitate cu o femeie. Vroiam 
cu atâta disperare să am prieteni, dar eram incapabil emoţional să ies în 
afara zidurilor pe care le ridicasem pentru a mă proteja. Goliciunea 
întunecată a crescut când am intrat la colegiu. Întâlnirile mele 
sexuale erau extrem de limitate, fiindcă îmi era teamă de şi mai 
multă respingere din partea potenţialilor parteneri, care aveau 
să-mi vadă cicatricele de la acneea chistică de pe spate, braţe şi 
faţă. Am intrat în lumea fanteziei homosexuale şi am încercat să 
creez intimitatea după care tânjeam prin autosatisfacere. 
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Sentimentele de inadecvenţă şi de pierdere a controlului m-au 
împins la un comportament anorexic şi, în cele din urmă, 
bulimic. Isus, despre care învăţasem şi pe care chiar Îl 
chemasem în inimă cu ani în urmă, ajunsese în aceeaşi categorie 
cu religiile false şi credinţele nefolositoare. 

Salvarea a venit la un an după ce absolvisem colegiul. Eram 
invidios pe un coleg de muncă. Era tot ce îmi eu doream să fiu 
– frumos, creativ şi, în primul rând, acceptat de ceilalţi. 
Dumnezeu părea să îi facă favoruri „doar pentru că se ruga şi 
mergea la biserică”. Într-o zi, mi-a vorbit despre Isus. Cel mai 
important lucru pe care mi-l amintesc că l-a spus a fost că într-o 
zi fiecare va trebui să Îi spună „da” sau „nu” lui Dumnezeu. Nu 
ştiam ce avea să mi se întâmple dacă Îi spuneam „nu” lui 
Dumnezeu, dar ştiam că avea să fie ceva foarte rău.  

Am început să învăţ ce mi s-ar întâmpla dacă I-aş spune 
„da” lui Dumnezeu. Domnul m-a eliberat instantaneu de 
bulimie, atunci când goliciunea interioară a început să-mi fie 
înlocuită de dragostea Tatălui Ceresc. Din nefericire, poftele 
homosexuale nu au dispărut instantaneu. Sentimentul de 
inferioritate a rămas în timp ce mă luptam să mă simt ca „unul 
dintre băieţi”. Uneori mă simţeam confortabil cu noii prieteni 
pe care mi-i dădea Domnul; alteori eram îngrozit că voi avea un 
gând senzual faţă de un frate creştin. Învăţând mai multe despre 
sfinţenie, ruşinea pentru inima mea păcătoasă se adâncea şi au 
început luptele cu condamnarea. Au existat perioade când mă 
simţeam ca un prizonier în propriul meu trup – atât de plin de 
ruşine şi teamă, încât îmi era frică să mă apropii de alţii. 

Treptat, Domnul S-a ocupat de rănile mele. A început să-mi 
arate că nu sexul era principala problemă şi că pofta era un simptom al 
agăţării mele de rănile profunde. Una câte una, El a scos la iveală 
rănile profunde din inima mea, m-a ajutat să le înfrunt şi le-a 
alinat prin Duhul Lui. Am fost în stare să-mi iert mama pentru 
durerea pe care mi-o provocase; şi pe Domnul Însuşi, pentru că 
a permis să se întâmple. Pe când vindecarea mea continua, am 
întâlnit o femeie iubitoare, care arăta grijă şi empatie pentru 
ceilalţi şi care a devenit soţia mea. Divorţul părinţilor ei, când 
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avea cinci ani, şi detaşarea de mama ei au ajutat-o să înţeleagă 
sentimentele mele de respingere şi inferioritate. 

Înaintând pe cale, Domnul a început să-mi arate că păcatele 
de care mă agăţam întreţineau imaginile homosexuale pe care 
încercam să le evit. Pofta homosexuală era şi un simptom al 
neglorificării lui Dumnezeu ca Dumnezeu şi al faptului că nu 
I-am permis să facă unele alegeri dificile în viaţa mea. Când nu 
am acceptat ce a ales Dumnezeu pentru viaţa mea, am devenit 
mânios şi plin de resentimente. Am devenit invidios pe cei care 
aveau ce vroiam eu. Invidia a condus la poftă, atunci când am 
încercat să-mi anesteziez durerea într-un mod stricat. Nu numai 
că inferioritatea mea constantă era un păcat, dar ea m-a făcut să 
fiu atras de bărbaţii care aveau trăsăturile de caracter pe care 
vroiam să le am eu. Domnul, în îndurarea Lui, a luat identitatea 
păcătoasă de care mă agăţam şi a înlocuit-o cu imaginea Lui 
pură, sfântă. În mare parte precum israeliţii care tânjeau să se întoarcă la 
familiaritatea Egiptului, foştii homosexuali trebuie să reziste tendinţei de a 
se agăţa de „siguranţa” identităţii lor rănite. Când mi-am însuşit 
imaginea lui Cristos în mine, Domnul m-a ajutat să pun 
deoparte „siguranţa” rămânerii în trecutul păcătos şi să învăţ 
care este adevărata mea identitate. 

Îi mulţumesc Domnului pentru primul meu pastor, care 
mi-a fost o sursă excelentă de suport şi încurajare în călătorie, 
fiind de neînlocuit pentru punerea temeliei în umblarea mea 
creştină, cu toate că nu a înţeles complexitatea atracţiei faţă de 
persoane de acelaşi sex. După mulţi ani de la ieşirea din 
homosexualitate, încă mă luptam cu reziduuri ce nu puteau fi 
învinse doar strigând la Dumnezeu pentru eliberare. Când l-am 
întâlnit pe Tom Cole de la Reconciliation Ministries, Domnul a 
adăugat un ingredient crucial în vindecarea mea – programul 
Living Waters şi Trupul lui Cristos. Am învăţat importanţa de a fi 
deschis cu privire la luptele pe care le purtam faţă de alţii care străbătuseră 
acelaşi drum ca mine şi care puteau să-mi împărtăşească ce cunoşteau 
despre puterea purificatoare a lui Cristos, în mod specific, pentru problemele 
mele. Am învăţat, de asemenea, importanţa de a fi deschis cu 
privire la trecut faţă de familia şi prietenii mei, care m-au 
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acceptat apoi aşa cum eram – nu cum pretindeam că sunt. Îi 
mulţumesc Domnului pentru programul Living Waters, care a 
confirmat şi dezvoltat multe adevăruri preţioase pe care 
Domnul mi le-a făcut cunoscute în călătoria ieşirii mele din 
homosexualitate şi în planul Lui desăvârşit pentru viaţa mea. 

Sunt recunoscător că Domnul a luat bărbatul rănit, zdrobit care eram 
şi l-a transformat într-o creaţie nouă în Cristos, cu o soţie iubitoare şi cinci 
copii fericiţi. Domnul m-a scos din închisoarea singurătăţii şi mi-a 
dat o inimă pentru Trupul lui Cristos şi pentru cei pierduţi. Ca 
pastor, Îi mulţumesc că am o inimă care tânjeşte să ajungă la 
alţii, să îi atingă cu mesajul vindecător al crucii şi să le spună 
despre un Tată ceresc, care doreşte să le dea dragostea după 
care plâng. 

Isus Cristos te poate elibera de puterea adictivă a păcatului.  
[Dan Hitz, No Longer Alone. Copyright © 2003 

Reconciliation Ministries. Tradus şi publicat cu permisiune. 
Aceasta a fost povestea eliberării lui Dan de viaţa homosexuală 
şi de un vid dureros şi a modului în care Dumnezeu a ajuns la 
un bărbat singur, zdrobit, cu puterea transformatoare a lui 
Isus Cristos. Aflat cândva în robie, simţindu-se izolat şi plin de 
ruşine, Dan are acum o căsătorie fericită, cinci copii şi este plin 
de speranţă.] 

 

„ORICINE” ÎNSEAMNĂ EU 

RON WOOLSEY 

 
„Dar, pastore, nu crezi în biruinţa asupra păcatului?!” a 

exclamat Sue la telefon. 
„Bineînţeles că da”, a replicat pastorul, „dar acest gen de 

oameni nu se schimbă niciodată! Mai mult, te-aş sfătui să-ţi ţii 
copiii departe de el!” 

Ca proaspăt pastor, îi pregătisem pe Sue şi pe cei din familia 
ei pentru botez. Din propria mea experienţă şi perspectivă îi 
învăţasem bine că Dumnezeul nostru este puternic ca să 
mântuiască, de aici răspunsul pe care l-a dat ea acelui pastor 
sceptic, care a sunat ca să-i informeze despre fosta natură a 
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bărbatului (de fapt şi a ta) cu care studiau ei. Deşi poate că au 
fost surprinşi să audă pentru prima dată, din vorbele pline de 
prejudecăţi ale altcuiva, povestea trecutului meu, aceasta i-a 
făcut să înţeleagă cu atât mai mult puterea Mântuitorului nostru 
de a-i salva pe cei care sunt „oricine” – că şi homosexualii pot 
deveni „oricine” şi au dreptul la pomul vieţii. 

O săptămână mai târziu, am botezat familia, făcând tot ce 
mi-a stat în putinţă ca să-l sprijin pe soţ în lupta sa cu o 
dependenţă, conducându-l la biruinţă în Isus. 

Da, a trebuit să admit faţă de acea familie că, până la 
convertirea mea cu un an în urmă, fusesem homosexual cea mai 
mare parte a vieţii, deşi nu pedofil, cum eram acuzat. Ei ştiau 
deja că a trebuit să vin la Domnul de la o viaţă de degradare 
totală, dar nu aveam obiceiul să fac cunoscute, în mod deschis, 
detaliile specifice ale trecutului meu. Cu toate acestea, cum din 
ce în ce mai mulţi au aflat despre el din mărturia mea scrisă, din 
discuţii particulare sau chiar din bârfe, nu era ceva neobişnuit să 
vină la mine cineva şi să-mi spună: „Pastore, dacă Domnul te-a 
salvat pe dumneata, poate salva pe oricine... Acum înţeleg şi 
cred în puterea Lui de a-mi da şi mie biruinţă în viaţă. Vrei să 
mă botezi?” 

Fiind cel mai mic copil şi având trei surori, am crescut 
gândind despre mine însumi că nu eram ca ceilalţi băieţi, ci că 
eram mai înclinaţi către partea mai blândă a vieţii, decât către 
jocurile şi sporturile aspre şi dure de care se bucurau „toţi 
ceilalţi băieţi”. Când am crescut şi am devenit adolescent, am 
fost foarte conştient că tendinţele mele sexuale se îndreptau mai 
degrabă către tineri, decât către tinere. De când îmi amintesc, 
tendinţele mele au părut să încline în acea direcţie. Astfel încât, 
desigur, am acceptat, în cele din urmă, „faptul” că mă 
„născusem gay”. Probabil că Dumnezeu mă făcuse astfel. 
Privind în urmă, pot să văd acum diverşi factori care au ajutat la 
formarea şi modelarea mea în ceea ce mai târziu avea să devină 
o homosexualitate pe deplin dezvoltată, atât în orientare, cât şi 
în comportament. 
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La vârsta de patru ani, am fost introdus în comportamentul 
sexual de un tânăr muncitor de la fermă, care lucra pentru tatăl 
meu. Aşa cum este tipic pentru cele mai multe victime ale 
abuzului sexual, m-am simţit vinovat şi murdar, ca şi cum aş fi 
făcut ceva teribil de greşit. De aceea, ultimul lucru pe care îl 
vroiam era să merg să le spun lui „mami” şi „tati” ce făcusem 
cu acel bărbat (mai degrabă ce îmi făcuse mie acel bărbat). 

Ca să scurtez povestea, am păstrat micul meu secret 
insondabil, întunecat, ascuns în siguranţă, timp de aproape 
douăzeci şi cinci de ani. Ca pe o aşchie care, nescoasă din carne, 
a supurat în toţi acei ani, dând naştere la închipuiri şi fantezii 
sălbatice şi la atracţii pervertite, până la o lansare deschisă în 
comportamentul homosexual, care pe mine m-a şocat, iar pe 
membrii familiei mele i-a devastat. 

Din cauză că nu m-am confruntat cu incidentul din copilărie 
în mod potrivit, ducându-mă la părinţi pentru a primi simpatie, 
înţelegere şi sfaturi iubitoare, am început să regresez emoţional 
şi fizic. Deşi toţi ceilalţi copii ai părinţilor mei ştiau să folosească 
oliţa la vârsta de doi ani, eu m-am comportat diferit, udând 
patul, problemă care părea să nu aibă vindecare. Ani de zile mai 
târziu, am fost dus la un examen medical doar ca să fiu 
diagnosticat cu rinichi perfect normali. Prin urmare, problema 
era probabil una de „alegere”, „lene”, „o dorinţă nesănătoasă 
pentru atenţie” etc. 

Fără să bănuiască vreodată că ar fi putut fi o problemă 
emoţională, tatăl meu a folosit metode foarte jalnice de 
educaţie, încercând să facă din mine un bărbat, până la a mă 
umili intenţionat în public, pentru a mă face să încetez să mai 
fiu leneş cu privire la mersul la baie şi a mă face să fiu mai dur 
ca băiat. Bineînţeles, astfel doar a accentuat problema. Nu 
m-am oprit din udatul patului până nu am plecat de acasă, la 
vârsta de cincisprezece ani. 

Pe vremea aceea totuşi, aveam o stimă de sine atât de 
scăzută, încât tânjeam efectiv după atenţia, acceptarea, 
dragostea şi demonstrarea fizică a dragostei din partea 
bărbaţilor. Încă încercam, cu disperare, să fiu „normal”, având 
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prietene, căsătorindu-mă, în cele din urmă, şi devenind tatăl a 
doi copii frumoşi. Dar căsătoria nu mi-a umplut golul din viaţă, 
aşa cum mă aşteptasem. La urma urmei, cum puteau dragostea, 
devotamentul şi atenţia unei soţii îndrăgostite la nebunie, să 
concureze cu dorinţa aprinsă pentru atenţia, acceptarea şi 
dragostea din partea bărbaţilor? În ce situaţie tragică era pusă o 
tânără femeie care nu bănuia nimic! În cele din urmă, m-am 
prăbuşit din cauza vinei. 

Pierzându-mi familia, am întors spatele lui Dumnezeu, la 
orice şi tuturor celor pe care îi cunoşteam, şi am dispărut în 
lumea neexplorată încă de către mine a homosexualităţii. Au 
urmat ani de zile prin cluburi de noapte, prin separeuri în 
baruri, o relaţie „pe termen lung” de unsprezece ani, cinci ani de 
„înşelăciune”, de suişuri şi coborâşuri, de extaze şi agonii, de 
speranţe înalte şi vise spulberate, de durere de inimă, de inimă 
frântă, de frustrare, depresie şi disperare. 

Prin rugăciunile de mijlocire ale familiei, Domnul mi-a 
îngăduit să ajung în adâncimile degradării, unde nu puteam să 
privesc decât în sus. De acolo, odată ce am încetat să dau vina 
pe Dumnezeu şi pe oricine altcineva pentru situaţia mea, El a 
început să mi se descopere prin Cuvântul Său şi printr-o 
examinare şi o evaluare sinceră a vieţii mele, cum şi unde o 
apucasem pe un drum greşit. 

Recunoscând că homosexualitatea este păcat şi 
asumându-mi responsabilitatea pentru prezent şi viitor, în 
disperarea mea, m-am întors la El cu dorinţa sinceră de a fi 
eliberat de o viaţă de robie. M-am supus planului Său divin de 
restaurare şi terapie, iar El m-a recreat. Cu o încredere simplă, 
ca de copil, m-am dedicat unei vieţi de ascultare faţă de voia Sa, 
indiferent de tendinţele, atracţiile, sentimentele şi emoţiile mele 
existente. Făcând astfel, l-am lăsat să moară de foame pe „omul 
cel vechi” şi l-am hrănit pe „omul cel nou”; în cele din urmă, 
am ajuns să realizez că în Cristos am devenit o făptură nouă. 
„Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” 
(2 Corinteni 5:17) 
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M-am rugat cu sinceritate ca Dumnezeu să-mi dea o a doua 
şansă în viaţă şi o îndoită măsură din Duhul Său, ca să pot 
răscumpăra timpul pe care îl irosisem în atât de mulţi ani 
petrecuţi în stilul de viaţă homosexual. În noaptea botezului, El 
m-a lansat într-o misiune cu normă întreagă, care s-a dezvoltat 
acum în păstorire, scriere, evanghelizare la radio şi conferinţe pe 
plan internaţional. Un an mai târziu, a adus-o pe soţia mea 
actuală în viaţa mea. În anii următori ne-a binecuvântat cu doi 
copii frumoşi. „Este timpul să încetezi să te mai rogi pentru a 
doua şansă şi porţii duble”, a insistat ea binedispusă, auzind că 
vom avea probabil gemeni. 

A durat nouă ani ca să ajung în punctul în care să pot scrie şi 
vorbi deschis despre mărturia mea. Acesta este rezultatul vinei 
şi ruşinii asociate cu homosexualitatea. Cu toate acestea, David 
a scris: „Aşa să zică cei răscumpăraţi de Domnul, pe care i-a 
izbăvit El din mâna vrăjmaşului.” (Psalmul 107:2) Aşa că am 
ieşit acum în faţă pentru a-L mărturisi pe Isus Cristos, care 
poate să-i salveze şi care îi va salva pe oamenii Săi în mod 
personal, nu în păcatul lor, ci de păcatele lor, inclusiv de păcatul 
homosexualităţii. 

Publicându-mi autobiografia în forma unei cărţi despre cum 
trebuie înţeleasă şi învinsă homosexualitatea, am ales un 
pseudonim, Victor J. Adamson, un nume nou, care să reflecte 
experienţa mea cu Isus. Fiindcă El spune: „Celui ce va birui, Îi 
voi da... un nume nou, pe care nu-l ştie nimeni decât acela care-l 
primeşte.” (Apocalipsa 2:17) 

Ioan 3:16 spune: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu 
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El 
(inclusiv homosexualii), să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” 

„Oricine”, cu siguranţă, înseamnă eu! 
[Ron Woolsey, “Whosoever” Meaneth Me. Copyright © 

Ron Woolsey. Sub pseudonimul „Victor J. Adamson”, Ron este 
autorul autobiografiei That Kind Can Never Change... Can They...? 
One Man’s Struggle with His Homosexuality şi al cărţii Strait Answers 
to the Gay Question: Having Been There. În efortul de ajunge la 
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homosexuali, a înfiinţat un site pentru misiune: 
www.victorjadamson.com.] 

 

POVESTEA LUI LARRY 

LARRY HOUSTON 

 
Am crescut la o mică fermă de familie în vestul statului 

Illinois, într-o familie cu şapte copii. Am un frate geamăn, care 
nu s-a luptat niciodată cu homosexualitatea. Tatăl nostru avea 
probleme cu băutura, era un soţ infidel, iar ca tată a lipsit din 
viaţa copiilor săi. Când eram la colegiu, părinţii mei au divorţat, 
iar tata a fost nevoit să renunţe la activităţile de la fermă. Încă 
simt că am avut o copilărie destul de normală şi lipsită de 
evenimente majore, dar alegerile şi lucrurile pe care le-am făcut 
au avut, în mod clar, consecinţe. Deşi homosexualitatea a 
reprezentat o parte importantă din viaţa mea, mă bucur enorm 
că nu am făcut parte din aşa-numitul „stil de viaţă homosexual”. 
Pentru mine, cea mai mare luptă a fost să cred că eram 
homosexual. Deşi am avut într-adevăr câteva experienţe sexuale 
cu persoane de acelaşi sex. Voi vorbi despre patru situaţii, care 
m-au introdus în robia homosexualităţii şi m-au eliberat din ea. 
Sper că, pe măsură ce veţi citi despre ele, veţi ţine cont că 
homosexualitatea este o problemă de relaţionare. Nevoia de 
intimitate cu persoane de acelaşi sex nu poate fi satisfăcută prin 
acte sexuale. Acestea sunt un mod nelegitim de satisfacere a 
unei nevoi legitime de intimitate cu persoane de acelaşi sex.  

Cele două situaţii din copilărie care m-au făcut să cred cu 
tărie că eram homosexual sunt tipice şi pentru viaţa altor bărbaţi 
care se luptă cu homosexualitatea. Prima este eşecul în 
relaţionarea cu părintele de acelaşi sex, care îl face pe un tânăr, 
încă de la o vârstă fragedă, să creadă că este diferit de alţi băieţi. 
N-aş vrea să spun asta, dar a existat un moment în viaţa mea, 
când aveam vreo zece ani, când am făcut un jurământ: „Nu voi 
fi niciodată ca omul acela.” Omul acela era tatăl meu, un soţ 
infidel şi un tată absent din viaţa copiilor săi. Prin respingerea 
de care am avut parte de la tatăl meu, am ales să mă disociez de 
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cel care ce ar fi trebui să fie cel mai influent bărbat în viaţa mea 
de tânăr. O relaţie strânsă între tată şi fiu este foarte importantă. 
Şi poate că relaţia dintre tată şi fiu este cea mai importantă 
relaţie în viaţa tuturor băieţilor, continuând să rămână cea mai 
importantă pe tot parcursul vieţii lor. Tatăl trebuie să fie un 
model pentru tânăr şi să-l înveţe ce înseamnă să devină matur. 
În această relaţie, băiatul învaţă cum să construiască relaţii cu 
alţi bărbaţi, cu femei şi, ca viitor adult, cu soţia şi copiii săi.  

O a doua situaţie a fost o activitate sexuală precoce şi 
nepotrivită. Şi aceasta se întâlneşte des în vieţile multora dintre 
cei care se luptă cu homosexualitatea. Nimeni nu poate nega 
plăcerea oferită de sex. Asemenea plăceri pot fi simţite cu 
persoane de ambele sexe. Corpul nostru răspunde la comenzi şi 
stimuli sexuali din partea persoanelor de ambele sexe. 
Întrebarea care trebuie pusă nu este: „Pot să fac asta?”, ci mai 
degrabă: „Ar trebui să fac asta?” Pentru un băiat cu probleme 
de relaţionare, activitatea sexuală cu o persoană de acelaşi sex, 
fie că este voluntară, cu tovarăşii de aceeaşi vârstă, fie că este 
impusă de alţii, de orice vârstă ar fi ei, este foarte nocivă. 
Fiindcă în ea băiatul foloseşte un mod nelegitim de a-şi satisface 
nevoia legitimă de intimitate cu persoane de acelaşi sex. Trupul 
adolescentului răspunde, în mod natural, la stimulii sexuali, fie ei 
psihici, vizuali sau fizici. Răspunsul natural creează confuzie şi 
este nociv când este parte a unui abuz sexual. În viaţa mea, am 
făcut sex consimţit cu tovarăşi de aceeaşi vârstă pe când aveam 
doisprezece ani, a durat câteva luni şi au fost doar câteva 
partide. Dar ele au fost foarte nocive, în sensul că mi-au 
împlinit parţial nevoia de intimitate cu persoane de acelaşi sex, 
dar în mod nelegitim. Cele două situaţii din copilărie au 
constituit baza a ceea ce, mai târziu, a devenit lupta mea cu 
homosexualitatea. 

Cele două situaţii din viaţa mea de adult, care m-au condus 
la eliberarea din robia homosexualităţii, au fost căutarea 
ajutorului pentru a scăpa de homosexualitate şi reacţia 
prietenilor mei faţă de lupta mea cu homosexualitatea. Pe când 
locuiam în sudul Californiei, la sfârşitul anilor 1980, am 



 - 499 - 

participat la un program de ajutorare a femeilor şi bărbaţilor 
care încercau să scape de homosexualitate. Locuiam şi lucram la 
o tabără creştină, iar programul era susţinut de o biserică. Dar 
ceea ce cred că trebuie subliniat este faptul că nu le-am spus 
prietenilor mei că eu eram cel care cerea ajutor pentru a depăşi 
problema homosexualităţii. Prietenii mei credeau că le ofer 
altora sprijin pentru a scăpa de homosexualitate. Prin faptul că 
nu le-am spus prietenilor, am eşuat în a-i lăsa să intre în acel 
domeniu al vieţii mele care mă făcea să cred că eram 
homosexual. Problema homosexualităţii, deşi necunoscută 
multora, mi-a afectat viaţa, manifestându-se în relaţiile mele cu 
ceilalţi. Se putea observa că aveam momente în care eram 
nervos, acru şi rece. I-am lăsat pe alţii să pătrundă doar foarte 
puţin într-o relaţie superficială cu mine. Era vizibil că singura 
motivaţie a vieţii mele era „mentalitatea performanţei”. Totul se 
măsura în ceea ce făceam pentru alţii şi nu în ceea ce le 
permiteam altora să facă pentru mine. Larry era un tip de 
treabă, dar nu îi lăsa pe alţii să fie la fel cu el. Şi, mai important, 
i-am respins pe mulţi dintre cei care au încercat să mă trateze cu 
bunătate. Relaţiile mele erau cu sens unic. Larry intra în relaţii 
cu alţii bazate pe principiul performanţei, şi nu pe principiul 
sănătos „dă şi primeşte”. Nu pot nega sprijinul pe care l-am 
primit prin programul grupului de ajutorare, dar l-am limitat la 
cei care erau la fel de zdrobiţi, în acelaşi fel, ca mine. Nu m-am 
făcut vulnerabil faţă de cei care nu erau zdrobiţi în acelaşi mod 
ca mine, deci nu am pus în practică ce am învăţat.  

O a doua situaţie a fost o consecinţă a activităţii mele 
sexuale. Am fost exmatriculat de la un mic seminar luteran la un 
semestru distanţă de absolvire, din cauza activităţii homosexuale 
din primul an. Un coleg de clasă m-a pârât că întreţinusem 
relaţii homosexuale în primul an. În sfârşit, la vârsta de treizeci 
şi şase de ani, m-am pus într-o postură vulnerabilă, 
mărturisindu-le unor prieteni buni despre problema mea cu 
homosexualitatea. Reacţia lor a fost acceptarea necondiţionată. 
Dar, pentru mine, atitudinea lor mi-a stârnit îndoieli şi frustrare. 
Prin reacţia lor, ei au separat persoana de comportament, un 
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lucru pe care eu nu reuşisem să-l fac niciodată. Întotdeauna mă 
privisem ca fiind homosexual. După ce am fost informat, într-o 
dimineaţă, de către seminar că voi fi exmatriculat, am petrecut 
după-amiaza cu şase prieteni buni cărora le-am vorbit despre 
asta. După ce le-am dezvăluit celor şase bărbaţi pentru ce eram 
dat afară de la seminar, fiecare mi-a spus acelaşi lucru, cuvânt cu 
cuvânt, ca răspuns la povestea mea. Într-o anumită privinţă, era 
tulburător, dar era exact ce aveam nevoie pentru a-mi atrage 
atenţia. Cuvintele lor au fost: „Larry, ştiu că ai o problemă. 
Larry, nu eşti homosexual.” Toţi cei şase prieteni, fără să se 
gândească dinainte, mi-au spus cele două lucruri, cuvânt cu 
cuvânt. Nu aş putea spune că a existat o schimbare imediată în 
viaţa mea şi că am scăpat de problema homosexualităţii. Dar a 
avut loc o schimbare importantă, care m-a condus acolo unde 
mă aflu astăzi. A fost începutul unui proces de maturizare în 
modul de relaţionare cu mine însumi şi cu cei din jur. În cele 
din urmă, schimbarea a condus, după cum am înţeles ulterior, la 
o distincţie clară. Homosexualitatea nu este cine eşti, ci ce faci.  

Sper că, pe măsură ce aţi citit despre aceste patru situaţii din 
viaţa mea, aţi ţinut cont că homosexualitatea este o problemă de 
relaţionare. Nevoia de intimitate cu persoane de acelaşi sex nu 
poate fi satisfăcută prin acte sexuale. Ele sunt un mod nelegitim 
de satisfacere a unei nevoi legitime de intimitate cu persoane de 
acelaşi sex. Intimitatea cu persoane de acelaşi sex este mai mult 
decât suma emoţiilor şi actelor fizice. Intimitatea între persoane 
de acelaşi sex rezultă din moduri sănătoase şi potrivite de 
construire a unei relaţii corecte.  

[Larry Houston, Larry’s Story. Copyright © 2004 
Larry Houston. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

POVESTEA LUI MARK 

 
Mark descrie primii săi ani de viaţă şi cum a devenit un tânăr foarte 

sexualizat. Totuşi, Dumnezeu a intervenit, iar Mark ne face cunoscut cum 
a găsit suport în biserică. 
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Citindu-mi Biblia 
Când, în cele din urmă, au ajuns să-L crucifice pe Isus, 

m-am supărat cu adevărat din cauza a ceea ce I se întâmpla. 
Evenimentele din viaţa Lui, pe care le citisem până în 

momentul acela, deveniseră atât de reale pentru mine, viaţa Lui 
era atât de uimitoare! Primele trei evanghelii prezentau o 
relatare atât de vie o vieţii Sale – hrănirea a cinci mii de bărbaţi, 
minunile şi evenimentele stranii şi misterioase ale naşterii şi 
vieţii Sale – încât am fost prins de impactul pe care Acest Om îl 
avea asupra celor din jurul Său. Dar Evanghelia după Ioan, o 
relatare intimă plină de putere, scrisă de un om care Îl iubea în 
mod clar pe Isus şi care petrecuse mult timp aproape de El, a 
fost cea care m-a adus aproape de prezenţa Omului Isus 
Cristos. Modul simplu în care povesteşte Ioan, având o 
profundă înţelegere a lui Isus şi cunoscând ce însemna să te afli 
efectiv în aceeaşi încăpere cu El, îţi taie răsuflarea. Relatarea este 
atât de personală şi de antrenantă, încât am simţit că aproape 
puteam să întind mâna şi să-L ating pe Isus. 

Iar acum Îl crucificau. În timp ce drama deplină a acestei 
tragedii era în plină desfăşurare, vedeam cu ochii minţii un 
Bărbat cu piroane în mâini şi picioare atârnând pe o cruce, 
suferind o durere de nedescris, mulţimea aflându-se în 
apropiere. 

Biblia pe care o citeam era o Biblie Vestea Bună, pe care o 
cumpărasem dintr-un magazin la câteva săptămâni după ce 
începusem să frecventez biserica. Ca reporter la un ziar local, 
fusesem pentru un articol la un centru de suport pentru oamenii 
fără serviciu şi fusesem întrebat dacă aş fi vrut să merg la o 
biserică locală în următoarea duminică. Deşi am spus imediat 
„nu”, oferta mi s-a făcut din nou şi, crezând că jurnaliştii nu ar 
trebui să fie închişi faţă de nicio experienţă, am acceptat. 

Citind pentru prima dată relatările despre viaţa lui Isus în 
evanghelii, a fost ca şi cum aş fi citit rapoarte din ziare despre 
viaţa lui Cristos; le-am citit cum aş fi citi relatarea unui 
corespondent despre un eveniment. Matei era fundalul istoric, 
Marcu titlurile, acţiunea şi aventura din tabloide, iar Luca 
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articolul lung, plin de detalii şi explicaţii. Evanghelia după Ioan 
totuşi a fost un interviu „detaliat şi personal”, relatat în mare 
parte prin cuvintele lui Isus Însuşi. 

Pe lângă citirea Bibliei Vestea Bună (cea mai bine vândută 
versiune a Bibliei în lume astăzi, cu douăzeci şi trei de milioane 
de exemplare vândute, conform site-ului Alianţei Evanghelice), 
frecventam şi biserica, o biserică baptistă carismatică plină de 
viaţă şi în creştere, care se întâlnea în holul unei şcoli. 

Primii ani 
Acest tip de creştinism era foarte diferit de creştinismul de 

care avusesem eu parte în copilărie. Fiind al treilea dintre cei 
patru fii, am fost creştinat ca romano-catolic la vârsta de o lună; 
se spune că preotul, înainte de a turna apă pe capul bebeluşului, 
pune sare în gura copilului pentru a aduce curăţire. Când am 
întrebat-o pe mama, ani de zile mai târziu, de ce am fost 
creştinat, mi-a răspuns: „Ca să se spele păcatul lui Adam.” 
Precum pot să confirme primii douăzeci şi unu de ani din viaţa 
mea, sarea şi apa nu au funcţionat. 

În copilărie am fost un băieţel afectuos, iubitor faţă de 
mama şi adesea atent la nevoile altora. Plângeam cu uşurinţă la 
durerea şi suferinţa altor oameni. Deşi cei doi fraţi ai mei (unul 
cu optsprezece luni mai mare decât mine, celălalt cu doar 
paisprezece luni mai mic) aveau o mulţime de prieteni, eu am 
preferat să citesc şi să joc şah. Odată m-am dus la magazin şi 
i-am cumpărat o felicitare fratelui meu mai mare de ziua lui de 
naştere, spre marele amuzament şi spre lauda restului familiei; 
aveam şapte ani. 

Deşi păream mai sensibil emoţional decât fraţii mei, eram şi 
extrem de independent şi hotărât şi fericit să o arăt. Ceea ce m-a 
adus în conflict cu cel mai mare frate al meu, un băiat 
intimidant, posac şi egoist, cel puţin când eram mai mici, el fiind 
în mod clar preferatul părinţilor, îndeosebi al mamei. Avea 
resentimente din cauză că-şi împărţea lumea cu trei fraţi mai 
mici şi era violent şi răzbunător faţă de oricine îl înfrunta cu 
curaj, adesea acela fiind eu. Părinţii mei, tineri şi imaturi, în timp 
ce îl favorizau pe întâiul lor născut, erau indiferenţi la cererile 
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mele de protecţie faţă de un frate mai mare plin de ură şi 
agresiv, şi erau adesea indiferenţi faţă de mine în general. La 
urma urmei, mama dorise doi băieţi şi două fete; a avut doi 
băieţi, apoi am venit eu. 

Tata era un bărbat supărat, plin de resentimente, distant, 
chinuit de o bâlbâială pe care o moştenise de la tatăl său, pe care 
a trecut-o, în diferite grade, fiecăruia dintre cei patru fii, în 
special celui mai mare. Familia era pentru mine un loc destul de 
violent, tata fiind gata să arunce injurii oricăruia dintre cei patru 
fii, o pedeapsă adesea mult mai mare decât greşeala, fratele meu 
cel mai mare fiind agresiv, neputând fi controlat, iar mama fiind 
nesatisfăcută şi neîmplinită. În mediul în care am crescut am 
avut parte de experienţe care m-au brutalizat. 

Apare o luptă  
În acest cadru a început să apară, deşi încet, o altă problemă. 

De la o vârstă fragedă îmi amintesc cum se trezeau în mine 
sentimente emoţionale puternice când mă aflam în preajma 
anumitor oameni. Am o amintire cu un băiat mai mare, înalt, 
atletic şi încrezător în sine, pe care îl găseam, în mod curios, 
„atrăgător”. Când timpul nostru de joacă trebuia să ia sfârşit, 
sentimentele mele de dezamăgire pot fi mai bine descrise ca o 
devastare totală; aveam aproximativ opt ani. 

Când am crescut mai mare, am dezvoltat în interior o 
dependenţă emoţională foarte puternică, căutând să-mi găsesc 
identitatea şi împlinirea în oamenii din jurul meu, cel mai adesea 
în băieţi mai mari. În timp ce băieţii de vârsta mea aveau 
prietenii, aceasta părea să fie ceva de care eu eram incapabil. 
„Prieteniile” mele durau un timp foarte scurt. Nevoia mea de o 
legătură emoţională profundă era foarte reală – iar sentimentele 
mele deveneau cu atât mai intense cu cât creşteam. Nu mi-a fost 
de ajutor că nu aveam surori, că mergeam la o şcoală numai 
pentru băieţi şi că petreceam timp într-un mediu exclusiv 
masculin la o trupă locală de cercetaşi. 

Deci este de mirare că un adolescent sensibil, cu o minte 
independentă, cu nevoi emoţionale şi oarecum brutalizat, 
descoperă că să devină o fiinţă „sexuală” în adolescenţă este o 
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experienţă tulburătoare? Când atât de mulţi prieteni ai mei de la 
şcoală vorbeau despre prietene, o realitate îngrozitoare plana 
asupra mea ca o umbră – mă luptam cu sentimente 
homosexuale puternice şi intense, care erau debilitante şi se 
aflau în foarte mar măsură în afara abilităţii mele de a le 
controla. 

Experienţele sexuale 
Când eram la cercetaşi, plecam deseori în tabere, iar 

grupurile de băieţi rămâneau împreună peste noapte. Atunci ne 
implicam în ceea ce, pentru mulţi dintre ei, era doar puţină 
„nebunie adolescentină”. Dar acele experienţe au dobândit o 
semnificaţie mult mai importantă pentru mine şi au avut drept 
rezultat că, pe când aveam cam treisprezece ani, eram deja un 
adolescent foarte sexualizat şi foarte dependent emoţional. 

Şi astfel am avut o serie de experienţe sexuale în primii ani ai 
adolescenţei, fiecare trezindu-mi o dorinţă mai puternică pentru 
mai mult, fiecare experienţă promiţând mult şi neoferindu-mi 
nimic, conducându-mă la următoarea experienţă şi apoi la încă 
una. Am avut o relaţie cu un tip cu vreo patru ani mai mare 
decât mine şi, pentru o perioadă de câţiva ani, până ce am 
împlinit aproximativ şaisprezece ani, am făcut sex cu el la 
fiecare trei sau patru luni. 

Când slujba l-a făcut să plece, am rămas simţindu-mă singur, 
izolat şi chiar într-o nevoie emoţională şi sexuală mai mare 
decât înainte, pe atunci eu având deja o obsesie serioasă pentru 
autosatisfacere. Se părea că nevoia mea de a fi iubit de un 
bărbat era insaţiabilă. Tânjirea mea după o astfel de iubire era 
uneori atât de puternică, încât tot ce puteam face era să mă aşez 
pe un scaun şi să mă îmbrăţişez singur. Şi mai multe experienţe 
sexuale când aveam şaisprezece şi şaptesprezece ani, cu băieţi de 
aceeaşi vârstă, doar au amplificat problema. Când aveam 
optsprezece ani, mi-am asumat riscul de a merge la un bar 
homosexual în Liverpool (şi am fost abordat odată de doi 
bărbaţi care erau, în mod clar, ofiţeri de poliţie în civil), căutând 
pe cineva care, eram convins, se găsea acolo şi avea să-mi facă 
viaţa completă. Întorcându-mă apoi singur pe jos acasă de la 
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club, simţeam, în egală măsură, durere şi goliciune. Toate 
acestea s-au întâmplat fără ca părinţii să ştie cu adevărat. 

Am părăsit şcoala la şaisprezece ani, mi-am luat o slujbă ca 
funcţionar la o firmă de construcţii şi m-am dus la seral două 
seri pe săptămână, pentru a obţine nivelele A de care aveam 
nevoie ca să intru la un curs de jurnalism. Până şi la cursul de 
jurnalism căutam localuri homosexuale în oraş şi mă aventuram 
să intru în ele. Aflându-mă în vacanţă în Europa cu un prieten 
„hetero” de la şcoală, m-am aventurat în cartierul roşu din 
Amsterdam şi am căutat sex cu necunoscuţi în câteva baruri 
homosexuale, încercând cu disperare să fiu agăţat. Chiar şi 
odată ce am obţinut slujba de jurnalist, departe acum (din 
fericire) de familie şi de Liverpool, mă aventuram să ies din pat 
pentru a mă duce la un local homosexual din zonă, fiind odată 
agăţat de doi bărbaţi tineri, care m-au dus acasă la ei în Slough. 

Găsind ajutor în biserică 
Şi astfel, când a venit invitaţia de a merge la biserică, în 

realitate eram gata pentru orice m-ar fi putut ajuta. Cântecele, 
predicarea, oamenii aparent prietenoşi, totul a fost grozav. Dar 
când L-am întâlnit pe Omul Isus Cristos, un bărbat dur care 
vorbea cu atâta uşurinţă despre dragoste şi care a murit pe 
cruce, m-am îndrăgostit rapid de El. Îmi amintesc cum îmi 
curgeau lacrimile când s-au dus să-I caute trupul, iar El nu era 
acolo – revenise la viaţă. Atunci, stând pe pat şi citindu-mi 
Biblia Vestea Bună, I-am spus simplu lui Isus că aş face orice 
pentru El, L-aş urma şi aş renunţa la orice doar ca să fiu cu El. 

După doi ani în biserică, am realizat că aveam nevoie de 
ajutor ca să trăiesc viaţa creştină în curăţie. Într-o noapte, 
dormeam în pat şi am simţit un bărbat stând peste mine; m-am 
silit să mă trezesc şi să mă lupt cu el, ca să realizez, odată ce am 
fost complet treaz, că nu era nimeni acolo. Faptul că devenisem 
creştin nu a însemnat că ispitele sexuale au dispărut – iar acum 
avea loc o luptă spirituală. 

Deci, într-o duminică dimineaţa am găsit un bărbat din 
biserică despre care ştiam că se ocupa de consiliere şi i-am 
povestit despre mine. A încercat să mă înţeleagă cât de bine a 
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putut şi mi-a spus că ne vom întâlni pentru „consiliere prin 
rugăciune”. În prima sesiune a fost nevoie să numesc înaintea 
lui Dumnezeu fiecare băiat sau bărbat cu care făcusem sex şi 
să-I cer lui Dumnezeu să mă ierte; de fiecare dată când o 
făceam, trupul mi se zguduia violent, ca şi cum o mare greutate 
se ridica de peste mine. A fost începutul unui lung proces de 
vindecare, care continuă până în ziua de astăzi. 

Concluzii 
Acum, la doisprezece ani după ce am devenit creştin, 

realizez tot ce a făcut Dumnezeu în viaţa mea. Pentru mine, 
aceasta a inclus căsătoria (ceea ce este o poveste în sine); 
frumoasa mea soţie şi cu mine avem trei copii minunaţi. Acum 
conduc un grup de suport în Londra care face parte din 
True Freedom Trust, o misiune creştină pentru cei cu lupte 
homosexuale. Am descoperit că există alţi câţiva oameni în 
biserica mea care duc aceleaşi lupte. Urmăresc dezbaterea din 
Biserică despre homosexualitate şi, mai recent, m-am trezit 
împărtăşind propria-mi călătorie şi propriile-mi experienţe 
liderilor bisericii, aceeaşi biserică prin care am devenit creştin. 
Reacţiile lor au fost amestecate, unele încurajatoare, unele nu; 
unii au ascultat şi încearcă să înţeleagă, alţii recunosc deschis că 
nu au toate răspunsurile. 

Pentru mine luptele continuă, deşi sunt mai puternic şi mai 
capabil să le fac faţă decât în trecut. Caut să răspund la 
chemarea lui Dumnezeu pentru viaţa mea, de a nu împlini 
dorinţele naturii păcătoase şi a le sacrifica pe altarul ascultării de 
voia Sa cea pură, desăvârşită şi iubitoare. El este cu adevărat un 
Tată iubitor, care nu vrea nimic altceva decât ce este cel mai 
bine pentru copiii Săi şi care ne instruieşte în moduri care ne 
conduc la viaţă. El este un Dumnezeu gelos care ne vrea pentru 
El. 

Pentru viitor? Nu aş începe să-mi compar neliniştea vieţii de 
acum cu ceea ce îmi stă înainte: chiar nu există termen de 
comparaţie. Va veni o zi când dorul se va fi dus şi mă voi 
odihni în sfârşit în Dumnezeu. Atunci totul se va fi terminat, 
lupta va fi fost câştigată şi totul va fi fost cucerit; atunci în 
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sfârşit Îl voi întâlni faţă în faţă pe Omul pe care L-am întâlnit în 
Biblia mea Vestea Bună – Omul Isus Cristos. 

[Mark’s Story. Copyright © True Freedom Trust. Tradus şi 
publicat cu permisiune.] 

 

POVESTEA VINDECĂRII UNEI FAMILII 

 
Povestea lui Rob 
Mătuşa mea a fost principala mea bonă şi, din motive 

necunoscute, îmi dădea păpuşi şi îi plăcea să mă îmbrace în 
haine de fetiţă. Ceea ce nu era o formulă de succes în Texasul 
rural. Una dintre primele mele amintiri este cum încercam să 
ascund păpuşile pe care mi le dăduse mătuşa, pentru ca tatăl 
meu şi cei trei fraţi mai mari ai mei să nu mi le arunce. Ei au 
încercat să mă ajute, spunându-mi: „Băieţii nu trebuie să se 
joace cu păpuşile.” Credeam că eram diferit; poate că nici nu 
eram băiat. 

Mă simţeam izolat şi am decis că tatăl meu şi fraţii mei erau 
josnici – că toţi bărbaţii erau cruzi. Nu vroiam să mă asociez 
vreodată cu ei. Mă simţeam foarte singur. 

Când băiatul de vizavi m-a invitat în camera lui, am crezut 
că-mi oferea prietenie. În schimb, m-a molestat şi m-a umilit. 
Nu aveam cuvinte pentru a descrie ceea ce se întâmplase şi nu 
aveam pe nimeni căruia să îi spun, fiindcă familia mea nu 
vorbea niciodată despre lucruri sexuale. Copiii de la şcoală mă 
etichetau „poponar”, „fetiţă” şi „homo”, dar pe atunci nu 
înţelegeam etichetele. Astfel am dezvoltat o dorinţă pentru 
masculinitate, care ulterior s-a transformat în dorinţă pentru 
bărbaţi. Prea puţin îmi dădeam eu seama ce se întâmpla şi nu 
puteam întreba pe nimeni. Din nou, nu aveam cuvinte pentru a 
descrie ceea ce simţeam sau ceea ce eram. 

M-am dus la colegiu, unde am citit că Dumnezeu mă iubea, 
ceea ce m-a condus imediat la o relaţie cu Cristos. Faptul că 
Dumnezeu mă iubea se armoniza cu frumuseţea pe care o 
găsisem în natură şi artă. Creştinii au devenit primii prieteni pe 
care i-am avut vreodată. Am păstrat însă tăcerea cu privire la 
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dorinţele mele secrete chiar şi faţă de Dumnezeu, fiindcă nu se 
discuta niciodată despre sex, cu atât mai mult despre 
homosexualitate. Când mi-am făcut cunoscută lupta, am 
îngropat-o sub faţada că eram bine. Ceea ce a mulţumit pe toată 
lumea, dar nu mi-a alinat singurătatea din inimă. 

La douăzeci şi patru de ani, am întâlnit o fată creştină 
uimitoare, splendidă, frumoasă şi mai ales bună. Avea o 
înţelegere profundă a harului lui Dumnezeu. În cele din urmă, 
i-am mărturisit lupta mea. Am experimentat o asemenea bucurie 
şi uimire în căsnicia noastră, încât am fost şocat când lupta cu 
homosexualitatea a ieşit din nou la suprafaţă. Am vorbit despre 
aceasta de câteva ori, dar apoi a devenit prea dureros pentru a o 
mai face. 

Optsprezece ani am îngropat subiectul şi m-am luptat din 
nou singur. Duceam două vieţi: una de soţ, tată şi creştin bun; 
cealaltă, căutând bărbaţi în întuneric pentru a-mi alina 
singurătatea. Lupta mea secretă a pus din ce în ce mai mult 
stăpânire pe inima şi viaţa mea. Aveam inima împărţită şi am 
plănuit chiar să-mi părăsesc familia, care îmi era scumpă, pentru 
stilul de viaţă homosexual. Pusesem ochii pe un bărbat de la 
serviciu, dar am fost şocat când a început să-mi povestească 
despre vindecarea lui sexuală. Nu mai auzisem niciodată cele 
două cuvinte puse laolaltă! 

În săptămâna următoare m-am dus la un terapeut creştin şi 
i-am dezvăluit tot ce înăbuşisem înăuntrul meu. Şi el se luptase 
cu atracţii faţă de cei de acelaşi sex şi îmi cunoştea nevoile. Mi-a 
schimbat felul în care înţelegeam lucrurile, spunându-mi că 
Dumnezeu nu stătea în spatele meu, judecându-mă pentru 
păcat, ci că era cu mine, iubindu-mă. Dumnezeu a început să 
toarne în inima mea cuvinte de dragoste şi acceptare. 
Dumnezeu a devenit real în încăperea în care mă aflam, eu 
putând simţi acceptarea Lui, natura Lui iubitoare şi blândă, şi 
putând să-L aud spunându-mi că eram iubit, bărbat şi liber. 

Am stat ascultând şi am crezut, şi am devenit chiar ceea ce 
descria El: un bărbat care nu mai era dependent de pornografie 
şi autosatisfacere şi care nu mai era nici măcar atras sexual de 
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bărbaţi. M-am rugat ca familia mea să ajungă să mă cunoască 
drept bărbatul care am devenit în acea încăpere. 

Povestea lui Lois 
Când eram logodiţi, Rob mi-a spus despre atracţia lui faţă de 

bărbaţi. Îl iubeam atât de mult, fiindcă era profund diferit de alţi 
bărbaţi. Avea un mod minunat de a vedea frumuseţea din lume 
şi de a face ca ea să prindă viaţă pentru mine. Avea intuiţia şi 
înţelegerea pe care mi le dorisem atât de mult. Am strigat la 
Dumnezeu, I-am mărturisit temerile mele şi I-am cerut apoi să 
mi-l dea pe Rob. 

Câteva luni mai târziu, aflându-mă din nou pe genunchi şi 
tremurând ca o frunză, Dumnezeu mi-a trimis o impresie 
puternică: „Nu-ţi fie teamă să-l iei pe Rob ca soţ.” În acel 
moment, El a sădit credinţă în inima mea şi am ştiut, fără urmă 
de îndoială, că Dumnezeu avea să facă ceva minunat pentru a-l 
vindeca pe Rob. 

Da, au fost optsprezece ani duri. Dumnezeu i-a folosit 
pentru a mă învăţa sincronizarea Lui şi cum lucrează El în 
moduri pe care nu mi le puteam imagina, şi că puteam foarte 
bine să Îl las să facă ceea ce vroia să facă. Am găsit o pace 
deplină, o adevărată minune în acei ani. Nu înseamnă că nu am 
avut parte de durere sau de lupte, dar aveam siguranţă de la 
Dumnezeu în promisiunea Lui pentru mine. 

Am văzut suferinţa în relaţia dintre Rob şi fiul nostru Adam 
şi obişnuiam să strig la Dumnezeu: „Doamne, promisiunea Ta 
trebuie să se extindă la copiii noştri, fiindcă trecem prin asta 
împreună!” Dumnezeu ştie cum să facă să apară rezultatele Lui. 
El mi-a adus în minte un citat din Corrie Ten Boom (care a 
scris Refugiul) şi mi l-a repetat: „Nu există groapă atât de adâncă, 
pentru care dragostea lui Dumnezeu să nu fie şi mai adâncă.” 
Eram pregătită pentru ce avea să urmeze, ştiind că Dumnezeu 
era cu mine. 

Am descoperit că aveam un cancer care se răspândise şi care 
avea probabil să-mi ia viaţa. Rob I-a cerut lui Dumnezeu să-mi 
salveze viaţa. Dumnezeu a spus că o va face şi a făcut-o, 
aducând în acelaşi timp schimbare în familia noastră. În 
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slăbiciunea mea şi trebuind să învăţ să primesc, Rob a trecut la 
masculinitate – luând iniţiativa şi având grijă de noi. Am privit 
cum Dumnezeu îl vindeca pe Rob, ajutându-l să stabilească o 
relaţie intimă, apropiată cu El. Dumnezeu a transformat durerea 
lui Rob într-o grădină bine udată. El a restaurat viaţa lui Rob. 

Povestea lui Nickie 
Tatăl meu şi cu mine am avut o relaţie minunată. Am avut 

discuţii grozave, iar el era grijuliu cu mine. Îmi plăcea să fiu 
fetiţa lui tăticu şi nu puteam înţelege de ce el şi Adam nu aveau 
acelaşi fel de relaţie. 

Au existat şi întâmplări negative şi momente când simţeam 
că se întâmpla mai mult decât ştiam eu, dar în general eram 
fericită. A fost o vreme când am început realmente să fiu 
econoamă. Am văzut bucuria izvorând din tata, cum nu mai 
văzusem niciodată. Eram mândră de el şi fericită pentru el, 
pentru schimbarea care avea loc, ştiind că era de la Dumnezeu. 

Am observat o schimbare şi dintr-odată tatăl meu a devenit 
un părinte mai bun. Tata ne-a chemat pe toţi să ne adunăm 
împreună, pentru a ne împărtăşi întreaga poveste. L-am 
îmbrăţişat cu toţii, îmbrăţişând şi o nouă deschidere în familia 
noastră, pentru a ne împărtăşi slăbiciunile fără teamă. L-am 
înţeles într-un mod mai profund. 

În zilele care au urmat, povestea familiei noastre mi-a 
devenit pe deplin cunoscută şi am început să reflectez la 
amintirile negative, iar mânia mea a crescut în mine, 
descoperind atâta durere. În confuzia mea, am strigat la 
Dumnezeu. El mi-a arătat că puteam trece prin trecut pas cu 
pas, iertând fiecare amintire. Am simţit că inima îmi era 
învăluită de un nor de iertare la fel de întins ca cerul, întreg şi 
complet, şi netulburat de vreo amintire. Dumnezeu mi-a spus că 
dacă doream, îl puteam ierta pe tatăl meu cu iertarea Lui. Au 
fost momente de zdrobire şi de refacere, când am dat drumul 
cioburilor. Dumnezeu a făcut ceva ce ar putea fi descris numai 
printr-o pictură. 

Puţin după aceea, am făcut o pictură pe care am numit-o 
Spart. O femeie sterilă stă prosternută în rugăciune pe pământ, 
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lăsând să cadă cioburile unui vas de lut înaintea ei. Din vasul 
spart se ridică un porumbel, care apare în întunecimea camerei 
cu aripile albe şi libere, deschizându-se în lumină. Numai într-o 
stare de predare a putut Dumnezeu să-mi aducă prospeţimea 
Lui. 

Relaţia dintre mine şi tatăl meu a ajuns la noi profunzimi, 
niciodată posibile înainte. Familia noastră a devenit o echipă şi 
nu mai există nimic ascuns între noi. Numai Dumnezeu putea 
face aşa ceva. Vindecarea Lui s-a extins asupra mea şi m-a adus 
mai aproape de El. 

Povestea lui Anthony (soţul lui Nickie) 
Am apărut în peisaj cam în vremea când Rob a mărturisit 

familiei lupta lui. Când Nickie mi-a făcut cunoscută povestea lui 
Rob, am fost impresionat de modul în care a făcut-o. 
Nesemănând cu nimic din ceea ce auzisem până atunci, ea mi-a 
împărtăşit cum Dumnezeu nu l-a condus pe Rob acolo unde se 
află cei mai mulţi bărbaţi heterosexuali, ci l-a recuperat în 
schimb pentru ceva ce seamănă mai mult cu Edenul: un bărbat 
atras de o singură femeie. Dacă Dumnezeu putea transforma 
homosexualitatea lui Rob într-o atracţie neîmpărţită faţă de 
soţia lui, atunci mă putea conduce şi pe mine de la luptele 
heterosexuale la o atracţie neîmpărţită faţă de viitoarea mea 
soţie. 

Rob mi-a slujit ca sursă de inspiraţie prin relaţia lui 
personală cu Dumnezeu, aceasta revelând mai bine felul în care, 
prin jertfa lui Cristos, putem avea cu adevărat o relaţie intimă 
înfloritoare cu Însuşi Dumnezeu, fără teama condamnării. 
Dumnezeu a vindecat în mare măsură inima mea de dorinţele şi 
nevoile neîmplinite, aflate adânc în interiorul meu. 

Am fost binecuvântat de vindecarea pe care Dumnezeu a 
făcut-o în fiecare dintre noi, în mod individual şi ca familie. 
Împreună am văzut primind vindecare mulţi oameni cu lupte 
heterosexuale sau homosexuale. 

Încurajarea lui Lois 
Soţiile, soţii, copiii şi părinţii celor profund răniţi au 

oportunitatea de a-L cunoaşte pe Dumnezeu într-un mod 
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profund, pasionat, atotcuprinzător. Trebuie să Îl invităm pe 
Dumnezeu să ne aducă mai aproape de El, până ce vom sta şi 
noi în braţele Tatălui ca nişte copilaşi şi Îl vom auzi rostindu-ne 
numele. 

Dumnezeu mi-a dat aceeaşi dragoste cu care l-a învăluit pe 
Rob şi am găsit şi eu vindecare şi libertate. Efeseni 3:20 ne 
transmite următorul mesaj: „Ştii, Dumnezeu poate să facă orice. 
Mult mai mult decât ţi-ai putea imagina vreodată, decât ai putea 
bănui sau ai putea cere în visele tale cele mai îndrăzneţe! El o 
face nu împingându-ne de la spate, ci lucrând înăuntrul nostru, 
prin Duhul Său profund şi blând care Se află în noi.” 

Povestea lui Adam 
Crescând, a existat multă teamă în relaţia dintre tatăl meu şi 

mine. Nu ştiam cum să relaţionăm unul cu celălalt. Am îngăduit 
ca minciunile lui Satan prindă rădăcini, cauzându-ne un 
sentiment profund de respingere reciprocă. Vieţile şi inimile 
noastre au rămase necunoscute pentru celălalt, ca şi cum am fi 
fost străini. Aşa a fost până am plecat la colegiu. Vindecarea 
tatălui meu începuse, dar deteriorarea relaţiei noastre era deja 
severă. 

Dumnezeu a început să-mi pregătească inima pentru ceea ce 
aş fi detestat să-mi fie revelat despre tatăl meu. Prin relaţii şi 
printr-o carte despre har, Dumnezeu a înmuiat inima mea plină 
de teamă, pentru a-i iubi şi a-i accepta pe cei cu care nu fusesem 
de acord şi pe care îi dezaprobasem. Încă mă agăţam de 
minciuna că eu eram cel nefericit din familie şi că toţi ceilalţi 
aveau totul. 

Stăteam cu familia în cerc, pe podeaua din camera de zi, 
ascultându-l pentru prima dată pe tatăl meu povestindu-ne 
despre lupta lui, iar un sentiment semnificativ pe care l-am avut 
a fost uşurarea! Toţi suntem păcătoşi! Am simţit că acum puteam fi 
sincer cu părinţii mei; starea noastră de păcat ne dădea un motiv 
comun pentru a ne identifica unul cu celălalt. I-am cerut tatălui 
meu iertare pentru cuvintele aspre pe care le rostisem şi am 
înţeles de ce existase o asemenea distanţare între noi în copilăria 
mea. 
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Am fost capabili să începem o relaţie. Ne-a luat timp să ne 
împărtăşim sentimentele de durere. Am dărâmat zidurile care ne 
împiedicaseră să avem o relaţie. Dumnezeu a creat o relaţie 
acolo unde cândva nu era niciuna. Ajutându-ne să ne 
cunoaştem unul pe celălalt în profunzime, să căutăm să 
înţelegem, să iertăm şi să fim iertaţi. 

[A Family’s Story of Healing. Tradus şi publicat cu permisiune. 
Prin vindecarea lui Rob de lupta cu homosexualitatea a luat 
naştere misiunea Healing Presence Ministry, unde fiecare este 
invitat să se poarte ca un prieten al lui Isus, auzind cuvintele 
Sale de susţinere şi dragoste. Rob şi Lois locuiesc în Littletown, 
Colorado şi au condus misiunea Healing Presence Ministry. Nickie 
şi Anthony au fost lideri în aceeaşi misiune.]  

 

PRIN VALEA UMBREI 

MARK PERRY, ÎNTR-UN INTERVIU CU BOB DAVIES 

 
Mark Perry a ştiut cum este să priveşti moartea în faţă – şi să 

învingi. În toamna anului 1984, o excrescenţă misterioasă i-a 
apărut în spatele gâtului. În cele din urmă, biopsia unei alte 
excrescenţe de pe braţ i-a adus o veste devastatoare: era 
diagnosticat cu SIDA. Era 8 martie 1985. Mark ieşise din stilul 
de viaţă homosexual de aproape patru ani şi era căsătorit cu o 
creştină minunată. I s-au dat şase luni de trăit. 

Plin de curaj, Mark a plecat dintre noi în 1987. Dar înainte 
de moarte, şi-a făcut cunoscută povestea lui Bob Davis, pe 
atunci membru al personalului Love In Action. 

Love In Action: Mark, cum ai intrat în stilul de viaţă 
homosexual? 

Mark Perry: În 1972 eram în colegiu şi logodit, urmând să 
mă căsătoresc. Am urmat un curs de psihologie numit 
Perspective homosexuale. Am găsit întreaga chestiune cu adevărat 
contrariantă: ceva mă atrăgea în direcţia respectivă. În cele din 
urmă, relaţia cu logodnica mea s-a terminat şi am intrat într-o 
relaţie sexuală cu un bărbat, relaţie care a durat trei ani, în timp 
ce eram la colegiu. 
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LIA: Ce s-a întâmplat după ce ai absolvit? 
M.P.: Mi-am început propria afacere în arhitectură în 

Portland, iar relaţia noastră s-a terminat. Am devenit 
homosexual în mod deschis – nu încercam să mă ascund. A 
apărut ocazia să mă mut la San Francisco, deci am venit aici şi 
am luat-o de la capăt. Am fost introdus în comunitatea 
homosexuală şi am intrat cu entuziasm în ea. Dar cu cât mă 
implicam mai mult, cu atât simţeam cum cobor pe o spirală 
descendentă, de pe care nu puteam ieşi. 

LIA: Deci nu erai fericit în acea perioadă? 
M.P.: Am încercat să am succes şi să fiu fericit, dar nu mă 

satisfăcea nimic. Fumam opiu, foloseam ocazional cocaină, 
luam LSD, tot tacâmul. Am fost implicat în relaţii cu numeroşi 
bărbaţi din toate aspectele comunităţii homosexuale. Din 
fericire, am fost protejat de experienţe rele. Ştiu că mâna 
Domnului s-a aflat tot timpul asupra mea. Dar ajunsesem 
într-un punct în care doar treceam de la un bărbat la altul. 
M-am gândit: „Devine ridicol. Trebuie să existe ceva mai mult 
decât atât în viaţă.” 

LIA: Ce evenimente te-au condus la Domnul? 
M.P.: Am început să cercetez misticismul şi alte lucruri 

spirituale. Dar puteam să realizez că nu erau adevărul. Într-o 
noapte, aflându-mă acasă, mi-a căzut privirea pe o Biblie veche, 
care aparţinea mamei mele. Nu o mai observasem niciodată. 
Am luat-o şi am început să citesc. Pasajul se ocupa de ceva prin 
care trecusem chiar în ziua respectivă. Am gândit: „Ce ciudat şi 
înfricoşător! Este ceva aici.” 

Mi-am promis că voi citi Biblia până voi scoate ceva din ea. 
Am început să mă izolez de vechii prieteni. Domnul mi-a 
vorbit: „Schimbă-ţi faptele.” Am trecut printr-un proces de 
curăţare, arzându-mi drogurile, pornografia şi alte lucruri. Când 
am scăpat de ele, înăuntrul meu a apărut o eliberare minunată. 
Ştiam că făceam lucrul potrivit. Toate acestea s-au întâmplat 
într-o perioadă de aproximativ şase luni. 

LIA: Pe atunci erai creştin? 
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M.P.: Nu încă. Dar de Crăciun, în 1980, m-am dus acasă la 
fratele meu. El şi soţia lui sunt creştini, iar în casa lor era o 
atmosferă specială, pe care nu prea o puteam înţelege. Atunci 
am început să vorbim despre Isus şi am sfârşit prin a-L accepta 
pe Domnul în aceeaşi zi. 

Au sunat imediat nişte prieteni şi s-au interesat de o biserică 
bună unde aş fi putut merge. Când am intrat în biserică în 
duminica următoare, m-am simţit imediat acasă. M-am rugat ca 
Dumnezeu să aducă oameni la care să mă pot raporta şi chiar în 
acea duminică am întâlnit un artist care ieşise din 
homosexualitate. 

LIA: Te-ai gândit vreodată că te vei căsători? 
M.P.: Deloc – eram fericit să fiu un eunuc pentru Domnul! 

Apoi am fost la o conferinţă pentru artişti creştini. Am întâlnit o 
doamnă numită Shireen şi am vorbit câteva minute. Mi-a 
povestit despre câteva realizări artistice ale ei, iar o săptămână 
mai târziu ne-am întâlnit ca să luăm prânzul împreună. Eram 
doar politicos – nu eram deloc interesat de o relaţie. Mă 
gândeam: „Este o fată aşa drăguţă! Vom fi doar prieteni.” 

Shireen şi cu mine am continuat să ne întâlnim, iar un lucru 
a condus la celălalt. Într-o seară, mă uitam la ea şi am văzut o 
strălucire angelică în jurul ei. Uau, ce e asta? Am început să o 
privesc diferit faţă de înainte. Pe vremea aceea o ştiam cam de 
şase luni, astfel încât eram precaut cu privire la întreaga poveste. 

LIA: De cât timp ieşiseşi din homosexualitate? 
M.P.: Cam de doi ani, când ne-am întâlnit prima dată. Pe 

atunci se credea că perioada de incubaţie pentru SIDA era de 
trei ani, dar de fapt nu suspectam cu adevărat că aş fi putut avea 
virusul. După aproximativ un an, am început să vorbim despre 
căsătorie şi am primit consiliere la biserică. Shireen a spus că 
ştiuse chiar de la început că se va căsători cu mine. Nunta 
noastră a fost o experienţă cu adevărat plăcută. A avut loc pe 
1 septembrie 1984. 

LIA: Care au fost primele simptome că ceva nu era în 
ordine? 
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M.P.: Afacerea mea din arhitectură se extindea. Am mai 
angajat doi creştini, iar Dumnezeu mi-a dat numele pentru 
companie: Masterplan. Ne descurcam şi îmi plăcea cu adevărat. 
Apoi am început să mă simt deprimat, ceea ce era neobişnuit 
pentru mine. Am început să mă simt obosit şi, într-o zi de 
decembrie, am observat o pată în partea laterală. Nu m-am 
gândit mult la ea, dar am hotărât să mă duc la un control 
medical. 

Când am sunat în martie pentru a verifica rezultatele, mi-au 
spus: „Vrem să veniţi ca să facem biopsia petei.” Între timp, îmi 
apăruse încă o pată pe braţ. Deci m-am întors pentru teste. 

LIA: Poţi să vezi cum te-a pregătit Domnul pentru teste? 
M.P.: Absolut. Ceva ce citisem în ziua anterioară în Biblie 

mi-a atins cu adevărat inima, un pasaj despre faptul că trebuie să 
ne bazăm pe Domnul încrezându-ne în El, ceva despre boală şi 
sănătate. Când am primit diagnosticul, am fost complet 
devastat. Aveam sarcomul Kaposi, o formă de cancer de piele. 
Mi-au spus că mai aveam cinci luni de trăit. M-am gândit: „Cum 
poate doctorul să-mi spună aşa ceva? Nu ştie ce a pregătit 
Dumnezeu pentru mine.” 

Soţia mea şi cu mine ne-am dus acasă şi am plâns mult. 
Ne-am întrebat cum le vom spune familiilor noastre şi 
prietenilor de la biserică. După un timp, am fost în stare să 
împărtăşim vestea celor mai apropiaţi prieteni, inclusiv 
pastorului nostru. În septembrie, m-am ridicat la o slujbă de 
seară şi am dezvăluit întregii biserici ce se întâmpla. Le-am 
povestit despre teama de respingere, despre îndoielile şi 
întrebările mele: „De ce mi se întâmplă aşa ceva?” Răspunsul a 
fost minunat. Avem câţiva adevăraţi luptători în rugăciune şi 
s-au pus pe treabă. Biserica în ansamblu ne-a acordat mult 
sprijin. 

LIA: Ce alte ajustări au fost necesare? 
M.P.: Am trecut la alimente naturale şi am evitat zahărul, 

cafeaua şi alte lucruri care fac atât de mult parte din viaţa socială 
de astăzi. De fapt, chiar şi mirosul zahărului a început să mă 
facă să mă simt rău, aşa că nici nu puteam sta în preajma lui. 



 - 517 - 

Shireen şi cu mine ne simţeam tot mai izolaţi. Apoi a trebuit să 
renunţ la afacere, ceea ce a fost dureros. Am realizat că pentru 
mine mare parte din stima de sine se baza pe muncă. Acum am 
rămas la un singur venit, dar am văzut că Domnul Se îngrijeşte 
în mod incredibil de toate nevoile noastre. 

LIA: Cum te-au ajutat alţii în momentele dificile? 
M.P.: Un exemplu a fost când am ieşit ultima dată din 

spital, unde fusesem internat pentru pneumonie cu 
Pneumocystis. Eram dezamăgit de Dumnezeu, atât de supărat şi 
rănit că îngăduia aşa ceva! Eram gata să renunţ; nu fusesem 
niciodată atât de deprimat. I-am mărturisit asta unei prietene la 
telefon, iar ea mi-a spus: „Mark, este în regulă să fii supărat pe 
Dumnezeu.” 

Soţia mea a intrat în cameră, iar eu plângeam. Îl iubeam 
mult pe Domnul, dar simţeam că eram atât de părăsit de El. 
Shireen a venit şi a început să se roage: „Dumnezeule, Te rog, 
dă-i lui Mark un motiv de încurajare.” Eram atât de bolnav şi de 
ameţit, încât mă gândeam: „Dumnezeule, ia-mă acasă! Fă ceva! 
Nu mai suport.” 

Ei bine, cam o oră mai târziu El mi-a luat depresia, 
ameţeala, totul. A fost atât de dramatic, încât nu puteam crede. 
Eram aşa de încântat, încât nu am putut dormi toată noaptea. 
Dumnezeu mi S-a descoperit cu adevărat. 

LIA: Îţi este teamă, Mark? 
M.P.: Cred că oricine se află în starea mea este nevoit să se 

confrunte cu o anumită teamă. Dar Cuvântul lui Dumnezeu 
spune: „Dragostea desăvârşită izgoneşte frica” (1 Ioan 4:18), iar 
eu pe asta trebuie să mă concentrez. Ce a promis Dumnezeu? 
Pe ce mă pot baza cu adevărat? Ştiu că sună probabil ciudat, dar 
sunt cu adevărat fericit. Sunt mai bine în Domnul ca oricând. 
Alţi creştini mi-au spus că au încredinţarea că voi fi vindecat, iar 
Dumnezeu mi-a vorbit prin Cuvântul Său când am avut nevoie. 

Dar trăiesc fiecare zi pe rând. Dumnezeu mi-a arătat care 
sunt adevăratele valori. Priorităţile Lui sunt diferite de căile 
lumii. Dacă este timpul să plec, sunt fericit. Ştiu că sunt pregătit. 
Dumnezeu mi-a arătat că mă aşteaptă ceva mult mai bun, cu 
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mult superior lucrurilor cu care mă lupt aici pe pământ. El mă 
ajută să am perspectiva corectă. Mă supun timpului Său, nu 
timpului meu. 

[Mark Perry, Bob Davies, Through the Valley of the Shadow. 
Copyright © 1985 Bob Davies. Tradus şi publicat cu 
permisiune. Mărturia soţiei lui Mark a apărut în volumul al 
doilea al lucrării de faţă, cu titlul SIDA invadează o căsătorie.] 

 

RESCRIIND FANTEZIA UNEI CĂSĂTORII IDEALE 

NANCY & TYE GAMEY  

 
Ea ştia înainte de a se căsători cu el că el se lupta cu 

homosexualitatea. Credea că-l putea ajuta să treacă peste 
aceasta. El credea că o căsătorie era biletul lui pentru o 
vindecare rapidă. 

Nancy: Tye şi cu mine ne-am întâlnit prin biserică. Totul a 
început când mi-am rupt piciorul la o ieşire pentru tinerii adulţi 
din Central Manitoba. Tye cunoştea zona, astfel încât a făcut 
parte din anturajul care m-a escortat la spital pentru a mi se 
pune gips. Era diferit de alţi bărbaţi. Tye era interesat de mine 
ca persoană, nu de trupul meu, şi mă simţeam respectată. Am 
început să-l iubesc pe acest bărbat care era atât de vorbăreţ, 
interesat, impulsiv şi nervos. 

Tye: Prima oară când am observat-o pe Nancy a fost când a 
venit la o întâlnire a studenţilor de la colegiu interesaţi de 
carieră, care a avut loc în apartamentul meu într-o seară târziu, 
îmbrăcată fiind într-o haină mare de blană pe care o cumpărase 
de la un magazin second hand. M-am gândit: „Este o persoană 
pe care mi-ar plăcea să o cunosc.” Aveam o relaţie la distanţă pe 
cale de a se destrăma cu o fată din Alberta. Eram frustrat de 
colegul meu de cameră. Nancy a devenit confidenta mea şi o 
inimă ascultătoare pentru durerea mea relaţională. 

Nancy: Când am petrecut mai mult timp împreună şi am 
început să mă îndrăgostesc, a devenit evident că Tye nu simţea 
aceiaşi fiori. Vorbea despre plecarea în India într-o altă lucrare 
misionară şi eram foarte conştientă că nu făceam parte din 
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planurile lui. În cele din urmă, am hotărât că trebuia să fiu 
directă ca să înţeleagă mesajul. Între timp ajunsesem foarte 
apropiaţi. „Mi-ar plăcea să merg în India cu tine, dar nu voi 
merge ca fată necăsătorită.” Dintr-odată, a înţeles. 

Tye: Descoperirea că Nancy vroia să ne căsătorim a fost un 
şoc total. Am luat-o mai uşor cu planurile pentru India. Am fost 
emoţionat de perspectiva căsătoriei, ceva ce-mi dorisem 
întotdeauna. Cu toate acestea, trebuia depăşit un obstacol. Eram 
hotărât ca cea cu care aveam să mă căsătoresc să ştie despre 
lupta mea cu homosexualitatea. Trebuia să găsesc o cale să-i 
spun lui Nancy, înainte ca relaţia să meargă prea departe. Am 
avut nevoie de câteva săptămâni pentru a-mi face curaj să 
vorbesc cu ea. 

Nancy: Mă întrebam de ce îi lua atâta timp lui Tye să ducă 
până la capăt discuţia noastră despre căsătorie. Când, în cele din 
urmă, mi-a spus despre lupta lui, am fost surprinsă, dar nu 
şocată. Informaţia nu a schimbat ce simţeam pentru el. Am fost 
onorată că mi-a încredinţat secretul lui. Am fost plină de 
speranţă pentru relaţia noastră. Conform valorilor mele 
personale şi credinţei mele, credeam că trăirea sentimentelor 
homosexuale nu se afla în intenţia lui Dumnezeu. Prin urmare, 
am tras corect concluzia că trebuia să existe o cale de scăpare, 
deşi am fost foarte naivă cu privire la modalitatea în care avea să 
se întâmple şi cu privire la impactul pe care urma să îl aibă 
asupra relaţiei noastre. Am presupus, în mod incorect, că o 
căsătorie îi va da soluţia sexuală de care avea nevoie pentru a 
deveni heterosexual şi că eu puteam fi cea care să-l ajute să 
depăşească problema. 

Tye: Nu ştiam de câte informaţii despre homosexualitate 
avea nevoie Nancy. Ce nu ştia ea era că aveam încă întâlniri 
sexuale ocazionale. De fiecare dată, îmi spuneam că va fi pentru 
ultima oară. Credeam că o căsătorie va reprezenta vindecarea 
rapidă pentru luptele mele sexuale. Chiar înainte de nunta 
noastră, care a avut loc pe 28 decembrie 1981, pentru o clipă 
am fost copleşit de temeri. „Sper că pot face asta”, m-am 
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gândit, deloc încrezător. Apoi mi-am scos gândul din minte şi 
am mers înainte. 

Nancy: Pe când mă îndreptam spre altar, îmi tremurau 
genunchii. Credeam că voi leşina. „Sper că iau hotărârea corectă 
căsătorindu-mă cu Tye. Este prea târziu să mă răzgândesc 
acum.” Stomacul îmi era încordat. „Dacă oamenii ar şti ce fac, 
ar crede că sunt nebună.” Dar eram îndrăgostită. 

Tye: La trei luni după ce ne-am căsătorit am avut o cădere 
sexuală şi am ştiut că trebuia să îi spun lui Nancy. Când i-am 
spus, a fost devastată. „Este prea mult pentru mine să rezolv 
această problemă. Nu pot vorbi despre asta”, a fost răspunsul 
ei. Eram rănit. Ea era femeia cu care trebuia să împărtăşesc totul 
şi nu îmi era alături când aveam nevoie de sprijin. Lucrurile s-au 
schimbat între noi şi am devenit tăcuţi cu privire la subiectul 
homosexualităţii. 

Nancy: Am simţit că stomacul îmi era sfâşiat în bucăţi şi că 
eram pe cale de a-mi pierde minţile. De-abia mă puteam 
concentra asupra muncii mele. Toată viaţa fusesem învăţată că, 
dacă trăiam o viaţă creştină biruitoare, nu trebuia să am 
probleme. Din cauză că el a fost necredincios, m-am gândit că 
ceva nu era în regulă cu mine. Nu eram o soţie destul de bună 
ca să-l ţin credincios din punct de vedere sexual. Aveam nevoie 
de Tye ca să depăşesc problema. Aveam nevoie ca Tye să-mi fie 
credincios, pentru a mă simţi o persoană completă. Durerea a 
fost atât de copleşitoare, încât am ajuns să o neg, spunându-mi 
că, dacă încercam mai mult, mă rugam mai mult şi mă 
încredeam mai mult în Dumnezeu, totul va fi în ordine. În 
următorii cinci ani, care au inclus o perioadă de trei ani de 
misiune peste hotare, m-am convins că lucrurile mergeau mai 
bine şi am căutat semne în Tye care să-mi arate că se vindeca. 
Din exterior păream cuplul perfect. Din interior, situaţia mă 
consuma. Eram încordată şi uneori credeam că voi înnebuni. 
Mă enervam brusc şi, în adâncul meu, deşi nu eram conştientă 
de asta, nu aveam încredere în Tye. 

Tye: Nu aveam încotro să fug cu lupta mea. Acum eram cu 
adevărat singur. Nici măcar Nancy nu vroia să mă asculte. Pe 
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câmpul de misiune continuam să am întâlniri ocazionale. De 
fiecare dată, juram că nu se va mai întâmpla niciodată. Nancy 
avea motive să nu aibă încredere în mine, dar nu ştiam unde să 
merg pentru ajutor. Mă simţeam prins în capcană. Când ne-am 
întors în Canada, am făcut pregătiri să plecăm peste hotare 
pentru o slujbă mai stabilă. Aceasta ne-a dus în campusul 
Colegiului Biblic pentru antrenament suplimentar, unde 
consilierea era disponibilă. Pe vremea aceea, Nancy era foarte 
afectată emoţional şi a insistat să mergem la consiliere. În 
perioada de consiliere, în toamna anului 1986, adevărul despre 
cei cinci ani anteriori a ieşit la iveală. 

Nancy: Am început să mă confrunt cu adevărul despre 
activităţile lui sexuale din ultimii cinci ani ai căsătoriei noastre. 
Am început, de asemenea, să-mi separ identitatea de lupta lui. 
Am înţeles că, indiferent cât de bună soţie aş fi fost, nu-l 
puteam opri pe Tye să se ducă la o întâlnire sexuală. A fost 
dificil pentru mine, fiindcă o mare parte din identitatea şi 
respectul meu de sine venise din ideea că puteam să-l iubesc 
destul pe Tye pentru a-l ajuta. În decursul următorilor trei ani, 
m-am maturizat destul din punct de vedere personal pentru a 
înfrunta posibilitatea infidelităţii continue şi repercursiunile 
acesteia şi am înţeles că puteam trăi cu lucruri precum 
respingerea, ruşinea, stigmatul păcatului sexual, eşecul unei 
căsătorii destrămate. 

Tye: Am învăţat că rădăcinile comportamentului meu sexual 
incontrolabil se aflau în abuzul sexual şi în influenţa tovarăşilor 
de aceeaşi vârstă, ele având ca rezultat limite personale 
nedefinite şi o stimă de sine scăzută. Nu am ştiut niciodată cum 
să umplu goliciunea relaţională cu bărbaţii, altfel decât prin sex. 
Trebuia să învăţ să depăşesc barierele intimităţii cu bărbaţii şi 
să-mi împlinesc nevoile emoţionale cu persoane de acelaşi sex 
în mod sănătos. A trebuit să învăţ să clădesc prietenii cu bărbaţi 
heterosexuali, ceva foarte înspăimântător pentru mine. Căderile 
sexuale au devenit mai puţin frecvente, mai controlate. Cu 
trecerea timpului, am ajuns să cred că şase luni de sobrietate 
sexuală erau chiar o realizare, cea mai bună la care puteam 
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spera. Prin consiliere, Nancy a devenit mai cinstită cu privire la 
căderile mele sexuale. Într-o zi, după ce i-am împărtăşit lui 
Nancy că mai avusesem o cădere sexuală, răspunsul ei a fost 
diferit. Nu a plâns ca de obicei. I-am spus că părea să nu îi pese. 
A răspuns: „Dacă nu mi-ar păsa, nu m-ar durea atât de tare. 
Doar că nu ştiu cât mai pot îndura.” Am fost uimit. Deodată, 
am înţeles că îmi puteam pierde soţia şi copiii. Negarea a luat 
sfârşit. Am realizat că de mine depindea. Trebuia să-mi fac 
partea. Şase luni nu era destul de bine. A fost începutul unei 
lungi perioade de abţinere. 

Nancy: Era în iunie 1990. Şedeam pe pajiştea campusului 
universităţii în frumosul San Antonio, Texas. Lângă noi dormea 
în cărucior copilaşul nostru de cinci săptămâni. Eram la prima 
noastră conferinţă Exodus, copleşiţi şi încântaţi. Am simţit că 
Dumnezeu ne chema să începem o misiune pentru cei care se 
luptă cu homosexualitatea în Winnipeg şi Manitoba. Conferinţa, 
visam eu, ne va da ultimul impuls de care aveam nevoie. Eram 
mişcaţi de onestitatea şi transparenţa cu care atât de mulţi îşi 
împărtăşeau viaţa personală şi luptele. O atmosferă de 
mulţumire şi veneraţie pentru harul lui Dumnezeu plutea peste 
oameni atât de zdrobiţi sexual. 

Tye: Cu două săptămâni înainte de conferinţă am avut o 
cădere sexuală. Am simţit imediat o remuşcare intensă şi ştiam 
că trebuia să le spun celor doi bărbaţi din biserică înaintea 
cărora eram răspunzător. Nancy, de asemenea, trebuia să ştie, 
dar am aşteptat până ce aveam să fim la conferinţă. În ziua a 
doua, cu multă teamă de respingere, m-am aşezat lângă ea şi 
i-am spus ce s-a întâmplat. În acea clipă ştiam că o puteam 
pierde, dar ştiam, de asemenea, că trebuia să înfrunt adevărul 
răspunsului ei, oricare ar fi fost el. Să o privesc drept în faţă era 
parte a consecinţei relaţionale a acţiunilor mele. Era un loc unde 
Nancy putea găsi ajutor ca să facă faţă informaţiei. Să nu-i spun 
însemna că nu aveam să ştiu niciodată dacă ar alege să fie cu 
mine dacă ar şti totul despre mine. 

Nancy: Când mi-a spus, am amorţit. Mintea mi se învârtea 
în cap. Chiar mi se întâmpla cu adevărat asta? Unde era 
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Dumnezeu? Mă înşelasem crezând că El ne condusese la 
această misiune? Mă înşelasem gândind că Dumnezeu vroia să 
rămân în căsnicia mea şi să fac ca lucrurile să meargă? În zilele 
următoare am atins punctul cel mai de jos în care m-am aflat 
vreodată în căsnicie. Cu toate acestea, în viaţa personală 
ajunsesem în punctul în care nu mai eram atât de disperată 
emoţional încât să am nevoie să funcţioneze căsătoria noastră 
pentru a mă simţi bine cu privire la mine însămi ca şi creştină. 
Crescusem în propria-mi identitate, astfel încât nu mai eram atât 
de absorbită de Tye şi de căsătoria mea cu el. I-am spus lui 
Dumnezeu: „Nu ştiu ce mai vrei de la mine. Sunt confuză, mă 
simt ca o proastă fiindcă am rămas, am visat la misiune, mă simt 
ca şi cum totul a fost planul meu. Dacă vrei să-l părăsesc, o voi 
face. Nu ştiu cum mă voi descurca cu trei copii mici, dar dacă 
asta vrei să fac, ştiu că Tu îmi vei fi de ajuns. Dacă vrei să 
rămân, va trebui să mă ajuţi, fiindcă nu mai am nimic de dat. 
Arată-mi clar ce vrei să fac, pentru că nu mai am încredere în 
mine însămi că înţeleg îndrumarea Ta.” 

Tye: Restul săptămânii a fost un haos. Prin călăuzirea mai 
multor oameni, care ne-au ajutat să facem faţă durerii în acea 
săptămână, Nancy a hotărât să rămână cu mine. Cu toate 
acestea, amândoi ştiam că, dacă era să mergem mai departe, era 
nevoie ca lucrurile să se schimbe. 

Nancy: Anul următor a fost un alt an de reconstruire; o 
lungă perioadă de celibat, în care au ieşit la suprafaţă mai multe 
probleme legate de abuzul sexual, au ieşit la lumină noi tipare în 
relaţia noastră sexuală, a avut loc o aprofundare mai mare a 
comunicării şi am învăţat o nouă definiţie a intimităţii. Ştiu că 
numai relaţia mea cu Dumnezeu mi-a dat voinţa să continui 
căsnicia mea şi să-l iert pe Tye. Dacă ar fi să o iau de la capăt, 
nu aş da cele prin care am trecut pentru nimic în lume. Am 
învăţat lucruri despre mine însămi şi despre Dumnezeu pe care 
nu le-aş fi putut învăţa altfel. Relaţia mea cu Tye este mai 
profundă şi mai cinstită decât mi-aş fi putut imagina vreodată că 
poate fi o căsătorie. Sunt convinsă că Dumnezeu ne-a adus 
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împreună şi că are pentru noi ceva ce nu ar fi putut face 
niciodată dacă am fi fost separaţi. 

Tye: Nu sunt mândru de istoria mea, dar ea este o dovadă a 
bunătăţii, harului şi abilităţii copleşitoare a lui Dumnezeu de a 
vindeca şi schimba o viaţă. Nancy şi cu mine ne luptăm cu 
slăbiciunile inerente din personalităţile noastre individuale şi din 
relaţia noastră. Cu toate acestea, săptămâna conferinţei Exodus 
din San Antonio a fost hotărâtoare pentru noi. Deşi mă mai 
lupt cu pofta uneori, atunci când sunt obosit sau stresat, trec 
săptămâni când nici măcar nu am gânduri homosexuale şi nu 
trec prin ispite. Sunt îndrăgostit de Nancy şi sunt atras sexual de 
ea. Aceasta mă vindecă. 

Dumnezeu foloseşte speranţa şi vindecarea pe care le-am 
găsit, pentru a le da altora prin povestea noastră. Mulţumim lui 
Dumnezeu pentru consilierul nostru creştin, care a crezut că 
schimbarea este posibilă, pentru biserica noastră şi pentru 
prietenii care ne sprijină, şi pentru Exodus şi misiunea lor 
specializată.  

[Nancy & Tye Gamey, Rewriting the Fantasy of an Ideal 
Marriage. Copyright © Nancy & Tye Gamey. Tradus şi publicat 
cu permisiune. În iunie 1993, Nancy şi Tye au fondat misiunea 
New Direction for Life Ministries din Winnipeg, pentru a echipa 
biserica şi a sluji celor zdrobiţi sexual. În 2008, misiunea a 
devenit Living Waters Canada Central, avându-l pe Tye ca 
Director. Pentru ajutorul care nu mai este disponibil la 
Exodus International, contactează Exodus Global Alliance.] 

 

RESTAURAREA DIN ABUZUL SEXUAL: O VIAŢĂ 

TRANSFORMATĂ 

CRAIG BEICKELMAN 

 
Crescând în familia mea de origine am avut parte de 

neglijare, de incest emoţional cu mama mea şi de ani de zile de 
molestare sexuală din partea fratelui meu. Fiind nevoit să mă 
lupt cu aceste probleme şi să le înving, vă fac cunoscut ceea ce 
am învăţat. 
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Ca în multe alte probleme, un prim pas pe care trebuie să îl 
fac este să admit că acestea s-au întâmplat în viaţa mea şi să 
accept să primesc ajutor. Deşi mi-am amintit întotdeauna, în 
interiorul meu, că s-au întâmplat lucruri între mine şi fratele 
meu, am depus mari eforturi ca să uit. Era singurul mod în care 
ştiam să fac faţă confuziei şi interacţiunii mele permanente cu 
el. După ce i-am respins avansurile şi am pus capăt relaţiei 
noastre sexuale, m-a urât cu intensitate; iar adânc, în interiorul 
meu, am ştiut întotdeauna de ce. Nu am înţeles măsura 
incestului emoţional cu mama mea până nu am început drumul 
spre vindecare. 

Eram în colegiu când realizarea a ceea ce s-a petrecut cu 
fratele meu a ieşit cu adevărat la suprafaţă şi m-a lovit cu o 
realitate dezolantă. Eram student în anul întâi şi ni se citeau 
statistici despre diferite combinaţii de incest, şi am gândit doar: 
„Sunt o statistică.” Cred că nu am avut niciodată cuvinte pentru 
a exprima ce se întâmplase în trecut. Din nefericire, aveau să 
treacă câţiva ani înainte să încep să caut ajutor. Cele mai multe 
victime nu realizează că abuzul este atât de vătămător şi că le 
afectează fiecare domeniu al vieţii. Eram un supravieţuitor şi a 
trebuit să clădesc o întreagă lume în care îi ajutam pe alţii, 
pentru a mă izola de posibilitatea de a mă afla în nevoie sau de a 
fi din nou slab. Supravieţuitorii abuzului tind adesea să 
minimalizeze ce li s-a întâmplat, pentru a face faţă şi a-şi 
continua viaţa. Eram ca un copac care fusese vătămat şi 
dezvoltasem propriul meu mod de a supravieţui în vătămare, 
dar întreaga mea viaţă era schimbată de vătămare şi de tacticile 
mele de supravieţuire. 

Nu numai că îmi concentram viaţa pe ajutorarea altora, dar 
sufeream de atât de multă durere generalizată, încât am devenit 
dependent de orice amorţea durerea, ca aplauzele, munca, 
mâncarea, pornografia şi fantezia. A trebuit ca adicţiile să mă 
împingă să caut ajutor. Îmi petrecusem viaţa supravieţuind şi 
încercând să evit durerea. Ultimul lucru pe care eram dispus să îl 
fac era să mă confrunt cu durerea şi să recunosc toată confuzia 
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din viaţa mea. Când lucrurile au devenit, în cele din urmă, de 
neschimbat, am decis să păşesc pe drumul căutării ajutorului. 

A fost un lucru foarte înspăimântător pentru mine şi nu 
prea există opţiuni bune pentru aşa ceva. Am început prin a citi 
cărţi despre abuzul sexual, dar cele mai multe erau scrise pentru 
femei şi nu abordau multe dinamici specifice bărbaţilor. Printre 
cele mai importante lucruri cu care m-am confruntat au fost 
sentimentele. Puteam să vorbesc fără niciun efort despre fapte 
şi să explic ce mi se întâmplase, dar nu simţeam nimic. 
Amorţeala era un mecanism de a face faţă. Îmi era atât de teamă 
de durere şi de toată confuzia legată de ea, încât credeam că, 
dacă îmi îngăduiam să o simt şi să trec prin ea, zăgazul se va 
rupe şi voi trece neîncetat prin supărătoarea mea adicţie. În 
realitate, confruntarea cu sentimentele a fost cheia către 
vindecare. A trebuit să învăţ să accept durerea atunci când 
Domnul i-a îngăduit să iasă încet la suprafaţă, iar apoi să aduc 
durerea la Isus pentru vindecare. Mi-a fost de folos să văd 
durerea şi suferinţa Lui pe cruce şi să ştiu că El mă înţelegea. 
Am învăţat că durerea nu mă va ucide şi că Isus mă va ajuta să 
trec prin ea, îmi va aduce vindecare şi îmi va uşura durerea. A 
fost un proces lent, dar El m-a ajutat să dau drumul mijloacelor 
nesănătoase de apărare şi mi-a adus vindecare. 

Toată viaţa am fost nevoit să ridic ziduri uriaşe în jurul meu 
pentru a mă proteja. Când am trecut prin anii de abuz, a trebuit 
să înţeleg ce se întâmpla în lumea mea. Graniţele normale şi 
componentele interne cu care suntem creaţi pentru protecţie 
erau toate făcute bucăţi. În interiorul meu totul îmi spunea că 
mama mă distrugea şi că ceva era greşit cu ceea ce îmi făcea 
fratele meu – dar pentru a înţelege situaţia în sine am decis că eu 
eram cel greşit, pentru că ei erau familia mea şi se presupune că 
trebuia să fiu în siguranţă cu ei. Am renunţat la toate graniţele 
naturale şi la indicatorii incluşi şi am rămas simţindu-mă gol şi 
vulnerabil. Am încercat să mă simt în siguranţă, construind 
graniţe artificiale, pentru a compensa ce am pierdut. Zidurile 
erau uriaşe şi groase şi a trebuit să-L las pe Isus să le dea jos 
cărămidă cu cărămidă. 
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De-a lungul procesului, amintirile au continuat să revină. 
Pentru mine a fost important să aşez amintirile în ordine 
cronologică şi să obţin indicii despre ce s-a petrecut şi despre 
cum au evoluat lucrurile. Am fost în stare să leg amintirile 
abuzului de amintiri ale altor evenimente care aveau loc în 
acelaşi timp, ca să pricep ce s-a întâmplat şi când. Abuzul aduce 
atâta confuzie, încât dacă reuşeşti să-l aşezi într-o anumită 
categorie, poate fi de ajutor. Amintirile vin în straturi şi uneori 
nu se clarifică până nu ai procesat unele straturi. Încă am 
amintiri şi sentimente care revin când şi când, dar am învăţat să 
nu fug de ele şi să nu le ascund sub preş. Confruntarea corectă 
cu amintirile şi cu sentimentele corespunzătoare lor îmi dă 
posibilitatea să nu fiu controlat de ele. Nu poţi schimba 
trecutul, dar trecutul nu trebuie să te controleze. 

În timp ce procesul de vindecare continua, am început să 
percep relaţiile nesănătoase pe care le aveam cu alţii. Fiindcă 
eram obişnuit cu abuzul, am ajuns să am relaţii cu oameni 
abuzivi. Deşi astfel de relaţii nu-mi plăceau, erau confortabile 
într-un mod nesănătos. A trebuit să văd modul distructiv şi 
nesănătos de a mă raporta la alţii şi m-am pocăit de multe 
lucruri. A trebuit să-mi asum responsabilitatea pentru 
răspunsurile şi acţiunile mele. Falsa identitate pe care o 
construisem, pentru a ascunde ceea ce credeam eu că a fost 
distrus, a trebuit să-I fie încredinţată lui Isus. A existat o 
perioadă în procesul de vindecare când nu mai ştiam cine eram, 
dar în timp Isus şi suportul altora m-au ajutat să recunosc 
adevărata mea identitate. Să renunţi la relaţiile nesănătoase şi să 
îngădui oameni sănătoşi în viaţa ta poate fi foarte 
înspăimântător, fiindcă este ceva nou şi nefamiliar, dar este 
crucial pentru a progresa în vindecare. 

Iertarea este şi ea un element cheie al vindecării. Neiertarea 
continuă să ne lege de oamenii care ne-au rănit şi menţine uşile 
deschise pentru tiparele distructive din viaţa noastră. Unele 
domenii ale vindecării nu au apărut până nu i-am iertat şi nu 
le-am dat drumul celor care mă abuzaseră şi mă răniseră. Ceea 
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ce nu înseamnă că spunem că ce au făcut ei este în ordine, dar îi 
lăsăm în grija Tatălui ceresc, singurul Judecător adevărat. 

În perioada cât am fost abuzat sexual am vrut să mor şi am 
învăţat să accept moartea. Acum trebuia să învăţ să accept viaţa. 
Să învăţ să trăiesc însemna şi că trebuia să învăţ să mă distrez şi 
să mă bucur de anumite lucruri. Să mă bucur de lucruri era ceva 
ce mă făcuse să intru în necaz înainte. Nevoia mă băgase, de 
asemenea, în necaz. Nimic nu părea sigur. Să realizez că era o 
nouă zi şi că nu mai eram copilaşul vulnerabil care avea să fie 
distrus, a fost nevoie de timp. Am fost victimizat pe când eram 
copil şi nu putusem face prea mult cu privire la asta, dar acum 
lucrurile se schimbaseră. Acum sunt adult şi nu mai sunt o 
victimă.  

Mentalitatea victimei şi neajutorarea învăţată intră adânc în 
inima supravieţuitorilor şi pot să iasă la suprafaţă în anumite 
momente; este ceva obişnuit, fiindcă mulţi ani a fost un mod de 
viaţă. Cheia este să-I permitem lui Isus să ne arate asta, să 
continuăm să-I predăm modul nostru zdrobit de a face lucrurile 
şi să primim suport şi încurajare pentru a merge înainte. Este 
important să ai în viaţa ta oameni care să nu minimalizeze cele 
prin care treci, dar care să îţi ofere, de asemenea, o perspectivă 
sinceră şi să te provoace să mergi înainte. Temerile iraţionale şi 
anxietatea sunt laturi obişnuite ale vieţii pentru supravieţuitorii 
abuzului. Am învăţat că nu suntem în siguranţă şi că nu putem 
avea încredere în oameni. Am fost nevoit să mă confrunt cu 
convingerile mele, să primesc ajutor ca să văd zdrobite temerile 
şi anxietatea şi să merg mai departe. 

Aceia dintre noi care am fost victime ale abuzului sexual în 
trecut trebuie să învăţăm că sexul nu este egal cu intimitatea. În 
timpul abuzului, singura intimitate din viaţa mea era de natură 
sexuală, aşa că în minte le-am legat cele două împreună. Pentru 
mine, dorinţa de a fi atins şi aproape de alţii însemna dorinţa de 
sex. Este o concepţie greşită obişnuită, care trebuie identificată 
ca falsă şi vindecată. De multe ori, atingerea şi apropierea 
normală vor părea murdare şi sexuale, dar învăţarea adevărului 
despre ce este bun şi sănătos va pava drumul către plinătate. 
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Multe efecte ale abuzului sunt comportamente învăţate în 
încercarea de a înţelege o lume nebună, confuză. 
Comportamentul învăţat poate fi dezvăţat. Este nevoie de timp, 
de răbdare şi de suportul altora. Amintiţi-vă că vindecarea este 
un proces. Cheia este să nu te panichezi când apare provocarea, 
ci să-I îngădui Domnului să continue vindecarea în relaţiile tale 
suportive.  

Am avut un drum lung şi dificil de parcurs, dar Domnul m-a 
ajutat să dau drumul zidurilor pe care le ridicasem datorită 
zdrobirii mele şi să-L văd pe El ca zidul protecţiei mele. Învăţ să 
mă conectez cu oamenii şi să mă maturizez în relaţii. Sunt 
membru al unei biserici mari şi învăţ să funcţionez ca o parte 
valoroasă a Trupului. Viaţa nu mai este o cursă de rezistenţă. 
Învăţ să trăiesc momentul şi să trăiesc viaţa deplin în fiecare zi. 
Nu mai trăiesc cu norul negru al abuzului deasupra capului. Nu 
pot schimba trecutul şi ce s-a întâmplat, dar cu ajutorul 
Domnului, el nu mai trebuie să-mi controleze viitorul. Acum 
pot să privesc înainte cu speranţă la ceea ce are pregătit Domnul 
pentru mine. 

[Craig Beickelman, Recovery from Sexual Abuse – A Life 
Transformed. Copyright © 2011 Craig Beickelman. Tradus şi 
publicat cu permisiune. Craig a absolvit sesiunea Living Waters 
din anul 2003 la Reconciliation Ministries. Este slujitor creştin 
licenţiat şi a slujit ca pastor în campusul 
Western Michigan University şi ca profesor şi consilier pastoral la 
Teen Challenge în Arizona. Pe lângă coordonarea programului 
Living Waters la Reconciliation Ministries, Craig a condus şi grupul 
de suport pentru bărbaţi Walking Free.] 

 

SCĂPAT DE DISPERARE 

TOM COLE 

 
Sunt al treilea fiu într-o familie cu şase copii. Părinţii mei 

speraseră să aibă o fată; încă de când eram foarte mic, mama 
mi-a spus că dacă aş fi fost fată, numele meu ar fi fost Debbie. 
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Lipsa de interes faţă de sporturile care implicau contact fizic 
m-a îndepărtat de băieţii din vecinătate. Când ne aliniam pentru 
alegerea echipelor, rămâneam ultimul şi cineva remarca: „O, nu, 
ne-am căptuşit cu Cole. E o fetiţă.” De fiecare dată când se 
întâmpla, inima mea devenea mai rece şi mai dură. 

Vorbe de ocară 
De când îmi amintesc, mi se aruncau cuvinte injurioase 

precum homo, poponar şi fetiţă. Purtarea mea blândă şi firea 
mea plină de compasiune m-au făcut compatibil cu fetele din 
vecinătate; în scurt timp, ele deveniseră singura mea sursă de 
prietenie. 

Într-o zi, în clasa a cincea, profesoara a încercat un 
experiment în comunicare. A aranjat clasa în cerc şi ne-a cerut 
să vorbim despre lucrurile care ne deranjau. Deodată, am 
devenit subiectul conversaţiei. Băieţii din clasă au început să se 
plângă: „Cole e un homo. Nu vrem să stăm lângă el sau să 
lucrăm la proiecte cu el.” Când profesoara m-a întrebat ce 
simţeam cu privire la comentariile lor, am ieşit în fugă din clasă, 
plângând şi simţind că-mi vine rău de la stomac. Şcoala a 
devenit o dicotomie: îmi plăcea să învăţ, dar îmi era teamă de 
hărţuiala zilnică. 

Într-o zi, am venit acasă zgâriat şi bătut, iar tata mi-a spus: 
„Dacă vrei să reuşeşti în lumea asta, trebuie să te baţi.” „Dar 
tati, mi-e teamă să mă bat.” Drept răspuns, faţa i s-a înroşit de 
mânie. Mi-a ridicat cu forţa mâinile şi a început să mă lovească 
folosindu-şi pumnii, iar eu doar stăteam acolo şi plângeam. Îl 
uram pe tata fiindcă mă forţa să fiu ceva ce nu puteam fi 
niciodată. Îi dispreţuiam pe bărbaţi şi am jurat în inima mea că 
nu voi fi niciodată ca ei. 

„Un joc nou” 
Apoi, un băiat mai mare din vecinătate a început să-mi arate 

atenţie, iar moralul mi s-a ridicat. Dar, într-o zi pe când ne 
jucam în curtea lui din spate, m-a dus în cortul lui şi mi-a zis: 
„Am un joc nou pe care să-l jucăm.” A început să se dezbrace şi 
mi-a spus să fac la fel. În timp ce mă molesta sexual, am simţit 
teamă, repulsie şi nevoia de a scăpa. Amestecate cu acele 
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sentimente erau senzaţii de plăcere fizică. După aceea l-am 
evitat pe prietenul meu şi am îngropat incidentul adânc în 
memorie. 

Cam pe la vârsta de doisprezece ani, am început să 
experimentez sexual cu alţi băieţi din vecinătate. Cu un vecin 
am început o relaţie fizică care a durat şase ani. Mă simţeam 
depreciat de acele experienţe; acum aveam prieteni, dar vedeam 
că mă vroiau numai pentru eliberarea lor sexuală. 

Vizitarea barurilor homosexuale 
La colegiu m-am specializat în muzică şi dramă. M-am 

alăturat unui ansamblu vocal de jazz şi am întâlnit un cântăreţ 
care dezvăluise tuturor că era homosexual. Într-o zi, l-am 
întrebat dacă era de acord să mă ducă la un bar homosexual şi a 
fost imediat de acord. Am simţit teamă şi emoţie anticipând 
experienţa. Aveam nouăsprezece ani, dar cei mai mulţi oameni 
credeau că am paisprezece sau cincisprezece. 

Când am intrat în bar, am observat că mulţi bărbaţi mă 
priveau fix. Mă simţeam ca un animal de la grădina zoologică. 
Dar mi-a şi plăcut atenţia. Am întâlnit un bărbat mult mai în 
vârstă şi am aranjat o întâlnire pentru săptămâna viitoare. Îmi 
dăruia din plin atenţie, ceea ce îmi plăcea. Dar după ce am fost 
de câteva ori împreună, a părut să-şi piardă interesul faţă de 
mine; în săptămâna care a urmat l-am văzut cu un tip care părea 
chiar mai tânăr decât mine. 

Am găsit dificil să intru într-o relaţie de lungă durată cu un 
alt bărbat. Odată am întrebat un grup de prieteni homosexuali: 
„Nu credeţi că e puţin ciudat că nu vorbim şi nu ne gândim 
decât la sex? Aşa este heterosexualul obişnuit?” Nimeni nu a 
răspuns, dar ştiam că ce simţeam nu era bine. 

O descoperire şocantă 
Într-o noapte, am fost şocat să-l văd pe fratele meu mai mic 

la club. Amândoi avusesem parte de multe lucruri comune în 
vieţile noastre şi am rămas prieteni apropiaţi până la moartea lui, 
opt ani mai târziu, într-un tragic accident de maşină. 

L-am văzut pe fratele meu implicat în ceea ce părea a fi o 
relaţie homosexuală sănătoasă şi m-am gândit: „Poate că, la 
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urma urmei, este posibil să funcţioneze.” Dar apoi am văzut 
relaţia lui deteriorându-se până la un sfârşit violent şi mi-am 
pierdut speranţa pentru o relaţie homosexuală pe termen lung. 
De la vârsta de nouăsprezece ani până am împlinit douăzeci şi 
şase de ani, am avut între trei sute şi patru sute de parteneri. 
Depresia s-a instalat; am început să beau şi să folosesc cocaina 
pentru a-mi alina singurătatea. 

Într-o noapte, complet disperat, am hotărât să-mi iau viaţa. 
Am luat o cantitate mare de anestezice şi a cincea parte dintr-o 
sticlă de votcă. M-am trezit a doua zi, simţindu-mă ca şi cum ar 
fi trecut un camion peste mine. Eram în viaţă – dar 
simţindu-mă tot mizerabil. 

Relaţie cu Isus 
Puţin după aceea am întâlnit o femeie numită Rosie, care 

vorbea permanent despre o relaţie personală cu Isus. Când 
aduceam în discuţie unele convingeri New Age ale mele, 
întotdeauna răspundea cu dragoste – şi niciodată nu mă 
condamna din cauză că eram homosexual. Într-o noapte mi-a 
zis: „Soţul meu şi cu mine ne vom ruga pentru tine.” 

Am fost şocat. „Vă rugaţi pentru mine?” am întrebat. 
„Da”, a răspuns ea. „Ne rugăm pentru tine în fiecare 

noapte.” 
Pe când pleca, a adăugat: „Tom, te iubesc.” Ceva s-a frânt 

înăuntrul meu; dragostea lui Dumnezeu a ajuns la mine prin 
Rosie şi mi-a atins inima. Mi-am ascuns capul sub tejghea, 
prefăcându-mă că fac curat, plângând. 

Găsind ceva diferit în biserică 
După câteva săptămâni, am întrebat-o pe Rosie dacă puteam 

veni cu ea la biserică. În acea duminică, am simţit ceva diferit. 
Oamenii se îmbrăţişau unul pe celălalt şi Îi cântau cu aşa o 
dragoste lui Isus! La sfârşitul slujbei m-am dus în faţă ca să-L 
primesc pe Isus Cristos în viaţa mea. 

Am început să le spun oamenilor despre viaţa mea dinainte 
de Cristos şi să le cer să se roage pentru mine. Apoi am 
întâlnit-o pe Donna, o fostă lesbiană, la o întâlnire de rugăciune, 
şi am început un parteneriat de rugăciune. După doi ani de 
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studiere a Bibliei şi de rugăciune împreună, ştiam că 
sentimentele mele pentru ea erau mai mult decât o simplă 
prietenie. 

Într-o zi, Donna a venit să mă viziteze la lucru. Pentru 
prima dată i-am observat sânii mari şi m-am simţit puternic 
atras de ea. Am înţeles că, la vârsta de douăzeci şi şase de ani, 
simţeam un lucru prin care cei mai mulţi băieţi trec la pubertate. 
Nu după mult timp, eu şi Donna ieşeam împreună. Trei luni 
mai târziu, eram căsătoriţi. 

Intrarea în căsătorie – şi descoperirea a noi probleme 
Primul nostru an de căsătorie a fost o tortură, fiindcă 

sentimentele de nesiguranţă s-au revărsat. Am început să caut 
alinare în sexul la telefon cu bărbaţi. Apoi am auzit o emisiune 
despre homosexualitate care a prezentat un interviu cu 
Dr. Elizabeth Moberly. Pe când vorbea despre deficienţele celor 
atraşi de persoane de acelaşi sex, am realizat că avusesem multe 
prietene apropiate în viaţă, dar nu avusesem prietenii masculine 
semnificative. I-am cerut lui Dumnezeu să-mi trimită bărbaţi cu 
care să-mi pot împărtăşi luptele. Domnul a fost credincios şi în 
anul următor mi-a trimis doi bărbaţi. Erau amabili şi plini de 
compasiune şi m-au ţinut răspunzător pentru comportamentul 
meu. 

Dumnezeu mi-a trimis, de asemenea, un alt prieten, de care 
aş fi fost puternic atras în viaţa homosexuală. Eram nervos şi 
stingherit în timp ce ne duceam împreună la o conferinţă, 
într-un weekend. Am hotărât să-i împărtăşesc sentimentele mele 
de nesiguranţă şi i-am spus că îmi era teamă să mă apropii de 
bărbaţi. 

A răspuns cu înţelepciune şi cu o dragoste amabilă. „Numai 
fiindcă nu m-am luptat niciodată cu homosexualitatea, nu 
înseamnă că nu mă tem de intimitate.” Apoi mi-a explicat că 
bărbaţii vorbesc deseori despre vreme sau sporturi, ca să evite 
să discute despre sentimentele lor şi despre ce se întâmplă cu 
adevărat în vieţile lor. Am fost şocat şi uşurat. Încet, învăţam că 
puteam fi intim cu un bărbat fără să fiu implicat sexual cu el. 
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Când soţia mea a dat naştere primului nostru copil, L-am 
întrebat pe Dumnezeu: „Cum să cresc un fiu?” Am simţit 
răspunsul Lui în inimă: „Iubeşte-l doar.” Astăzi Isaac este 100% 
băiat. Puţin după el a venit un alt fiu, apoi două fiice. Copiii mei 
sunt printre cele mai mari bucurii ale vieţii mele. 

Bucurie în a-i ajuta pe alţii 
Când soţia mea şi cu mine am găsit amândoi eliberare de 

trecutul homosexual, am început să slujim altora care căutau 
aceeaşi experienţă. Cu patru ani în urmă ne-am alăturat bordului 
de conducere al Reconciliation, misiunea noastră din Detroit. Doi 
ani mai târziu, am devenit Directorul ei. 

Astăzi viziunea noastră este să-i ajutăm pe creştinii care 
tânjesc după o schimbare a dorinţelor homosexuale. Nu 
impunem convingerile noastre nimănui, dar căutăm să arătăm 
compasiunea lui Isus Cristos oricui este interesat. Ştiu că 
dragostea Lui îi poate smulge pe alţii din disperare, la fel cum a 
făcut cu mine. 

[Tom Cole, Delivered from Despair. Copyright © 2003 
Tom Cole. Tradus şi publicat cu permisiune. Tom şi Donna 
sunt fondatorii Only the Cross Ministries din Kansas City. Ei fac 
parte din personalul International House of Prayer, unde Tom 
slujeşte ca responsabil cu ajutorul pastoral. El a fost Director la 
Reconciliation Ministries timp de zece ani.] 

 

SENTIMENTE DE APROPIERE 

CARLTON QUATTLEBAUM 

 
Fiind un adevărat romantic, spre surpriza soţiei mele, mi-am 

luat două săptămâni de concediu de la serviciul meu de slujitor 
cu muzica, pentru o excursie cu ocazia celei de a cincea 
aniversări a căsătoriei noastre. După cum s-a dovedit, cea mai 
mare surpriză nu a fost excursia la Disney World. 

În noaptea aniversării noastre, stând întinşi la lumina lunii, 
Tammy a rostit întrebarea agonizantă: „Ce nu este în ordine?” 
Singurul mod în care am ştiut să-i răspund a fost să şoptesc 
două cuvinte: „Sunt homosexual.” Pe cât de mult vroiam să iasă 
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din cameră, pe atât de mult I-am mulţumit lui Dumnezeu că nu 
a făcut-o. Pentru prima dată, cineva care mă cunoştea şi îmi ştia 
secretul, nu o lua la fugă spre uşă. Dimpotrivă, Tammy mi-a 
spus că dacă vroiam să primesc ajutor, îmi va fi alături. A fost 
literalmente prima licărire de speranţă pe care am avut-o 
vreodată, ţinând cont de lupta mea cu homosexualitatea – o 
luptă care pentru mine dura cel puţin de la vârsta de opt ani. 

Eram obişnuit să trăiesc fără tată, deoarece pe când eram 
foarte mic, părinţii mei divorţaseră. Moartea bruscă a tatălui 
meu când eu aveam opt ani, a făcut ca absenţa lui să devină 
permanentă, lăsându-mă cu un gol în inimă şi nepregătit să 
trăiesc în lume ca băiat. Nu aveam idee cum să fac lucrurile pe 
care le-aş fi învăţat de la tata, cum să joc baseball, să arunc 
cercul şi să mă raportez la alţi băieţi. 

Nu la mult timp după ce a murit tata, un bărbat din biserică 
şi-a concentrat atenţia asupra mea. Din nefericire, nu am avut 
capacitatea de a procesa ce se întâmpla. La vremea aceea, să fiu 
abuzat sexual nu-mi părea un viol – în sfârşit, mă simţeam 
special şi apropiat de cineva care devenise pentru mine o figură 
parentală. Am descoperit, de asemenea, că puteam folosi 
fantezia şi autosatisfacerea pentru a obţine aceleaşi sentimente 
false de apropiere pe care le simţeam faţă de abuzatorul meu. 

În încercarea de a fi acceptat de tovarăşii de aceeaşi vârstă, 
am început să fac ceva diferit, fiindcă doream să am parte de o 
independenţă sporită. În timp ce alţi băieţi se jucau împreună 
afară, eu trăiam izolat în lumea fanteziei. Când am intrat în 
adolescenţă, i-am căutat pe alţii din punct de vedere sexual, 
pentru a regăsi sentimentele de apropiere care îmi anesteziau 
durerea provocată de respingere şi abandon. Cam în acea vreme 
am dezvoltat abilitatea de a identifica homosexualitatea la alţii, 
ceea ce mi-a facilitat numeroase întâlniri sexuale cu necunoscuţi 
de-a lungul mai multor decenii. 

Nesfârşite erau şi mărturisirile mele disperate în particular, 
înaintea lui Dumnezeu. Crescând în biserică, am auzit că 
homosexualitatea este o urâciune şi remarci precum: 
„Dumnezeu i-a făcut pe Adam şi Eva, nu pe Adam şi Ştefan.” 
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Am înţeles imaginea – eram o urâciune. Am ajuns chiar bun 
când râdeam la glumele care aduceau la lumină cele mai 
profunde lupte ale mele; în realitate, muream pe dinăuntru. 

Aveam, într-adevăr, abilităţi muzicale. Ele îmi ofereau 
modalitatea de a primi nu numai aprobarea oamenilor, ci şi pe a 
lui Dumnezeu. „Dacă voi cânta destul de bine pentru 
Dumnezeu”, gândeam eu, „poate îmi va trece cu vederea 
păcatul.” Mă aşteptam ca darurile mele să mă răscumpere. 
Datorită lipsei de dorinţă a Bisericii de a se ocupa de această 
problemă, mulţi dintre cei ca mine sunt împinşi într-o ruşine 
tăinuită, fiind demascaţi când se află deja la conducere, atunci 
când consecinţele zdrobirii lor au un impact mult mai mare. 

Am început o relaţie cu o fată pe nume Tammy de 
Ajunul Anului Nou în 1984 şi am cerut-o în căsătorie de 
Ziua Sfântului Valentin, la doar şase săptămâni după prima 
întâlnire. Cinci luni mai târziu, pe 20 iulie 1985, eram căsătoriţi. 
Nu am privit-o niciodată pe Tammy doar ca pe o relaţie pentru 
a păstra aparenţele sau pentru a înlătura suspiciunile cu privire 
la homosexualitatea mea. M-am îndrăgostit cu adevărat de ea, 
dar îndrăgostirea mi-a dat şi speranţa falsă că puteam scăpa din 
vârtejul în care mă simţeam din ce în ce mai pierdut. Efectiv nu 
aveam idee cum să ies din stilul de viaţă de care eram prins. În 
primii ani de căsnicie, o parte tot mai mare din fiinţa mea era 
stăpânită de înşelăciune şi zdrobire, nu de intimitate şi împlinire. 
Totuşi, chiar şi în acele condiţii, eram incapabil să renunţ la 
căsnicia noastră. Apoi, în noaptea aniversării noastre, m-am 
lămurit cu Tammy. În acel moment, am decis să acţionez şi să 
caut ajutor.  

În căutarea mea m-am lovit de dificultăţi, dar în cele din 
urmă am găsit Reconciliation Ministries, o misiune din Detroit, 
Michigan. Dumnezeu a folosit Reconciliation pentru a aduce o 
mare schimbare şi creştere în viaţa şi căsnicia mea, ele întrecând 
cu mult ceea ce îndrăzneam să sper. O căsnicie care 
supravieţuise ani de zile fără intimitate, acum se aprofunda şi 
creştea, chiar în timp ce familia ni se mărea prin naşterea 
copiilor noştri. Dar vindecarea nu a venit fără multe riscuri sau 
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fără durere. Tiparul meu obişnuit de a căuta apropierea nu 
inclusese niciodată vulnerabilitatea. Iar tiparul respectiv se 
extinsese dincolo de exprimarea sexuală. 

În relaţiile de zi cu zi în biserică şi în afara ei, nu îndrăzneam 
să-i las pe oameni să vadă cine eram cu adevărat. Devenisem 
maestru în crearea măştilor de care aveam nevoie pentru a-mi 
asigura falsa intimitate cu alţii. Am continuat mascarada în 
căsnicie, ascunzând adevărul despre identitatea mea şi 
ascunzându-mi comportamentul faţă de soţia mea, deoarece mă 
temeam de respingerea ei. Măştile îmi oferiseră o realitate 
alternativă şi îmi îngăduiseră să scap de adevărul dureros al vieţii 
mele: îl uram pe cel care eram. Nu mă uram doar pentru că 
eram homosexual sau pentru tiparul minciunii care mă oprea să 
sufăr consecinţele păcatului meu. Pentru mine, ura de sine se 
extindea până la cele mai tainice aspecte ale fiinţei mele. 
Literalmente, nu era nimic în mine pe care să-l consider bun sau 
demn de consideraţie, sau de afecţiune. Exprimarea mea ca 
homosexual îmi permitea să-mi asigur un sentiment de 
apropiere, în special faţă de bărbaţi, dându-le ceva ce 
consideram lipsit de valoare – pe mine însumi. 

Pentru mine, procesul descoperirii şi vindecării sinelui 
interior a necesitat autoexaminare, mărturisire brutal de sinceră 
în faţa lui Dumnezeu şi a altora, şi dorinţa de a înţelege 
identitatea şi destinul pe care ştiam că le avea Dumnezeu pentru 
mine. Procesul mi-a cerut să mă confrunt nu numai cu păcatul 
altora împotriva mea, ci şi cu răspunsurile şi alegerile mele 
păcătoase. Pentru mine, el a implicat renunţarea la măştile false 
şi asumarea riscului respingerii, pentru a mă putea bucura de o 
apropiere transcendentă, de o intimitate autentică. Drumul meu 
a fost presărat cu biruinţe şi dezamăgiri, cu ghimpi dramatici şi 
cu etape în care nu se schimba nimic şi care păreau 
interminabile. 

Acum, având mai bine de optsprezece ani de căsnicie, mi s-a 
confirmat că nu aş fi putut alege o soţie mai bună, în ciuda 
faptului că a fost o decizie nechibzuită să mă căsătoresc pe când 
eram atât de profund zdrobit. Iar vindecarea noastră a oferit o 
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nouă orientare misiunii, pentru a-i ajuta pe cei prinşi în capcana 
păcatului. 

Astăzi, Healing Choices Ministry există ca să inspire şi să 
echipeze oamenii pentru a căuta şi experimenta vindecarea în 
relaţii şi sexualitate, în timp ce îi conduce la o aprofundare a 
relaţiei lor cu Tatăl ceresc şi cu Fiul Său, Isus Cristos. Această 
apropiere nu este nici evazivă, nici profanatoare, ci este 
permanent prezentă şi dătătoare de putere. Dumnezeu ne 
călăuzeşte în moduri care transcend influenţele omeneşti 
imperfecte, dar ne cheamă să ne aflăm şi în relaţie unul cu 
celălalt. Prin El, o putem face plini de încredere. Alegerea de 
a-mi încredinţa inima Lui a fost cea mai vindecătoare alegere a 
vieţii mele. 

[Carlton Quattlebaum, Feelings of Closeness. Copyright © 
Carlton Quattlebaum. Tradus şi publicat cu permisiune. Carlton 
şi Tammy au doi copii, Jonathan şi Sarah. El este Director 
Executiv la Healing Choices Ministry, o misiune din Canton, 
Michigan. Misiunea, găzduită de TriCity Christian Center, oferă 
grupuri de suport pentru cei care se luptă cu probleme sexuale 
şi relaţionale, ca şi pentru membrii familiei lor. Carlton poate fi 
contactat telefonic la numărul (01)734.397.4700 sau prin e-mail 
la adresa carlton@healingchoices.us.] 

 

SFÂRŞITUL SINGURĂTĂŢII 

BILL HERNANDEZ 

 
Ajunsesem la „apogeul” stilului de viaţă homosexual, tot singur şi 

nefericit eram.  
Când am ajuns la pubertate am făcut o descoperire 

surprinzătoare: eram atras sexual de trupul masculin. La început 
nu m-a deranjat. Fiind un adolescent hispanic care a crescut în 
anii ’60, pentru mine, să-mi aranjez părul ca Beatles, o formaţie 
muzicală populară pe vremea aceea, era mai important decât 
sexualitatea. 

În primii ani ai adolescenţei, tatăl meu ne-a dat prezervative 
mie şi fratelui meu. „Sunt pentru protecţie”, ne-a spus el cu 
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nepăsare. Nu ne punea întrebări; nu ne învăţa. Singura educaţie 
sexuală pe care am primit-o de la tata a fost când îl priveam 
uitându-se prosteşte la femei şi când îl ascultam descriind, cu 
exagerare, trupul feminin. 

Mama mea, pe de altă parte, era mai interesată de alte 
aspecte ale relaţiilor bărbat-femeie. Îmi amintesc sfaturile ei: 
„Dacă iei o fată la film, ea aşteaptă să-ţi pui mâna în jurul ei. 
Dacă o săruţi, pune ceva viaţă în sărut!” 

Nu mi-a trecut niciodată prin minte că ar fi trebuit să fiu 
stârnit sexual când o sărutam pe cea cu care aveam întâlnire. 
Întotdeauna mă simţeam dezinteresat, ca şi cum jucam un rol. 
Poate că mă maturizez mai încet, mă consolam eu. 

Eram efeminat şi toată lumea îmi amintea frecvent asta. 
Eram profund rănit de cuvinte denigratoare ca „pederast”, 
„gay”, „homo”, „surioară” şi „molâu”. Familia îmi tot corecta 
comportamentul efeminat. „Nu-ţi pune mâna în şold”, spuneau 
ei. Sau mă insultau cu remarci precum: „Sper să nu-ţi cadă 
jartiera”, când mă plângeam de o sarcină dificilă în gospodărie. 
Am primit clar mesajul că ceva nu era în ordine cu mine. 

În cele din urmă, am realizat că oamenii arătau cu degetul la 
orientarea mea sexuală, dar într-un mod indirect, crud. Am 
făcut nişte cercetări, citind descrieri medicale şi psihologice din 
cărţi puţin cunoscute, într-un colţ întunecat al bibliotecii. Cele 
mai rele temeri ale mele se confirmau: eram un adolescent 
homosexual înspăimântat! 

Într-o zi, le-am mărturisit părinţilor: „Cred că sunt 
homosexual.” Au fost confuzi şi speriaţi. Tata a învinuit-o pe 
mama: „Ţi-am spus că ar fi trebuit să mă laşi să-l duc la o 
prostituată!” „Nu e vina mea. E vina ta”, a replicat ea.  

Tata m-a dus la un medic pentru a-mi da injecţii cu 
hormoni, dar medicul a recomandat un psihiatru. Consilierea 
m-a ajutat numai să devin mai categoric şi mai răutăcios cu 
părinţii. 

Pe ascuns, am continuat să întreţin fantezii homosexuale, 
neîndrăznind să mărturisesc vreodată cuiva. În cele din urmă, 
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am scăpat de familie ducându-mă la colegiu la 
University of California, Berkeley.  

Acolo, în toamna anului 1971, am întâlnit un tip de la 
Campus Crusade for Christ, care a vrut să-mi vorbească despre 
Isus. Ne-am întâlnit regulat şi, în cele din urmă, m-am rugat 
singur, acceptându-L pe Isus ca Domnul şi Mântuitorul meu. La 
început m-am implicat în studii biblice şi am fost foarte 
interesat să descopăr mai multe despre Domnul. Dar, în timp, 
am început să deviez în umblarea creştină. Consumam tot mai 
mult alcool şi droguri şi mă simţeam tot mai atras de implicarea 
în homosexualitate. 

Într-o noapte, m-am îmbătat foarte tare cu un prieten de la 
colegiu. El a recunoscut că era homosexual. „Sunt bisexual”, am 
mărturisit, nedorind să admit întregul adevăr. Dar din acel 
moment, am intrat direct în stilul de viaţă homosexual. 

Pe la jumătatea anului 1974 am început să merg în baruri. 
Eram în culmea fericirii. Nu-mi venea să cred că existau atâţia 
care simţeau şi gândeau ca mine. Nimeni nu-mi spunea cuvinte 
jignitoare şi nu punea la îndoială că eram normal. În schimb, îşi 
exprimau atracţia faţă de mine. Viaţa homosexuală părea să 
răspundă nevoii mele de înţelegere şi acceptare. Adevărata mea 
fiinţă era în sfârşit liberă. Am pierdut cam şaisprezece kilograme 
în câteva luni, dansând literalmente nopţi întregi, având parte de 
veselie, alcool, droguri şi bărbaţi. 

Imediat am descoperit că-mi plăceau susţinerea şi acceptarea 
mai mult decât sexul. Prima întâlnire sexuală m-a dezgustat 
complet. Am avut întotdeauna remuşcări din cauza sexului cu 
bărbaţi, de aceea consumam alcool sau luam droguri ca să scap 
de inhibiţii. Chiar şi după ce întâlnirile sexuale au devenit 
obişnuite, adânc, înăuntrul meu, îmi păreau ciudate şi murdare. 

Am devenit barman la barul White Horse din Oakland, 
California, o poziţie care m-a făcut popular şi disponibil. 
Cunoşteam mulţi bărbaţi la bar; eram ca o familie mare. Cei mai 
mulţi clienţi erau alcoolici şi dependenţi de sex, căutând un iubit 
temporar. Dar am ignorat aspectele negative ale vieţii sociale 
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homosexuale. Eram în „lumea mea” şi eram incapabil să văd 
dincolo de ea. 

Totuşi, într-un an bucuria a pălit. Trebuia să mă silesc mai 
mult ca să atrag bărbaţii. Viaţa mea se consuma încercând să-l 
găsesc pe „domnul Potrivit”. Uneori inima mă durea 
literalmente din cauza durerii provocate de singurătate. 

Am înaintat, pas cu pas, pe drumul către dependenţa de 
alcool şi droguri. La un an după ce Îl părăsisem pe Domnul, 
eram o epavă din punct de vedere emoţional. Într-o zi, şedeam 
pe scările din faţă ale Catedralei Sfânta Maria din San Francisco, 
privind cum se ridica încet ceaţa şi scriind în jurnal: „Îmi lipsesc 
cu adevărat prietenii mei creştini. Îmi lipsesc părtăşia şi 
cântecele de închinare...” 

Mă săturasem de bar. Dar apoi „domnul Potrivit” a intrat în 
bar într-o noapte şi am uitat imediat ideile despre părăsirea 
homosexualităţii. Grant era diferit de alţi bărbaţi. Vroia o relaţie 
pe termen lung cu mine, nu era doar un homosexual căruia îi 
plăceau barurile şi discoteca. 

Grant şi cu mine am locuit împreună în următorii doi ani. 
Relaţia noastră a început minunat. Luam cine romantice 
împreună, făceam călătorii lungi cu maşina şi ne cuibăream ore 
întregi unul în braţele celuilalt în faţa televizorului. Dar în lunile 
care au urmat, dorinţa mea de dragoste, de a aparţine şi de 
comunicare profundă au avut un rezultat neaşteptat. Doream 
atât de mult ca relaţia să fie sigură, încât mi-am compromis 
ideile, aspiraţiile şi chiar personalitatea, pentru a se potrivi cu 
nevoile iubitului meu. 

Am murit ca persoană în încercarea de a găsi adevărata 
dragoste cu Grant. Petreceam timp cu prietenii lui, dar lui nu-i 
plăceau prietenii mei. Mâncam lucrurile care îi plăceau lui Grant 
şi purtam genul lui de îmbrăcăminte. Am început să gătesc şi să 
fac curat, preluând rolul feminin în relaţie. Locuiam într-o casă 
mare, care avea un bar care dădea spre stradă. Obişnuiam să-l 
aştept acolo pe Grant în fiecare seară să vină acasă de la lucru. 
Nu era neobişnuit pentru mine să stau acolo aşteptând cu 
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nelinişte, cu lacrimi în ochi, în timp ce întunericul se lăsa, iar 
cina se răcea. 

Cu timpul, am consumat mai mult alcool şi am luat mai 
multe droguri. Am devenit atât de instabil emoţional, încât am 
început să mă gândesc la sinucidere. Relaţia mea homosexuală 
era o povară, serviciul era o povară, viaţa era o povară. Totul 
părea zadarnic. Aveam un apartament luxos, o slujbă stabilă şi 
un iubit dedicat. Ajunsesem la „apogeul” stilului de viaţă 
homosexual, dar tot singur şi nefericit eram.  

„Doamne, scapă-mă dacă intru în ceva ce mă depăşeşte!”, 
mă rugasem chiar înainte să intru în homosexualitate. În 
dragostea Lui, Dumnezeu mi-a răspuns, în cele din urmă, la 
rugăciune. Am primit o vizită de la Domnul, în care efectiv mi-a 
vorbit cu o voce audibilă, ca şi cum ar fi stat în cameră în 
spatele unei draperii. Mi-a spus: „Vreau să fiu Mântuitorul tău. 
Vreau să fiu Stăpânul tău. Vreau să fiu Vindecătorul tău. Vreau 
să fiu Iubitul tău.” Bineînţeles că am zis da! Apoi mi-a arătat 
diferite păcate din viaţa mea şi, cu fiecare păcat, L-am văzut pe 
Isus cum era biciuit, lovit şi străpuns cu piroane. Am fost atât 
de profund atins! Din acea zi, când citeam Biblia simţeam că a 
fost scrisă pentru mine. Am văzut povestea mea în ea. Eram 
una cu Cuvântul. Biblia era vie pentru mine. 

În perioadele de singurătate, pe când încă locuiam cu Grant, 
am început să scot Biblia mea cea veche şi să citesc promisiunile 
Lui. Drept rezultat, dispoziţia a început să mi se 
îmbunătăţească, deoarece Dumnezeu preluase controlul.  

Domnul mi-a dat o privire obiectivă asupra relaţiei mele 
sexuale cu Grant. Mă simţeam destul de absurd. Aveam o 
imitaţie superficială, distorsionată a unei căsnicii heterosexuale. 
„Nu mai vreau să fii un imitator al tatălui tău sau al mamei tale”, 
mi-a spus Domnul foarte clar. „Vreau să fii un imitator al Meu.” 

Am început să mă răzvrătesc în relaţia cu Grant. Am 
împărţit treburile din gospodărie în mod egal şi am încetat să fiu 
supus. „Te întâlneşti cu altcineva?” m-a întrebat Grant într-o zi. 
„Te porţi atât de diferit.” Am spus „da” şi i-am zis că era vorba 
de Isus! A crezut că înnebunisem sau ceva de genul. 
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Să iau decizia să-mi părăsesc iubitul nu a fost uşor. Deşi 
eram convins că Isus era viu cu adevărat şi că stilul de viaţă 
homosexual era greşit, emoţiile mele erau încă centrate pe 
Grant. Înfruntarea perspectivei de a fi din nou singur şi de a trăi 
fără sex era prea mult. Deşi trăiam în continuare cu iubitul meu, 
Domnul a început să mă convingă că El îmi putea împlini toate 
nevoile emoţionale. 

În primăvara lui 1978, printr-un prieten de la lucru, am auzit 
de Love In Action. Când m-am alăturat grupului lor de suport, 
am găsit oameni întocmai ca mine. Credeau în Isus şi încercau 
să părăsească viaţa homosexuală. M-au încurajat, oferindu-mi 
prietenie şi sprijin în rugăciune. După ce m-am gândit mult, am 
hotărât să-l părăsesc pe Grant. 

A sosit ziua mea de intrare în programul Love In Action. Dar 
când m-am dus să telefonez la Love In Action ca să vină să mă ia 
cu maşina, toată hotărârea şi aspiraţiile mi-au dispărut. Chiar în 
acel moment, un curaj interior dat de Isus mi-a cuprins mintea 
şi emoţiile. Am făcut pasul hotărâtor şi am sunat la 
Love In Action ca să vină să mă ia. Era Ziua Păcălelilor! 

În săptămânile următoare, Isus a devenit real pentru mine în 
viaţa de zi cu zi. El a continuat să-mi amintească de prezenţa 
Lui uimitoare. Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciuni în moduri 
care m-au făcut să simt că se afla realmente lângă mine. M-am 
rugat pentru venituri şi mi-au venit bani gheaţă în plicuri, iar 
oamenii mi-au oferit mese gustoase. Odată m-am rătăcit într-un 
oraş străin, pe când conduceam maşina în drum spre casa cuiva. 
„Doamne, călăuzeşte-mă!”, m-am rugat. După ce am mai cotit 
pe câteva străzi, am ajuns exact în faţa casei respective! 

Când alţii s-au rugat pentru mine, am simţit mâini pe mine, 
ca să descopăr apoi că nu mă atingea nimeni. Am auzit fâlfâit de 
aripi mângâietoare în jurul meu, în timpul unui atac demonic în 
care am văzut efectiv un demon. Chiar dacă nu L-am văzut pe 
Isus, am ştiut că era prezent. Am auzit bătăile inimii Lui şi 
fâlfâitul de aripi în jurul meu, iar atacul a lua sfârşit. 

Isus a luat locul iubitului meu. A luat vulnerabilitatea mea 
emoţională şi m-a înconjurat cu prezenţa Sa. M-a îndemnat să 
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părăsesc stilul de viaţă homosexual şi, când am păşit prin 
credinţă, mi-a venit în întâmpinare. 

Nu mai am relaţii homosexuale de peste treizeci şi opt de 
ani. Pentru mine, să cunosc mai multe despre Isus, mai degrabă 
decât să fiu vindecat, a fost esenţial în umblarea creştină. M-am 
concentrat pe cunoaşterea lui Dumnezeu, iar urmarea a fost 
vindecarea în toate domeniile vieţii mele. De-a lungul anilor, 
sentimentele homosexuale s-au estompat până au devenit ca un 
murmur, iar sentimentele heterosexuale s-au dezvoltat tot mai 
mult. Noile mele dorinţe sunt un memento că prezenţa Lui 
restaurează în mod profund. Totuşi, heterosexualitatea nu a fost 
niciodată un scop pentru mine. Ea este un produs secundar al 
fascinaţiei mele pentru Domnul. 

Acum, când sunt ispitit de anxietate sau de gânduri 
homosexuale, Îi cer lui Isus să mă cuprindă în braţe şi să-mi 
spună că sunt în ordine. El mă susţine prin cuvintele şi actele 
încurajatoare ale prietenilor mei, adesea chiar în ziua în care mă 
rog. Prieteniile mele cu bărbaţii mă întăresc în mod deosebit, 
fiindcă acum mă simt ca unul dintre ei. 

Pe cât de palpitantă şi de personală este restaurarea, nimic 
nu este mai minunat sau la fel de interesant ca Isus. El este 
acum centrul vieţii mele. Sunt dependent emoţional de El. El 
este la fel de actual pentru mine ca atunci când L-am întâlnit 
prima dată. Versetele mele preferate sunt în Evrei 13, versetele 
5 şi 8: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi 
părăsi... Isus Cristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci.” 
Promisiunile Lui sunt adevărate. Dumnezeu a fost credincios. 
Nu mai sunt singur, fiindcă Dumnezeu m-a vindecat prin 
părtăşia bogată a prezenţei Sale.  

[Bill Hernandez, An End to the Loneliness. Copyright © 
Bill Hernandez. Tradus şi publicat cu permisiune. Bill a făcut 
parte din personalul Love In Action între anii 1978-1985. A fost 
pastor asociat la Vineyard Christian Fellowship şi Promised Land din 
San Francisco, în perioada 1992-2004, facilitând programul 
Living Waters. Acum face parte din echipa de conducere a 
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bisericii Blazing Fire Church din Pleasanton, California, unde 
slujeşte din anul 2005.] 

 

TEMELIE RESTAURATĂ, VIAŢĂ TRANSFORMATĂ 

CRAIG BEICKELMAN 

 
Prima dată când am ştiut că Domnul mă chema la misiune 

eram la începutul colegiului. Deşi Îl iubeam pe Domnul, planul 
meu era să mă apuc de teatru şi să am succes la Hollywood. În 
primul an de colegiu, Domnul mi-a arătat clar că nu acesta era 
planul Lui. Cu visele de a mă apuca de teatru spulberate, în 
timpul colegiului m-am întrebat în ce direcţie să o iau, până ce 
Domnul mi-a arătat planul Său. După absolvire, mi-am început 
cariera de slujitor creştin în campusul Western Michigan University, 
ceea ce mi-a plăcut. După ce am lucrat şase ani în misiunea din 
campus, Domnul m-a condus să lucrez la Teen Challenge ca 
profesor/consilier. Aveam sentimentul că planul Domnului 
pentru viaţa mea era să lucrez cu oamenii răniţi, dar aceasta era 
tot ce înţelesesem pe vremea aceea. Domnul m-a scos din 
misiune un număr de ani, ca să mă înveţe despre provocările de 
zi cu zi ale unei slujbe seculare. 

În numeroşii ani petrecuţi în afara misiunii, Domnul Şi-a 
făcut timp să lucreze cu mine. Fiind cel mai mic dintre cei trei 
băieţi, într-o familie extrem de disfuncţională şi abuzivă, am fost 
întotdeauna cel care avea grijă de ceilalţi şi cel puternic. Am 
început să „consiliez” oameni în primii doi ani la colegiu şi 
avusesem grijă de oameni răniţi sau în nevoie toată viaţa mea. 
Era mai uşor să am grijă de alţii, decât să mă confrunt cu 
propria mea durere. 

Fusesem întotdeauna diferit în copilărie, iar tatăl meu nu mă 
acceptase niciodată. Cine nu era ca el, era greşit. El era un 
contabil foarte logic, iar eu un băiat creativ, sensibil. Nu eram 
un puşti dur şi sportiv, normal, ca cei doi fraţi mai mari ai mei. 
Tata se afla în lumea lui, care consta din muncă şi din a avea o 
curte ca în Case & Grădini Mai Bune. Fraţii mei şi cu mine eram 
pe cont propriu ca să înţelegem lucrurile. Mama era foarte 
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stresată, având trei băieţi de vârste foarte apropiate, şi nu 
primea suport de la rudele din familia ei pentru a ne creşte. 
Când eram foarte mic, a avut o cădere nervoasă din cauza 
presiunii.  

Am „învăţat” la o vârstă foarte fragedă să nu fiu o povară 
pentru nimeni. Mama a devenit foarte epuizată emoţional şi a 
început să apeleze la mine, eu fiind cel mai mic şi mai sensibil 
dintre copii, pentru nevoile ei emoţionale de intimitate şi 
suport. Am devenit atât de legaţi unul de celălalt, încât nu mai 
aveam o identitate a mea. Ea mă susţinea pentru că eram liniştit 
şi sensibil – nu ca fraţii mei duri şi sportivi, care o înnebuneau. 
Am început să cred că era rău să fii bărbat. Fraţii mei şi tatăl 
meu au rănit-o mult pe mama, ceea ce nu a fost bine. Am 
început să vreau să fiu fată şi să mă îmbrac în hainele vechi ale 
mamei pe care le-am găsit în pivniţă. Chiar i-am făcut o 
schimbare de sex păpuşii mele Ken. M-am luptat cu dorinţa de 
a fi fată pe toată perioada şcolii elementare. Am avut multe 
necazuri cu băieţii care îmi erau colegi şi am avut tendinţa să am 
ca prieteni mai mult fete. 

Când aveam zece ani, fratele meu mijlociu a început să mă 
molesteze. Abuzul a continuat cam trei ani. M-a distrus. Nu am 
ştiut cum să mă confrunt cu ruşinea, confuzia şi devastarea, aşa 
că am învăţat să tac şi să devin amorţit ca să supravieţuiesc. Am 
întrat în şcoala generală şi am fost imediat etichetat ca „gay” şi 
tratat ca un lepros. Cei mai mulţi prieteni ai mei s-au disociat de 
mine şi am fost lăsat să mă descurc pe cont propriu. 

În efortul de a încerca să înţeleg ce mi se întâmpla, am 
apelat la lumea fictivă – la teatru. Puteam pretinde că eram 
altcineva şi că oamenii mă plăceau. Am căutat o imagine 
masculină pentru mine şi am ales repede imaginea modelului 
masculin din Revista GQ. Am ales acel gen de bărbat cu toată 
fiinţa mea şi m-am transformat în acea proiecţie. M-am apucat 
de teatru şi m-am ţinut de speranţa că într-o zi voi fi un star. 
Imaginea GQ mi-a adus o mulţime de probleme, fiindcă bărbaţii 
şi unele femei au început să răspundă persoanei atrăgătoare care 
devenisem. Să mi se facă propuneri sexuale şi să fiu dorit sexual 
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de alţii era acum un lucru normal şi, în acelaşi timp, ceva foarte 
confuz pentru mine.  

În cele din urmă, în clasa a opta sau a noua am acceptat 
eticheta de homosexual. Ştiam că era greşit să dau curs 
sentimentelor, deci am încercat să le ignor. Devenisem creştin 
în clasa a şaptea, dar nu I-am îngăduit niciodată Domnului să 
lucreze prea mult în inima mea, fiindcă nu aveam încredere în 
nimeni – nici măcar în El. Nu am descoperit Biblia până am 
început să merg la un grup de tineret în liceu. Am continuat să-I 
cer Domnului să-mi îndepărteze dorinţele homosexuale, ceea ce 
nu s-a întâmplat niciodată. În cele din urmă, am decis să fac 
orice era nevoie pentru a nu le da curs.  

În anii în care m-a molestat, fratele meu mă introdusese în 
pornografia explicită, aşa că am început să frecventez magazinul 
local şi am descoperit lumea pornografiei homosexuale, în care 
m-am cufundat, încercând să fac faţă la toate.  

În colegiu, propunerile au devenit mai frecvente. Am ajuns 
să fiu absorbit de ajutorarea altora chiar mai mult decât înainte 
şi să renunţ să am o viaţă proprie. Am crescut, într-adevăr, în 
umblarea mea cu Domnul la colegiu, dar nu ştiam cum să mă 
adresez luptelor din viaţa mea. 

Am încercat orice am crezut că ar fost de ajutor – consilieri, 
pastori şi cărţi. Deşi am învăţat multe despre luptele pe care le 
duceam, nu am ajuns de fapt la vindecare. Un prieten mi-a 
povestit despre Living Waters. Recunosc că nu am avut mari 
speranţe că programul îmi va fi de ajutor. Am plâns în drum 
spre prima întâlnire Living Waters din anul 2003. Pentru prima 
dată, cineva îmi vorbea direct mie şi Domnul îmi dădea o 
oarecare speranţă pentru schimbare. În programul Living Waters, 
legăturile au fost rupte, zidurile au început să cadă şi mulţi ani 
de durere au început să fie înlăturaţi. După sesiunea iniţială, am 
continuat ca membru al echipei de conducere. Domnul a 
continuat să lucreze în viaţa mea prin Living Waters şi prin 
diferiţi consilieri. El mi-a vindecat identitatea fragmentată şi m-a 
ajutat să accept nu numai genul meu, dar şi persoana care am 
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fost creat să fiu. Mi-a vindecat inima rănită şi m-a învăţat cum 
să îi iert pe nenumăraţii oameni care mă răniseră.  

Pentru prima dată în viaţă, mă bucur de prietenii sănătoase 
cu bărbaţi şi dezvolt o atracţie reală pentru femei. Odată ce 
implicarea mea în Reconciliation Ministries a crescut, Domnul mi-a 
vorbit despre chemarea de a lucra cu cei care ies din zdrobirea 
sexuală şi relaţională, în special din homosexualitate şi abuz. Am 
fost puţin neîncrezător când a început prima oară să-mi arate 
asta, dar acum sunt încântat. M-am dezvoltat ca bărbat şi lider 
creştin. Sunt unul din învăţătorii şi liderii de grup din 
Living Waters. Conduc grupul de suport pentru bărbaţi 
Walking Free şi trainingurile echipei de lideriat la 
Reconciliation Ministries. Aştept tot ceea ce are Domnul pentru 
mine în următorii ani la Reconciliation Ministries şi în Trupul lui 
Cristos. 

[Craig Beickelman, Foundation Restored – A Life transformed. 
Copyright © 2009 Craig Beickelman. Tradus şi publicat cu 
permisiune.] 

 

UN CÂNTEC AL SPERANŢEI 

DENNIS JERNIGAN 

 
De când îmi amintesc, m-am simţit diferit de alţi băieţi. 

Eram talentat din punct de vedere muzical şi etichetat ca 
„muiere” de băieţi. La nouă ani cântam deja regulat la 
programul de închinare în biserica First Baptist Church din 
Boynton, Oklahoma. Am învăţat să cânt la pian de la bunica 
mea. Locuiam departe de orice oraş care avea profesor de pian, 
aşa că am învăţat să cânt „după ureche”, ascultând melodiile şi 
imitându-le, fără note. Bunica era foarte răbdătoare cu mine, 
când exersam în fiecare zi la ea acasă, şi am devenit apropiat de 
ea. Nu mă simţeam la fel de apropiat de părinţii mei. Nu eram o 
familie iubitoare şi nu-mi amintesc să fi primit vreodată 
afecţiune fizică de la tatăl meu. Îmi era greu să cred că mă iubea 
şi mă simţeam lipsit de valoare.  
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Când aveam nouă ani, Isus a început să mă cheme la El. Pe 
8 septembrie 1968, am întrebat-o pe mama cum puteam fi 
mântuit. Ea mi-a explicat că toţi suntem păcătoşi şi că merităm 
să pierim în iad. Dar prin moartea lui Isus la cruce, putem intra 
într-o relaţie cu Dumnezeu. În acea după-amiază I-am cerut lui 
Isus să intre în viaţa mea şi am fost botezat în aceeaşi seară.  

Dar neprimind dragoste de la tatăl meu pământesc, nu 
puteam primi pe deplin acceptarea şi iertarea lui Dumnezeu. 
Astfel încât am încercat să câştig dragoste, fiind „cel mai bun” 
la orice făceam. Am luat calificative maxime pe linie la şcoală; 
echipa mea de baschet a jucat în trei turnee la nivelul statului; la 
liceu am absolvit cu cea mai mare medie din clasă. Dar ceea ce 
oamenii credeau că era aşa de bine – performanţa mea 
exterioară – nu făcea decât să ascundă cele mai adânci răni pe 
care le purtam în inimă. Respingerea pătrundea în fiecare latură 
a vieţii mele, inclusiv în sexualitatea mea. Ca băiat, aveam 
nevoie de un model care să-mi arate drumul spre masculinitate. 
Am început să tânjesc după intimitate cu alţi bărbaţi în moduri 
perverse. Din cauza modului greşit de a gândi, am ajuns să cred 
că eram homosexual. 

În acelaşi timp, ştiam că Dumnezeu avea altceva pentru 
mine. Când am devenit creştin prima dată, am simţit că-mi 
spunea că într-o zi voi avea o familie mare a mea... cu nouă 
copii! „E o nebunie!”, am gândit eu. „Cum să am copii dacă 
sunt homosexual?” 

La biserică am auzit oameni spunând: „Toţi homosexualii ar 
trebui să fie expediaţi cu vaporul din ţară – merită să se ducă în 
iad!” Mă simţeam condamnat de remarcile lor şi nu aveam idee 
la cine să apelez pentru ajutor. Aşa că în liceu mi-am ascuns 
dorinţele faţă de persoanele de acelaşi sex. La colegiu am 
descoperit alţi studenţi care se luptau cu dorinţe homosexuale. 
Gravitam unul în jurul celuilalt şi am devenit adânc ancorat în 
aspectele fizice şi emoţionale ale homosexualităţii. Dar cu cât 
credeam mai mult că homosexualitatea era adevărata mea 
identitate, cu atât mai mizerabil mă simţeam. 
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În anul doi am întâlnit-o pe femeia care avea să-mi devină 
într-o zi soţie. Credeam că Melinda era cea mai frumoasă femeie 
pe care o văzusem vreodată. Ceva m-a atras la ea, ceva ce nu 
simţisem niciodată înainte. Dar cu toate că am ieşit împreună în 
timpul colegiului, eu tot aveam întâlniri sexuale cu bărbaţi. 

Până în ultimul an, am fost total confuz şi frustrat. Am 
hotărât că nu merita să trăiesc o asemenea viaţă. La urma urmei, 
Îl rugasem pe Dumnezeu din copilărie să-mi îndepărteze 
sentimentele şi se părea că nu se întâmplase nimic. 

Într-o noapte, în ultimul semestru de şcoală, pe când mă 
aflam singur în micul meu apartament, am hotărât că preferam 
să fiu mort, decât să trăiesc „acea viaţă”. După ce am stins becul 
de semnalizare, am deschis gazul la mica maşină de încălzire, 
m-am întins şi am aşteptat să mor. 

Totuşi, după câteva minute, mi s-a făcut frică şi am închis 
gazul. „Ce cuprinde eternitatea?” mă întrebam eu. Orice ar fi 
fost, nu eram pregătit. 

Curând după aceea, am rupt relaţia cu Melinda şi i-am spus 
că nu vroiam să o mai văd niciodată. În acea vară, după 
absolvire, mi-am acceptat pe deplin homosexualitatea şi m-am 
aruncat într-o relaţie de trei luni cu un alt bărbat. 

„Acesta sunt eu”, mi-am spus mie însumi. „M-am născut 
homosexual şi este genul de viaţă pe care Dumnezeu l-a plănuit 
pentru mine.” Dar în loc să găsesc fericire, am devenit şi mai 
nefericit. 

Am făcut cerere pentru seminar, gândind că mai multă 
educaţie îmi putea oferi unele răspunsuri. Dar cu trei zile înainte 
de începerea cursurilor la seminar, m-a sunat un prieten. 
„Dennis, Dumnezeu mi te-a adus în minte în ultimul timp. De 
fapt, am avut un vis despre tine săptămâna asta.” În vis, mi-a 
explicat el, Dumnezeu îmi dădea tot felul de cântece. Am crezut 
că era nebun, dar am fost uimit de următoarea lui remarcă: „Mai 
mult, mama mea a avut acelaşi vis săptămâna aceasta!” 

Am părăsit planurile pentru seminar şi am primit invitaţia 
acelui prieten de a locui cu familia lui în Oklahoma City. 
Datorită licenţei mele în muzică, am avut probleme cu găsirea 
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unei slujbe, devenind, în cele din urmă, şofer pe un autobuz 
şcolar. Între drumurile de dimineaţă şi cele de după-amiază, 
aveam câteva ore libere, pe care le foloseam pentru a striga la 
Dumnezeu. Ştiam că El era real şi că încerca să-mi spună ceva. 

Mai întâi, îmi puneam Biblia pe pian şi Îi cântam lui 
Dumnezeu psalmii lui David. Am văzut că David avea o relaţie 
intimă şi sinceră cu Dumnezeu – ceva ce eu îmi dorisem toată 
viaţa. David prezenta sentimente şi atitudini pe care, credeam 
eu, oamenii „buni” le-ar ascunde. Dar Dumnezeu l-a numit 
„om după inima Mea”. (Fapte 13:22) Nu după mult timp, 
cântam propriile-mi gânduri şi rugăciuni, vărsându-mi sufletul 
înaintea Lui, destăinuindu-mi durerile pe care le ţinusem 
ascunse atât de mulţi ani. 

După aceea, un bine-cunoscut grup creştin, numit 
Second Chapter of Acts, a venit în zona noastră şi am simţit un 
îndemn interior să merg. În timpul concertului, am fost captivat 
de sinceritatea şi dragostea lor pentru Dumnezeu. 

Apoi, în mijlocul unui cântec, s-au oprit dintr-odată. 
„Dumnezeu mi-a pus ceva pe inimă”, a spus un membru al 
grupului. „Este cineva care ascunde ceva atât de dureros, atât de 
teribil, încât ar fi devastat dacă ar afla cineva. Dar Dumnezeu 
vrea să ştii că El vede şi, cu toate acestea, te iubeşte.” Apoi am 
fost încurajaţi să ne ridicăm poverile către Domnul, în timp ce 
ne ridicam mâinile către El. 

Genul acela de închinare era nou pentru mine, dar când 
mi-am ridicat mâinile, Dumnezeu a devenit mai real decât îmi 
închipuisem vreodată! Am înţeles că Isus Îşi ridicase mâinile 
pentru mine – întinzându-le pe cruce. Ştiam că El era chiar 
lângă mine. Puteam fi sincer cu El. 

„Doamne Isuse”, am strigat înăuntrul meu, „nu mă pot 
schimba pe mine sau gunoiul în care am intrat – dar Tu poţi să 
o faci.” În acea clipă I-am dat lui Isus totul din viaţa mea: 
gândurile, emoţiile, trupul meu fizic... şi trecutul meu. 

Pentru prima dată, am înţeles că homosexualitatea era un 
păcat pentru care murise Isus. L-am auzit spunând în inima 
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mea: „Dennis, te fac o persoană cu totul nouă. Sângele Meu a 
plătit datoria ta. Eşti liber.” 

În acea noapte, cu mai mult de cincisprezece ani în urmă, 
mi-am început „incredibila călătorie”. Pentru prima dată, m-am 
văzut iertat şi curăţat. Puterea homosexualităţii în viaţa mea 
fusese zdrobită. Din acel moment, Isus a început să schimbe 
gândurile şi dorinţele mele sexuale perverse cu gânduri sfinte şi 
curate despre ceea ce înseamnă dragostea sexuală. 

În acea perioadă, un prieten apropiat a aflat despre trecutul 
meu. Când m-a confruntat, am fugit din casă, sigur că voi fi 
făcut de ruşine. M-am uitat la întunecimea cerului de seară, 
insistând ca Dumnezeu să-mi vorbească. Ochii mi-au fost atraşi 
de un nor pufos şi alb, care plutea deasupra. Arăta ca un bătrân 
cu braţele întinse. În apropiere se afla un nor mai mic, de forma 
unui miel. Pe când priveam, bătrânul a cuprins mieluşelul în 
braţele lui. 

Imediat, am ştiut că Dumnezeu îmi arăta ce vroia să facă 
pentru mine în acea vreme de nevoie. M-am întors acasă pentru 
confruntarea cu prietenul meu, care şi-a reafirmat dragostea 
pentru mine. Iar Dumnezeu a început să aducă pe alţii în viaţa 
mea, care erau dornici să mă iubească necondiţionat, în timp ce 
eu căutam vindecarea deplină. 

A trecut un an şi am simţit îndemnul lui Dumnezeu să o 
contactez din nou pe Melinda. O iubeam şi ştiam că doream să 
mă căsătoresc cu ea. După câteva luni, am cerut-o în căsătorie, 
iar ea a acceptat. Am presupus că, deoarece mă consideram 
vindecat de homosexualitate, nu era nevoie să-i împărtăşesc 
trecutul meu. 

În iulie 1988, am înţeles că Dumnezeu vroia să ia cele mai 
mari eşecuri şi slăbiciuni ale vieţii mele şi să facă din ele 
punctele mele tari. Nu numai atât, dar dacă îmi mărturiseam de 
bunăvoie trecutul, Satan nu avea să mai aibă muniţie împotriva 
mea. Nu va mai trebui să trăiesc cu teama că alţii vor afla despre 
trecutul meu homosexual. 

Aşa că i-am făcut cunoscut Melindei trecutul meu. Deşi avea 
întrebări, a fost recunoscătoare că mă simţeam destul de sigur 



 - 553 - 

de dragostea ei încât să-i împărtăşesc cele mai intime păcate ale 
mele care aparţineau acum trecutului. Apoi, trei zile mai târziu, 
am vorbit în biserică despre trecutul meu – şi s-a întâmplat ceva 
frumos. După aceea, s-au apropiat de mine oameni care aveau 
răni adânci în trecutul lor, ca homosexualitatea, incestul, violul 
şi avortul. Când şi-au mărturisit păcatele şi durerile, Isus a 
început să îi vindece. 

Un an mai târziu, am înţeles, într-un mod nou, chemarea lui 
Dumnezeu în viaţa mea. După ce am condus închinarea la 
Centrul Comunităţii Boynton din oraşul meu natal, o tovarăşă de 
rugăciune a bunicii mele mi-a spus: „Nu este minunat cum s-a 
răspuns rugăciunilor bunicii tale?” „Ce rugăciuni?” am întrebat 
eu. „Nu ştii?” a răspuns ea. „Bunica ta mi-a spus că stătea în 
spatele tău, când exersai la pian în casa ei în fiecare zi, cerându-I 
lui Dumnezeu să te folosească puternic în Împărăţia Lui, ca să 
conduci în muzică şi închinare!” 

În anii care au trecut de atunci, Dumnezeu cu siguranţă că a 
răspuns acelor rugăciuni. Prin puterea şi harul Lui, Dumnezeu 
mi-a îngăduit să am mai mult de zece înregistrări de laudă şi 
închinare, cu mii de exemplare distribuite în toată lumea. Am 
avut privilegiul de a-mi împărtăşi povestea cu publicul din toată 
lumea prin concerte live, interviuri la televiziune, precum cele 
de la The 700 Club, şi articole în reviste precum Charisma şi 
Christian Life. Astăzi soţia mea şi cu mine avem nouă copii. El 
Îşi aduce la îndeplinire planul Său desăvârşit pentru viaţa mea. 

Am un Tată ceresc care nu mă va lăsa, nici nu mă va părăsi 
vreodată. (Evrei 13:5) Vreau să-mi petrec restul vieţii 
cântându-I muzică de laudă şi închinare pentru tot ce a făcut 
pentru mine. 

[Dennis Jernigan, Song of Hope. Copyright © 
Dennis Jernigan. Tradus şi publicat cu permisiune. Această 
mărturie este adaptată după Song of Hope: Freedom From 
Homosexuality, disponibilă în format casetă audio şi carte. Dennis 
este fondator al Shepherd’s Heart Music şi un autor şi interpret de 
muzică de laudă şi închinare iubit de publicul din toată lumea. 
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Poate fi contactat prin e-mail la adresa mail@dennisjernigan.com. 
Albumele sale pot fi comandate pe site-ul www.dennisjernigan.com.] 

 

UN OM SCHIMBAT 

MIKE & STEPHANIE GOEKE 

 
Mike şi Stephanie Goeke ne prezintă perspectiva lor despre lupta lui 

Mike cu homosexualitatea. 
Mike: Copilăria şi familia mea par să nu se potrivească 

profilului tipic al bărbaţilor care se luptă cu homosexualitatea.  
M-am născut într-o familie creştină dedicată, iar părinţii mei 

au o căsnicie puternică. Tatăl meu era un lider iubitor, din punct 
de vedere spiritual şi nu numai, pentru familia noastră. Părinţii 
mei erau la fel de activi atât în viaţa fratelui meu, cât şi în viaţa 
mea. Nu am suferit abuz sexual, emoţional sau fizic. Deşi acum 
ştiu că familia mea avea problemele ei, nu a existat niciunul 
dintre „semnalele de alarmă” deseori asociate cu 
homosexualitatea.  

Totuşi, trăind într-o familie foarte tipică, am dezvoltat de 
timpuriu atracţie pentru bărbaţi. Eram sensibil, nesigur pe mine 
şi îmi plăcea arta, iar ceilalţi băieţi mă tratau diferit şi râdeau de 
mine. Mi s-a spus prima dată „homo” în clasa a şasea, la şcoala 
mea creştină. Nu ştiam ce înseamnă, dar, cu toate acestea, 
sămânţa unei noi identităţi a fost plantată. 

Dorinţa mea intensă de a fi ca ceilalţi băieţi a devenit sexuală 
în ultimele clase de gimnaziu. Eram chinuit de dorinţele mele şi 
am jurat să nu le dau niciodată curs şi să nu spun niciodată 
cuiva despre ele. Mi-am reprimat dorinţele, căutând 
perfecţiunea în studiile la şcoală şi în lideriat – domenii pe care 
se părea că le aveam sub control. Totuşi, reprimarea dorinţelor 
nu a oprit cu nimic sentimentele şi dorurile care creşteau în 
mine. Inima mea a început să semene mai puţin cu imaginea 
mea exterioară. Când am devenit mai religios, relaţia mea cu 
Domnul a devenit mai puţin reală şi mai artificială. 

Pe când urmam Şcoala de Drept, am început să ies cu 
Stephanie, o colegă care absolvise Universitatea Baylor. Aveam un 
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grup bun de prieteni şi eram conducători activi la 
Bible Study Fellowship. La suprafaţă relaţia noastră era întemeiată 
pe Domnul, dar era întemeiată şi pe înşelăciune. Luptele mele 
secrete au continuat să crească şi am devenit deprimat. Am ales 
căsătoria în speranţa că va pune capăt zvonurilor despre 
sexualitatea mea şi cu nădejdea că m-ar putea „repara”.  

Stephanie şi cu mine ne-am căsătorit în septembrie 1994. 
Locuiam în Midland, Texas, unde eu eram avocat, iar ea 
profesoară. Eram implicaţi în biserică şi duceam existenţa unui 
„cuplu perfect”, dar dorinţele mele homosexuale secrete au 
continuat să crească. În decembrie 1995, am descoperit 
America On Line. AOL a fost începutul sfârşitului. 

În camerele de chat am găsit bărbaţi care se identificau drept 
homosexuali şi păreau să fie ca mine. Am „întâlnit” bărbaţi care 
susţineau că erau creştini şi care nu păreau să-şi facă probleme 
din cauza homosexualităţii. Încet, încet am început să mă retrag 
din căsnicie şi din alte relaţii. I-am spus lui Stephanie că vroiam 
să divorţez, dar nu i-am vorbit niciodată despre lupta mea. Am 
renunţat la dorinţa de a divorţa, zicându-i în schimb că aveam 
nevoie de o schimbare în carieră. Mi-am părăsit slujba de avocat 
şi ne-am mutat ca să pot obţine licenţa în arhitectură. 

Hotărârea mea de a evita AOL a durat aproximativ două 
săptămâni. Nu după mult timp primeam suport online de la 
bărbaţi homosexuali care mă încurajau să-mi accept 
homosexualitatea. Studierea teologiei homosexuale mă 
convinsese că Dumnezeu considera că să fiu homosexual era în 
ordine. 

Pe 1 noiembrie 1996 i-am lăsat lui Stephanie o scrisoare pe 
uşă, spunându-i că eram homosexual şi vroiam să divorţez. 
M-am implicat din toate puterile în stilul de viaţă homosexual. 
Eram în mod deschis homosexual şi eram mândru de asta. 
M-am dus la Biserica Comunităţii Metropolitane şi eram hotărât să 
fiu un alt fel de bărbat homosexual – unul moral, cinstit şi care 
nu trăieşte în promiscuitate. Am eşuat mizerabil şi complet din 
prima zi. 
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Stephanie: Şi eu am crescut într-o familie creştină dedicată. 
Deşi familia noastră avea defectele ei, am fost învăţată 
disciplinele creştine de bază ale rugăciunii, studierii Bibliei şi 
încrederii în Domnul. În ultimii ani de liceu şi la colegiu, am 
făcut câteva alegeri greşite în ceea ce privea băieţii cu care am 
ieşit. Am realizat cât mă îndepărtasem de Dumnezeu, am pus 
capăt unor relaţii nesănătoase şi m-am rededicat Domnului şi 
bisericii locale. Când am început să ies cu Mike, L-am căutat cu 
sinceritate pe Domnul. Astfel încât, atunci când Mike mi-a spus 
ulterior despre dorinţa lui de a divorţa şi de a urma stilul de 
viaţă homosexual, m-am putut baza pe faptul că inima mea a 
fost dreaptă înaintea Domnului când am decis să mă căsătoresc 
cu el. 

Mike: Respingerea imediată la care mă aşteptam din partea 
lui Stephanie şi a familiei mele nu a venit. Deşi nimeni nu a 
acceptat că ceea ce făceam era corect, nimeni nu m-a respins. 
Stephanie nu ştiuse nimic despre lupta mea şi nu fusese expusă 
la homosexualitate, dar a refuzat să bage divorţ. A spus: 
„Dumnezeu ne-a pus împreună. Nu ştiu cum, dar ştiu că poate 
să repare această situaţie.” 

Realizez că temelia spirituală pe care o primisem în tinereţe 
a rămas tare. Indiferent cât de hotărât eram, nu aveam pace. 
Totuşi, chiar în starea mea de părtăşie distrusă cu Dumnezeu, 
tot nu-mi puteam imagina cum aş fi putut fi diferit. Am 
continuat să urmăresc cu entuziasm visul homosexual. 

Stephanie: Privind în retrospectivă, în perioada separării, 
parte din motivaţia mea de a nu divorţa imediat şi-a avut 
originea în mândrie: fetele creştine bune nu divorţează. Când 
toate visele mi-au fost spulberate, Domnul a folosit acel timp ca 
să lucreze mai profund în inima mea Cuvântul Său. În primele 
luni în care Mike a fost plecat, am stăruit la Domnul să-l 
schimbe şi să-l aducă acasă. După ce toate încercările noastre de 
a-l ademeni acasă au dat greş, m-am predat, în sfârşit, Domnului 
ca să lucreze asupra mea. Am realizat că ori voi sfârşi prin a 
divorţa, ori voi rămâne căsătorită cu un bărbat pe care nu îl 
cunoşteam cu adevărat. În oricare dintre variante, Domnul avea 
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să mă schimbe şi să mă facă să cresc. Cuvintele potrivite ale 
unei prietene, cartea potrivită, consilierul potrivit – niciuna 
dintre acestea nu mi-a adus pace. Dar când am petrecut timp 
studiind Biblia, Dumnezeu mi-a vorbit şi mi-a dat pace şi 
speranţă mai presus de înţelegerea mea. 

Mike: M-am dus acasă la părinţii mei de Paşte. A fost un 
sfârşit de săptămână tensionat şi am jurat că voi completa 
hârtiile de divorţ săptămâna următoare şi că nu mă voi mai 
întoarce niciodată acasă la ei. Când am plecat, tatăl meu mi-a dat 
cartea Nu eşti obligat să fii homosexual, pe care am luat-o numai ca 
să-l liniştesc. Cred că Duhul Sfânt a făcut, în mod fizic, ca 
mâinile mele să deschidă acea carte, iar în două zile am citit-o. 

A fost prima mărturie a cuiva care părăsise stilul de viaţă 
homosexual, pe care am auzit-o. Cum autorul folosea referinţe 
din Scriptură, am văzut Adevărul. Dumnezeu, într-adevăr, mă 
iubea aşa cum eram, dar nu mă putea lăsa acolo. Stăteam pe 
podeaua apartamentului meu semimobilat şi am înţeles că 
trebuia să mă întorc acasă la Stephanie. Am discutat în 
contradictoriu zile întregi cu Dumnezeu şi am auzit un singur 
răspuns la argumentele mele: „Te iubesc.” 

Stephanie a fost şocată când am apărut la uşa ei, dar m-a 
primit acasă. Ne-am mutat înapoi în Midland şi am început 
procesul dificil de vindecare personală şi emoţională. Am fost la 
prima noastră conferinţă Exodus Freedom şi am fost cuprinşi de 
speranţă cu privire la schimbare. Nu exista o misiune a „foştilor 
homosexuali” în Midland, dar un minunat lider de studiu biblic 
şi consilier creştin s-a întâlnit regulat cu mine şi mi L-a arătat, 
pur şi simplu, pe Cristos. Deşi a fost dificil, Dumnezeu a 
început să lucreze o vindecare şi o transformare uimitoare în 
noi amândoi. Ne-a schimbat vieţile. 

Stephanie: Am fost cu adevărat surprinsă când Mike mi-a 
cerut să se întoarcă acasă. Dumnezeu mi-a arătat că El l-a adus 
pe Mike acasă, că întoarcerea lui nu era datorită a nimic din ce 
făcusem sau spusesem eu. L-am primit pe Mike şi l-am iertat 
din pură ascultare. În următorii doi ani, Dumnezeu ne-a făcut să 
avem în inimile noastre o dragoste adevărată unul pentru 
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celălalt şi a reclădit în căsnicia noastră încrederea. Am învăţat 
despre credincioşia lui Dumnezeu într-un mod real şi adevărat, 
ea ajutându-ne să rămânem dedicaţi unul celuilalt şi să păşim 
prin credinţă, aşa cum ne cheamă Dumnezeu. Versetul de care 
m-am ţinut strâns în anii separării noastre este 1 Petru 5:6: 
„Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la 
vremea Lui, El să vă înalţe.” Domnul este credincios. 

Mike: Biserica faţă de care simţisem atâta amărăciune şi 
mânie, a avut un rol uriaş în vindecarea noastră. De la bun 
început, Dumnezeu ne-a îndemnat să renunţăm să căutăm un 
loc în care să ni se împlinească nevoile şi să găsim în schimb un 
loc în care să slujim. Am devenit parte a unei biserici noi, 
numite Stonegate Fellowship, iar acolo Dumnezeu ne-a chemat la 
slujire. Am înfiinţat o misiune membră a Exodus şi, pentru 
prima dată, ne-am făcut publică mărturia. Dumnezeu ne-a arătat 
frumuseţea faptului de a fi autentic, iar biserica noastră a 
răspuns cu o etalare uimitoare de dragoste, acceptare şi suport. 
Stonegate a devenit biserica la care visasem Stephanie şi cu mine 
– o biserică ce trăia convingerea sa că Isus Cristos poate 
schimba o viaţă. În cele din urmă, m-au angajat ca pastor senior 
asociat. 

Ştiu din Cuvântul lui Dumnezeu că El îngăduie lupte în 
viaţa noastră pentru ca puterea Lui să fie arătată în noi, iar El să 
primească glorie. Nu mă pot gândi la o viaţă mai bună decât a fi 
un vas spre gloria şi puterea lui Dumnezeu. Nu înseamnă că mă 
lupt cu cine sunt eu. Înseamnă că acţionez în acord cu Cine este 
El. Este o viaţă care merită trăită. 

Nu am schimba luptele prin care am trecut pentru nimic în 
lume. Căsnicia noastră „reală” este mult mai bună decât căsnicia 
pe care am visat să o avem. Dumnezeu a făcut să crească în 
Stephanie şi în mine dragostea curată şi frumoasă pe care o 
avem unul pentru celălalt şi fiecare dintre noi pentru Domnul, şi 
ne-a binecuvântat cu trei copii frumoşi. Ştim că nu am ajuns la 
destinaţie, dar ştim, de asemenea, că sfârşitul călătoriei va fi 
dincolo de închipuirea noastră. 
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[Mike & Stephanie Goeke, A Changed Man. Copyright © 
2010 Mike Goeke. Tradus şi publicat cu permisiune. Pasiunea 
lui Mike este să ajute bisericile locale să abordeze, cu 
îndrăzneală şi dragoste, problema homosexualităţii. Dorinţa lui 
este să-i înveţe pe liderii bisericilor cum să slujească oricui este 
afectat de homosexualitate. Mike a călătorit în toată ţara, 
făcându-şi cunoscută mărturia şi instruind despre 
homosexualitate, puritate şi alte probleme înrudite. A lucrat 
personal cu pastori şi laici, învăţându-i despre problemele legate 
de homosexualitate. Pentru ajutorul care nu mai este disponibil 
la Exodus International, contactează Exodus Global Alliance.] 
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DE LA ÎNTUNERIC LA LUMINĂ 

 

EMMAUS MINISTRIES – MISIUNE PENTRU BĂRBAŢII 

IMPLICAŢI ÎN PROSTITUŢIA HOMOSEXUALĂ  

 

Emmaus Ministries întinde o mână de ajutor bărbaţilor care 

se prostituează pe străzile din Chicago, bărbaţilor care se vând 
altor bărbaţi ca să supravieţuiască. Prin echipele care slujesc 
noaptea pe străzi şi prin centrul de zi, personalul şi voluntarii 
Emmaus clădesc relaţii de încredere cu aceşti bărbaţi, lucrând 
împreună pentru a-i ajuta să părăsească străzile şi să dezvolte o 
relaţie cu Isus Cristos care să le transforme viaţa. 

Bărbaţii care recurg la prostituţie se află într-o situaţie de 
risc crescut. În mod tipic, ei au crescut în medii care au inclus 
abuzul fizic şi sexual, alcoolismul în familie, abuzul de droguri 
şi/sau sărăcie de generaţii. Au puţine resurse pe care să se 
bazeze. De obicei, nu au o familie intactă sau o altă structură de 
suport, au o educaţie deficitară şi puţine dintre abilităţile cerute 
pe piaţa muncii de oferit angajatorilor. Se simt prinşi în capcana 
circumstanţelor şi cedează vieţii pe stradă, dacă nu li se oferă 
speranţa şi instrumentele necesare pentru a schimba drumul pe 
care merg. 

Emmaus caută să-L facă cunoscut pe Isus pe străzi, păşind 
alături de aceşti bărbaţi în circumstanţele lor din prezent şi 
iubindu-i cu dragostea necondiţionată a lui Cristos, acolo unde 
se găsesc ei. Rămânem alături de ei în succesele şi eşecurile 
călătoriei lor personale, invitându-i să părăsească străzile şi să 
recunoască demnitatea, dăruirea şi scopul date lor de 
Dumnezeu. 

Bărbaţii implicaţi în prostituţie se află într-o situaţie cu risc 
crescut din punct de vedere fizic şi spiritual. Mulţi vor muri de 
tineri din cauza violenţei vieţii pe stradă, a bolilor sau abuzului 
de substanţe. Pentru a ajunge rapid la ei, echipele Emmaus care 
fac misiune pe străzi trebuie să se concentreze asupra locaţiilor 
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şi orelor unde se desfăşoară prostituţia masculină: noaptea pe 
străzi. 

Echipele Emmaus, lucrând în perechi, merg pe străzile, în 
parcările şi în clădirile frecventate de bărbaţii implicaţi în 
prostituţie. Echipele de misiune se concentrează pe clădirea de 
relaţii bazate pe încredere şi respect cu bărbaţii pe care îi 
întâlnesc. Când prieteniile se dezvoltă, echipele de misiune 
încep să-i ajute pe bărbaţi să facă paşii necesari pentru a părăsi 
străzile. 

Misiunea de ajutorare: mergând noaptea pe străzi 
Şapte nopţi pe săptămână, Emmaus trimite echipe în 

misiunea de ajutorare, în locurile unde se prostituează bărbaţii 
pe străzile din Chicago. Echipele noastre se află în oraş de 
obicei între orele 10:30 noaptea şi 2:30 dimineaţa. Misiunea pe 
străzi se concentrează pe clădirea de relaţii de încredere şi 
respect cu bărbaţii pe care îi întâlnim. 

Centrul Misiunii 
Centrul Misiunii are grijă de nevoile fizice imediate ale 

bărbaţilor. El este, de asemenea, un mediu sigur, departe de 
violenţa şi tentaţia străzilor. Cei mai mulţi dintre bărbaţii noştri 
au fost violaţi, abuzaţi şi neglijaţi întreaga lor viaţă. Încrederea 
lor este greu de câştigat, dar este şi cheia vindecării lor. Clădim 
încredere, oferind o familie surogat, cu dragoste, graniţe clare şi 
suport. Dacă bărbaţii ajung la închisoare, se întorc pe străzi sau 
îşi petrec ultimele zile la azil, noi rămânem o prezenţă constantă 
în vieţile lor. 

Şase zile pe săptămână, ne adunăm la Centrul Misiunii pentru 
o masă cu bărbaţii cărora le slujim; în acest act simplu, întâlnim 
dragostea profundă a lui Dumnezeu care ne invită pe toţi la 
masa Lui. Ne îngrijim de nevoi practice, precum îmbrăcăminte 
şi folosirea duşurilor şi a maşinilor de spălat. Pe lângă aceasta, 
bărbaţii pot să participe la studii biblice şi întâlniri de grup, şi le 
oferim consiliere pastorală şi îi trimitem la numeroase alte 
servicii şi resurse. 
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Rugăciune 
Centrul Misiunii este un loc unde bărbaţii tineri şi personalul 

se roagă în mod liber, căutând să ajungă la cunoaştere şi să 
înţeleagă cum lucrează Domnul în viaţa lor. 

Ucenicizare 
Centrul Misiunii oferă oportunităţi ca bărbaţii să se 

întâlnească cu membrii personalului în privat, pentru consiliere 
spirituală şi ucenicizare. 

Recuperare 
Centrul Misiunii este un loc unde bărbaţii primesc suport 

pentru a găsi o viaţă nouă, departe de străzi. Îi ajutăm să treacă 
de la lipsa unei locuinţe la situaţia de a avea un loc unde să 
trăiască, să obţină identificare legală, să înveţe să citească sau să 
stabilească un buget, să găsească (şi să păstreze) o slujbă şi să 
devină taţi responsabili. Bărbaţii sunt trimişi la tratament pentru 
dependenţa de droguri şi alcool şi la grupuri de recuperare, ca şi 
la servicii de suport, atunci când se află într-un program de 
tratament. Personalul Emmaus a condus grupuri de educare cu 
privire la HIV pentru mai mult de şaptezeci de bărbaţi, după ce 
a primit un training extensiv prin Departamentul de Sănătate 
Publică Illinois. 

Educaţie: echiparea Trupului lui Cristos 
Scopul Emmaus Ministries include mărirea conştientizării cu 

privire la nevoile bărbaţilor implicaţi în prostituţie, ca şi 
echiparea Trupului lui Cristos pentru a răspunde nevoilor pe 
care le au ei. Cheia pentru educare sunt: Poveşti de pe străzi, 
poveştile bărbaţilor noştri spuse prin monolog dramatic şi 
muzică; Comunitatea Kaio, un an de slujire cu Emmaus ca voluntar 
cu program întreg; Nopţile de Imersiune, oportunitatea de a învăţa 
pe stradă din experienţă; şi trainingul pentru voluntari. 

Întotdeauna am observat că cei mai mulţi oameni nu au 
cunoştinţă că prostituţia masculină există, cu atât mai puţin nu 
au idee cine sunt aceşti bărbaţi sau cum să îi ajute. Am dezvoltat 
misiunea educaţională pentru ca nevoile bărbaţilor noştri să 
devină mai cunoscute, ca să echipăm Trupul lui Cristos pentru a 
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răspunde şi ca să vedem Biserica crescând prin conectarea cu 
bărbaţii noştri. 

Nopţile de Imersiune sunt o experienţă educaţională în care 
grupurile de participanţi primesc instrucţiuni la Emmaus, apoi 
sunt trimise pe străzi ca să atragă bărbaţii în conversaţie şi să 
înveţe de la „comunitatea nopţii”. 

 Training pentru voluntari. De două sau trei ori pe an oferim 
un training aprofundat de două zile viitorilor voluntari în 
misiunea noastră. 

 Comunitatea Kaio oferă un an de serviciu de voluntariat, 
rugăciune şi comunitate. 

 Prezentările făcute de personalul nostru. Personalul Emmaus 
face cunoscută misiunea noastră într-o varietate de locuri, 
precum biserici, şcoli şi conferinţe. 

 Poveşti de pe străzi prezintă poveştile bărbaţilor noştri prin 
monolog dramatic, povestire şi muzică. 

[Copyright © Emmaus Ministries. Tradus şi publicat cu 
permisiune. Misiunea poate fi contactată la adresa: 
Emmaus Ministries, 4201 N Troy St, Chicago, Illinois 60618, 
USA, telefon: (01)773.334.6063, site: www.streets.org.] 

 

INFORMAŢII DESPRE PROSTITUŢIA MASCULINĂ 

 
Studiile făcute despre prostituţia masculină cuprind o 

varietate de perspective şi ideologii. Ne aflăm în procesul de a 
dezvolta un site de cercetare, care va oferi linkuri către multe 
astfel de studii. 

Emmaus Ministries lucrează cu bărbaţi care se prostituează pe 
stradă, numiţi uneori „târfe”. Aceşti bărbaţi se pot considera 
heterosexuali, homosexuali sau bisexuali. Ei se implică în 
prostituţie doar pentru o scurtă perioadă de timp sau timp de 
mulţi ani. 

Mulţi dintre bărbaţii cu care lucrăm au crescut în medii care 
au inclus abuzul sexual sau un alt abuz fizic, alcoolismul în 
familie, abuzul de droguri şi/sau sărăcie de generaţii. În mod 



 - 564 - 

tipic, ei nu au o familie intactă sau o altă structură de suport şi 
au puţine alte resurse, precum educaţie, pe care să se sprijine. 
Aceşti bărbaţi prezintă un risc ridicat de a se lăsa atraşi în 
activitate criminală, adicţie faţă de drog/alcool şi alte activităţi 
care le fac rău din punct de vedere fizic şi îi împiedică să trăiască 
o viaţă îmbelşugată şi satisfăcătoare. 

Emmaus este singura organizaţie din Statele Unite care 
lucrează de mai mult de douăzeci ani exclusiv cu această 
categorie de populaţie. 

[Information about Male Prostitution. Copyright © 2014 
Emmaus Ministries. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE DESPRE PROSTITUŢIA 

MASCULINĂ 

 
Cum ajungeţi la bărbaţii implicaţi în prostituţia de 
supravieţuire? 
Echipele noastre de ajutorare, alcătuite din personal şi 

voluntari, petrec noaptea pe străzi, acolo unde lucrează bărbaţii. 
Pe toată perioada anului suntem o prezenţă consecventă în 
aceste zone. 

Cum pot să le explic altora despre Emmaus? 
Emmaus slujeşte bărbaţilor din Chicago care sunt implicaţi în 

prostituţia de supravieţuire pe străzi. 
Clienţii acestor bărbaţi sunt femei? 
100% dintre clienţii lor sunt bărbaţi. 
Bărbaţii implicaţi în prostituţia de supravieţuire sunt 
homosexuali? 
Bărbaţii implicaţi în prostituţia de supravieţuire se 

autoidentifică drept heterosexuali, homosexuali sau bisexuali. 
Într-un studiu, numai 17,9% dintre bărbaţii examinaţi s-au 
autoidentificat ca homosexuali. 

Care este relaţia dintre comunitatea homosexuală şi 
bărbaţii cărora le slujiţi? 
Deşi unii membri ai comunităţii homosexuale cu tradiţii din 

Chicago se folosesc, într-adevăr, de serviciile prostituaţilor, 
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mulţi clienţi vin cu maşina din altă parte. Nu toţi clienţii sunt în 
mod public homosexuali. 

Prostituţia masculină este în creştere? 
Vedem o creştere a numărului de bărbaţi pe străzi. Arestările 

pentru prostituţie care au implicat bărbaţi au crescut de la 
20,7% în 1970, la 42% în 1998. Între 1989 şi 1998, arestările 
pentru prostituţia feminină au scăzut la 13,3%; în aceeaşi 
perioadă, la bărbaţi arestările au crescut la 16%. 

Cum poate o femeie să lucreze la o misiune pentru 
bărbaţi? 
Pentru bărbaţii implicaţi în prostituţie, să vadă relaţii 

sănătoase între bărbaţi şi femei este de mare preţ; mulţi au 
crescut în familii destrămate. Prin femeile de la Emmaus, bărbaţii 
au oportunitatea să aibă parte de relaţii sănătoase de 
camaraderie cu femeile şi să observe bărbaţii şi femeile 
interacţionând unii cu ceilalţi. 

Cum faceţi ca bărbaţii să vină la Centrul Misiunii? 
Îi invităm. Cei care vin, au dorinţa de a începe procesul de 

renunţare la viaţa pe străzi şi recunosc nevoia schimbării în viaţa 
lor. 

De unde începeţi când vin la centru? 
Emmaus ia în considerare imaginea de ansamblu a vieţii unui 

bărbat şi începe acolo unde el însuşi percepe cea mai mare 
nevoie. Dându-le mese calde şi îmbrăcăminte curată într-un 
mediu sigur, Emmaus le oferă bărbaţilor un loc pentru a se 
concentra asupra relaţiilor lor, adicţiilor lor, îngrijirii sănătăţii, 
educaţiei, obţinerii unei slujbe şi asupra altor probleme de viaţă. 
Mâncăm împreună, îi ascultăm şi îi trimitem la alte servicii, 
biserici şi grupuri de suport. 

Câţi bărbaţi ajutaţi? 
Asistenţa medie la Centrul Misiunii este de două, trei sute de 

bărbaţi pe an şi de peste două sute de bărbaţi la misiunea pe 
străzi; există peste o mie de contacte cu bărbaţii în fiecare an. 
Pentru cele mai recente numere, avem Raportul Anual.  
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Cum mă pot implica în calitate de voluntar? 
Cei care sunt voluntari o singură dată pot ajuta cu proiecte 

speciale sau oferind o masă. Deoarece relaţia este baza misiunii 
noastre cu bărbaţii, cerem ca voluntarii care vor să petreacă 
timp făcând misiune pe străzi sau oferind ospitalitate la 
Centrul Misiunii să urmeze un training de un weekend, care este 
oferit de trei, patru ori pe an, şi să se dedice unei slujiri de cel 
puţin un an, lunar sau săptămânal.  

[Frequently Asked Questions. Copyright © 2014 
Emmaus Ministries. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

NEVOIA DE MISIUNE ÎN BANGKOK, THAILANDA 

DAN HITZ 

 
Dan Hitz, Director Executiv la Reconciliation Ministries, a mers 

într-o călătorie misionară pe termen scurt în Bangkok, Thailanda în 
septembrie 2010 şi a prezentat această viziune şi nevoia de a le sluji celor 
zdrobiţi sexual şi relaţional din Thailanda şi zona metropolitană Detroit, 
Michigan. 

Dan Hitz a mers într-o călătorie misionară pe termen scurt 
în Bangkok, Thailanda între 22 septembrie şi 5 octombrie şi s-a 
alăturat echipei de conducere a Desert Stream Ministries la 
trainingul de lideriat Living Waters Thailand. Liderii din Thailanda 
şi din alte ţări sud-asiatice au primit vindecare personală şi au 
fost echipaţi pentru a duce programul Living Waters la alţii în 
Asia de Sud-Est. După conferinţă, Dan s-a întâlnit cu Chris de 
la The MST Project, o misiune pentru clienţii femeilor din 
industria sexului, şi cu Iven şi Kashmira Hauptman, care au 
condus anterior o misiune pentru bărbaţii care lucrează în 
industria sexului. Acum ei conduc o misiune locală pentru 
bărbaţii şi femeile din industria sexului. Puteţi citi mai multe 
despre MST pe site-ul lor www.mstproject.com. 

Thailanda este în principal o naţiune budistă şi are mare 
nevoie de puterea vindecătoare a lui Cristos. Leela Tangnararak, 
Director la Living Waters Thailand, explică: „Thailanda nu este un 
ţinut al celor liberi, aşa cum sugerează numele ei, din cauza 
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robiilor spirituale. Oamenii sunt legaţi de diferite tipuri de 
idolatrie şi imoralitate sexuală, fie că sunt educaţi, fie că sunt 
needucaţi. Aproximativ 85% sunt budişti, în ciuda celor o sută 
şaptezeci şi cinci de ani de istorie protestantă în Thailanda. Sunt 
doar 1% creştini în ţară. Mulţi oameni trăiesc în întuneric din 
cauza păcatelor lor. Diferite forme de perversiune sexuală sunt 
clar în creştere şi sunt mai acceptate în societate decât oricând 
înainte: confuzia de gen, homosexualii, lesbienele, adicţiile 
sexuale, prostituţiile etc. Thailanda este ţinutul însetat şi uscat 
care are nevoie de Apa Vie a lui Isus. Rugaţi-vă ca sufletele 
thailandezilor să înseteze şi să tânjească după Cel care le poate 
cu adevărat potoli setea şi foamea.” 

Deşi ne putem bucura că în Thailanda există oameni care Îl 
cunosc pe Isus Cristos şi care câştigă biruinţă asupra păcatului 
sexual, 99% dintre thailandezi rămân în întuneric. Mulţi sunt 
prinşi în capcana industriei sexului. Kashmira Hauptman scrie:  

„În misiune mergem pe străzile unde bărbaţii îşi vând 
serviciile sexuale şi ne prezentăm ca prieteni care Îl urmează pe 
Isus, cărora le pasă de ei ca oameni şi care ştim că adevărata lor 
valoare este mult mai mare decât ar putea plăti vreodată un 
client. Ne rugăm cu bărbaţii, îi ascultăm spunându-şi povestea, 
le câştigăm încrederea şi le punem întrebări despre visele pe 
care le au pentru viitor (un bărbat vrea să fie lucrător social ca 
să poată ajuta oamenii, altul ne-a spus că vrea să aibă într-o zi 
propria lui fermă de raţe). 

Cei mai mulţi bărbaţi pe care i-am întâlnit au între 
şaptesprezece şi douăzeci şi şapte de ani, provin din toate 
mediile şi au toate tipurile de educaţie – unii au absolvit 
colegiul, dar mulţi au doar şase clase. Deşi cam 95% dintre 
clienţi sunt bărbaţi, numai aproximativ 50% dintre bărbaţii din 
industria sexului pe care i-am întâlnit s-ar considera 
«homosexuali» – mulţi ne-au spus că urăsc ceea ce fac, dar nu 
văd opţiuni comparabile: salariul minim este de şase dolari pe zi, 
dar adesea clienţii sunt gata să plătească cincisprezece dolari sau 
mai mult pentru o întâlnire sexuală.  
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Izolarea reprezintă un aspect important în viaţa acestor 
bărbaţi. Petrecându-ne ziua cu un bărbat trecut de douăzeci de 
ani, l-am întrebat ce îi place să facă împreună cu prietenii în 
timpul liber. S-a uitat la noi cu o privire goală şi a răspuns: «Nu 
am prieteni. Singurii oameni pe care îi cunosc sunt clienţii şi 
tovarăşii de muncă.» Din cauza orelor târziii până la care stau 
treji bărbaţii şi din cauza cartierelor în care lucrează şi în care 
adesea locuiesc, este ceva obişnuit pentru mulţi să aibă puţine 
relaţii semnificative cu cineva din afara industriei sexului.” 

Sunt mulţumitor să fiu parte a ceea ce face Domnul pentru 
a aduce răscumpărare sexuală Thailandei şi sunt conştient de 
marea nevoie din zona metropolitană Detroit. Un motiv pentru 
care m-am întâlnit cu misiuni ca The MST Project şi cu misiunea 
lui Hauptman este ca să deprind abilităţi care îmi vor fi de folos 
în viitoarea noastră misiune în zona metropolitană Detroit. 
Amintiţi-vă să vă rugaţi în continuare pentru Thailanda şi 
Reconciliation Ministries. Nu putem face nimic fără puterea lui 
Dumnezeu – dar putem face toate lucrurile prin Cristos care ne 
întăreşte. Avem nevoie de călăuzirea şi puterea Lui. 

[Dan Hitz, The Ministry Need in Bangkok, Thailand. 
Copyright © 2010 Reconciliation Ministries. Tradus şi publicat 
cu permisiune.] 

 

AM AVUT UNELE DINTRE CELE MAI DURE ŞI MAI 

FRUMOASE MOMENTE DIN VIAŢĂ CHIAR AICI 

 
Scott avea doar şaisprezece ani când a fost nevoit să facă 

faţă lumii pe cont propriu. A lăsat în urmă un cămin destrămat, 
ca să-şi facă o viaţă nouă pe străzi, şi a fost nevoit să facă tot ce 
putea pentru a supravieţui. 

„Am făcut tot ce este de făcut pe străzi”, se destăinuie Scott. 
„M-am prostituat, am furat, am făcut sex cu mai mulţi bărbaţi 
odată. Nu a fost uşor.”  

„Cu trecerea timpului, începi să realizezi ce ai pierdut: 
şcoală, copii, o familie... tot ce nu ai făcut. Începi să simţi acest 
lucru numit viaţă şi vrei ceva mai bun.” 
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Scott a găsit ceva mai bun aici la Emmaus. „Emmaus este 
ceva unic”, continuă el. „Unde altundeva poate să intre un 
prostituat pe uşă ca să plece de pe străzi, să facă un duş, să se 
spele şi să îmbrace haine noi, să mănânce o masă bună, să se 
roage cu oameni buni şi să aibă şansa unei vieţi noi? Asta nu se 
poate compara cu nimic altceva!” 

Şi s-a dovedit că Dumnezeu îl adusese pe Scott la uşa 
noastră când avea cea mai mare nevoie de ajutorul nostru. Pe 
lângă toate celelalte provocări pe care le avea de învins, Scott a 
fost diagnosticat cu cancer la oase. „A trebuit să merg la 
chimioterapie la fiecare trei săptămâni şi asta chiar m-a speriat”, 
îşi aminteşte el. „Apoi Katie şi Christa [membre ale personalului 
Emmaus] au început să meargă cu mine şi m-au ajutat... Au mers 
cu mine la spital pentru operaţie, iar când m-am trezit, erau 
lângă mine.”  

„Dacă Dumnezeu nu ar exista, nu aş fi aici.” 
„Capela este locul cel mai plin de pace din viaţa mea”, spune 

Scott. „Am plâns aici, mi-am dat viaţa lui Cristos aici, am avut 
unele dintre cele mai dure şi mai frumoase momente din viaţă 
chiar aici.” 

Scott a găsit atât de multă speranţă la Emmaus, iar aceasta nu 
ar fi posibil fără voi. „Încă am obiceiuri rele şi încă vreau să fac 
unele lucruri din viaţa mea pe stradă”, spune el, „dar ştiu că nu 
pot. I-am predat totul lui Dumnezeu.” 

Suportul vostru face cu adevărat o diferenţă în viaţa lui 
Scott şi în viaţa atât de multor bărbaţi ca el. Vă mulţumim 
pentru compasiunea voastră! 

[I’ve had some of the toughest and most beautiful times of my life right 
here. Extras din newsletter-ul Distant Country, iunie 2008. 
Copyright © 2008 Emmaus Ministries. Tradus şi publicat cu 
permisiune.] 
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ASCULTÂNDU-LE POVESTEA 

DOUGLAS VAN RAMSHORST 

 
Când fac misiune pe teren, când vorbesc cu bărbaţii pe care îi întâlnim 

pe străzi, am grijă să nu-L aduc pe Dumnezeu în discuţie. 
Dar am descoperit că, dacă reuşim să pătrundem dincolo de 

suprafaţă chiar şi numai pentru câteva clipe, Îl vor aduce ei pe 
Dumnezeu în discuţie, dându-mi un prilej nesolicitat şi 
asigurându-mă că le slujesc lor, nu... pentru ei. 

Cinci nopţi pe săptămână, uneori până la ora patru 
dimineaţa, o mică armată de voluntari vigilenţi şi cu mine 
mergem pe străzi, în parcuri şi baruri în căutarea clienţilor noştri 
şi a potenţialilor noştri clienţi. 

Lăsându-i să-şi spună ei primii povestea, aflu unde se află în 
prezent. În mod ideal, aş încheia conversaţia cu o invitaţie la 
Centrul Misiunii noastre, iar ei ar veni în ziua următoare. 

Dar nu trăim într-o lume ideală.  
În felul acesta, Emmaus este prezent pe străzi pentru a fi o 

lumină consecventă în locurile unde întunericul domneşte 
deplin. Datorită sprijinului vostru, le putem oferi bărbaţilor de 
pe străzi o ceaşcă de cafea fierbinte, mâncare pentru a le umple 
stomacul şi invitaţia de a păşi alături de noi pe drumul care duce 
la vindecare. 

[Douglas Van Ramshorst, Hearing Their Stories. Extras din 
newsletter-ul Distant Country, august 2006. Copyright © 2006 
Emmaus Ministries. Tradus şi publicat cu permisiune. Doug 
cântă într-o formaţie punk numită Dreadnok Ripper, cea mai 
înfocată admiratoare a lui fiind Mary, soţia sa. Este licenţiat al 
Colegiului Creştin Lincoln şi frecventează Biserica Anglicană Sfântul 
Pavel din cartierul Rogers Park din Chicago.]  

 

CURAJUL DE A TE RIDICA DIN NOU 

 
„Frank” s-a născut în partea de sud a oraşului Chicago şi a 

crescut în Indiana, fiind unul dintre cei trei băieţi ai unei familii 
dominate de un alcoolic furios. Tatăl lui Frank bea mult şi 
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rareori lucra. În schimb, îşi obliga fiii să lucreze ca să-i susţină 
obiceiul de a bea. 

Dacă băieţii nu făceau destui bani, tatăl îi bătea. Odată, tatăl 
lui l-a bătut atât de rău, încât nu a putut merge la şcoală două 
săptămâni. Altădată, Frank făcuse cu câţiva dolari mai puţin la 
sfârşitul zilei. Îngrozit de ceea ce avea să-i facă tatăl lui, s-a lovit 
cu pumnul în faţă de câteva ori în drum spre casă, ca să aibă 
nasul însângerat şi ochiul vânăt, şi a pretins că un alt copil l-a 
lovit când i-a furat banii. Nu a contat. Tatăl lui doar l-a bătut 
mai rău din cauză că nu păstrase banii. 

Când avea douăzeci ani, Frank bea în exces. Se lupta cu 
sentimente intense de ruşine, lipsă de valoare şi ură de sine. 
Urâse cât de mult bea tatăl lui şi cum îşi abuza copiii. Acum 
Frank bea el însuşi şi, cu toate că se dispreţuia pentru asta, 
nimic altceva nu părea să îi umple golul interior pentru mult 
timp. 

La vârsta de douăzeci şi cinci de ani, Frank s-a mutat înapoi 
în Chicago şi a început să se prostitueze pe străzi. Îşi petrecea 
zilele cerşind cu agresivitate în faţa magazinelor de băutură, 
serile, prostituându-se, iar nopţile, dormind în spatele unui 
restaurant Burger King părăsit. 

În acea perioadă totuşi, Frank a continuat să ceară o mână 
de ajutor. A intrat într-un program pentru dependenţa de 
droguri şi în clinici de dezintoxicare. A mers la dezintoxicare de 
cel puţin douăzeci de ori. Mult timp a fost cunoscut ca un 
obişnuit al câtorva agenţii de asistenţă socială şi al programelor 
de reabilitare. Temporar nu mai bea şi găsea o slujbă, totuşi o 
dificultate sau un obstacol apărea pe neaşteptate, iar Frank 
devenea frustrat şi renunţa, întorcându-se la băutură, la 
prostituţie şi la dormitul în spatele restaurantelor părăsite. 

În septembrie anul trecut, Frank a început un nou ciclu de 
abstinenţă de la băutură. A urmat un program de reabilitare din 
droguri, iar apoi a intrat într-o instituţie de reeducare aflată în 
partea de nord a oraşului Chicago. A început să lucreze ca 
vânzător la un magazin de îmbrăcăminte. Apoi şi-a vizitat 
familia pentru un weekend şi a recăzut. Două zile mai târziu a 
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venit la Emmaus, complet beat, dar spunând personalului care 
l-a întâmpinat la poartă că realizează că a dat de necaz, şi a fost 
îndrumat din nou către centrul de reabilitare. „De data asta 
chiar sunt serios”, ne-a spus. Spre plăcuta noastră surpriză, aşa a 
fost. 

Au trecut câteva luni de la acea întâlnire, iar Frank se 
descurcă incredibil de bine. Se află din nou în centrul de 
reabilitare şi lucrează în mod regulat, de data aceasta ca 
transportator de bunuri. A căutat de lucru timp îndelungat, 
trecând prin săptămâni de descurajare, înainte de a găsi slujba. 
Economia nu este blândă cu nimeni în zilele noastre, în special 
cu bărbaţii care au în urma lor recidive multiple, dar Dumnezeu 
este îndurător. Un fost angajator a decis să-i dea lui Frank o a 
doua şansă, iar Frank a devenit rapid cel mai bun şi mai de 
nădejde angajat al lui. 

Îl vedem rar pe Frank în prezent. La alţi bărbaţi asta ne-ar 
face să ne îngrijorăm, dar în ceea ce îl priveşte pe Frank, este un 
lucru bun. 

[The Courage to Get Up Again. Extras din newsletter-ul 
Distant Country, iunie 2011. Copyright © 2011 
Emmaus Ministries. Tradus şi publicat cu permisiune.]  

 

DE LA COCAINĂ LA CUTII DE COLA ŞI COLEGIU 

LAURA NORDELL 

 
Vă amintiţi de Ryan? Am scris despre el în newsletter-ul de 

luna trecută. După o copilărie abuzivă şi dureroasă, a fost 
introdus în prostituţie pe când era adolescent, în timp ce se afla 
în detenţie juvenilă. S-a prostituat şi a folosit droguri când şi 
când mai mult de două decenii şi numai când s-a născut fiica lui, 
Teresa, în 2009, s-a dedicat întru totul abstinenţei.  

Cinci ani mai târziu, Ryan tot nu consumă droguri şi alcool. 
A devenit un tată uimitor pentru fetiţa lui şi este decis ca fiica 
lui să fie o învingătoare, în ciuda luptelor pe care le duce el. 
Chiar înainte ca ea să se nască, Ryan – din proprie iniţiativă şi 
evident spre surpriza oricui îl cunoştea de ani de zile – s-a 
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înscris într-un program de economisire a banilor pentru 
educaţia la colegiu a Teresei. El continuă să pună de o parte 
fiecare peni pe care îl poate economisi. 

Cu câteva luni în urmă, Ryan mi-a pomenit pe neaşteptate 
că colectase cutii de aluminiu pentru a le vinde, pentru a face 
rost de bani în plus în fondul pentru colegiu al Teresei. Imediat, 
am găsit o cutie veche în biroul nostru şi am făcut un container 
de reciclare special pentru cutiile lui Ryan. Acum, la fiecare 
câteva săptămâni, Ryan cară cu bucurie o geantă plină cu 
rebuturi, iar obiceiul nostru de a strânge cutii de cola ajută la 
finanţarea viitoarei educaţii la colegiu a fiicei lui! 

Strângerea cutiilor de cola pare să fie realmente cel mai mic 
lucru pe care îl putem face pentru un bărbat de aici. Dar să 
vedem cum containerul de reciclare se umple este cu adevărat 
un lucru care ne umple de bucurie, fiindcă reprezintă o mare 
speranţă, pe care toţi o împărtăşim: speranţa că sănătatea şi 
abstinenţa lui Ryan vor continua; speranţa că o fetiţă de 
grădiniţă – al cărei tată a obţinut diploma de echivalenţă pentru 
educaţia generală în închisoarea juvenilă – va primi într-o zi 
educaţie la colegiu şi, în cele din urmă, speranţa că dragostea lui 
Ryan pentru fiica lui va continua să transforme vieţile 
amândurora. 

[Laura Nordell, From Cocaine to Coke Cans to College. 
Copyright © 2014 Emmaus Ministries. Tradus şi publicat cu 
permisiune. Laura Nordell este coordonator baze de date.] 

 

DOAR ASCULTÂND: CEA MAI BUNĂ POVESTE PE 

CARE A SPUS-O VREODATĂ ALONZO 

DOUGLAS VAN RAMSHORST 
 
Andy, partenerul meu de misiune, şi cu mine l-am văzut pe 

Alonzo de cealaltă parte a străzii, extrem de beat şi pe cale de a 
relata una dintre povestirile lui uimitor de exagerate. Când 
Alonzo ne-a observat, a devenit şi mai obraznic în insultele 
muşcătoare pe care le adresa, cu afecţiune, prostituaţilor. 



 - 574 - 

Andy şi cu mine ne-am luat repede la revedere. Pe când ne 
îndepărtam, l-am auzit pe Alonzo împiedicându-se şi 
întrebându-ne dacă putea să meargă puţin cu noi. 

A fost gălăgios şi puţin neplăcut, până am dat colţul. În acel 
moment aproape că îl căram. Obosiţi, l-am sprijinit de un zid de 
cărămidă. El doar s-a uitat fix dincolo de noi până ce... 

„Am cancer... în jurul şirei spinării. Doctorul a spus că s-ar 
putea să nu mai am nici măcar un an de trăit.” 

Nu era una dintre poveştile lui uimitor de exagerate. Nu am 
ştiut ce să fac sau ce să spun, aşa că, după câteva minute de 
tăcere plină de durere, am rostit primul lucru care mi-a venit în 
minte: „Asta pute... Vrei o lipie mexicană cu carne?” 

A vrut. La restaurantul de lipii mexicane a început brusc un 
discurs despre problema durerii, mai elocvent decât orice teolog 
pe care l-am auzit vreodată. 

„De ce mor de ceva ce nu aş fi putut evita? Aş putea 
înţelege cancerul la plămâni – fumez. Aş putea înţelege cancerul 
la ficat – beau. SIDA... da. Răni de foc de armă... da. Dar cancer 
la şiră?” 

„Renunţ să mai vând droguri. Nu m-am prostituat de luni 
de zile. De ce mă răneşte El acum? De ce se întâmplă asta când 
încerc să mă port bine?” 

Andy şi cu mine doar stăteam acolo, cu cei opt ani ai noştri 
de colegiu biblic pe care îi aveam împreună. Tot timpul cât a 
vorbit Alonzo, m-am rugat lui Dumnezeu să-mi dea un cuvânt 
de mângâiere, dar nu a venit nimic. 

De fiecare dată când Andy şi cu mine încercam să 
răspundem sau să-l mângâiem pe Alonzo, el ne combătea în 
mod uimitor. Cita filozofi, evenimente din istorie, pasaje din 
Scriptură... 

Orele au trecut. Restaurantul de torttile s-a închis. Mergeam 
pe stradă, când Alonzo s-a oprit lângă o biserică. „Mulţumesc 
că m-aţi ascultat, oameni buni. Emmaus este cu adevărat singura 
organizaţie în care am încredere aici.” 
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A scos o seringă din buzunar. „Aveam de gând să o folosesc 
în seara asta ca să sfârşesc totul înainte să aibă o şansă cancerul, 
dar să vorbesc despre asta m-a ajutat mult. Vă mulţumesc.” 

În drumul spre casă cu metroul, am realizat că tot timpul cât 
mă rugam pentru un cuvânt din rai, Dumnezeu îmi spunea să-
mi ţin gura închisă. Ne aflam acolo ca să fim o prezenţă – o 
ureche care să audă şi un umăr pe care să poată plânge. 

Din acea noapte, Alonzo merge la biserică. Vrea să fie 
botezat şi a găsit câţiva creştini puternici în credinţă care să-l 
ucenicizeze. Acum este diferit. Arată mai bătrân, mai înţelept şi, 
surprinzător, mai sănătos. 

Dumnezeu mi-a dat câteva cuvinte pe care să i le spun 
recent – l-am încurajat să petreacă cât de mult timp posibil cu 
copiii lui înstrăinaţi şi cu alţi membri de familie. 

Rugaţi-vă pentru Alonzo în timp ce încearcă, după cum 
spune el, să nu se întoarcă la modul în care şi-a trăit cea mai 
mare parte a vieţii. 

[Douglas Van Ramshorst, Just Listening: Alonzo’s Best Story 
Ever. Extras din newsletter-ul Distant Country, iunie 2007. 
Copyright © 2007 Emmaus Ministries. Tradus şi publicat cu 
permisiune. Doug este coordonator al misiunii de ajutorare.] 

 

FIIND MAME PENTRU PROSTITUAŢI: DOAMNELE DE 

LA BISERICĂ 

KATIE YEE 

 
Misiunea urbană nu este numai pentru tineri de douăzeci de 

ani cu codiţe africane – ci şi pentru bunici şi secretare de 
biserică! 

Jeri Oleksy şi Jean Ann Wieczorek sunt tipicele „doamne de 
la biserică”, ale căror inimi generoase şi muncă neobosită 
reprezintă coloana vertebrală a întregii naţiuni. Duminica pot fi 
găsite făcând cafea pentru ora de părtăşie. În timpul săptămânii 
pot fi găsite conducând diferite misiuni pentru femei. În fiecare 
zi Jeri poate fi găsită la biroul bisericii, unde este secretară. 
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Şi o, da, o dată pe lună pot fi găsite la Emmaus, pregătind 
cina pentru bărbaţii prostituaţi. 

Bărbaţii noştri le numesc pe Jean Ann şi pe Jerri „doamnele 
de la biserică” şi întreabă mult despre ele. „Când se întorc 
doamnele de la biserică?” 

De când au început la Emmaus, Jeri şi Jean Ann au învăţat să 
gătească (şi încă perfect) o varietate de feluri de mâncare 
culturale precum napi, care le plac bărbaţilor noştri. (În special 
fiindcă bărbaţii noştri nu ezită să ofere numeroase şi adesea 
elaborate indicii pentru gătit!) 

Recent, un membru al personalului nostru s-a aşezat alături 
de Jeri şi Jean Ann. În cuvintele lor, este uşor să percepi 
pasiunea pe care o au pentru Emmaus – felul de pasiune pe care 
o preţuim la toţi voluntarii şi suporterii noştri. 

Iată povestea modului în care au devenit ele doamnele de la 
biserică pentru bărbaţii noştri... 

Jean Ann: „Am fost la acel loc de recreere pentru femei. 
Vorbitoarea m-a afectat cu adevărat. A vorbit despre oamenii 
care chiar au nevoie de ajutor în afara Bisericii. O prietenă de la 
KT [membră a personalului KT], care era la locul de recreere, 
mi-a sugerat să mă interesez de Emmaus şi a sugerat gătitul ca 
mod de a ajuta. M-am gândit: «Pot să fac asta! Pot să şi 
vorbesc!»” 

Aşa că Jean Ann a luat-o pe prietena ei Jeri şi au venit la un 
training pentru voluntarii Emmaus. 

Jeri: „Eram foarte intimidate la gândul că vom interacţiona 
cu bărbaţii. Ne gândeam: «Ce le-am putea noi oferi?» Ce ne-a 
surprins a fost cât de repede ne-au fost risipite temerile. 
Voluntariatul la Emmaus este printre cele mai importante lucruri 
pe care le fac într-o lună. Îmi spun: «Mă duc să-i văd pe băieţii 
mei!» Unde altundeva poţi găti pentru cină şi să te aplaude?! Le 
servesc cina şi îi întreb cum şi-au petrecut ziua. Au tot mai 
multă încredere în noi. 

Uit că sunt prostituaţi. Îmi pasă de ei. Este dureros să mă 
gândesc la ei dormind pe străzi. Asta m-a făcut conştientă de 
oamenii care adesea nu au un chip pentru cei din Biserică. Îmi 
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place, de asemenea, că misiunea este ecumenică... Trupul lui 
Cristos lucrând împreună.” 

Jean Ann: „Am doi fii şi, dacă nu ar fi fost îndurarea lui 
Dumnezeu, ar fi putut ajunge ca ei. [Jean Ann chicoteşte puţin.] 
Fiii mei ar fi putut fi aceşti bărbaţi, dacă circumstanţele ar fi fost 
diferite. Lucrurile ar fi putut fi diferite pentru ei.” 

Jeri: „Am învăţat că oamenii sunt oameni. Îi încurajez pe 
aceşti bărbaţi. Este ceva specific unei mame. Şi Doamne, cum 
mai răspund ei la asta!” 

Jean Ann: „Toţi au nevoie de o mamă care să se îngrijească 
de ei.” 

Jean Ann şi Jeri sunt o dovadă că voluntarii Emmaus nu se 
potrivesc unui tipar. Dumnezeu va folosi talentele voastre 
speciale – fie că este vorba de gătit, făcut curăţenie, ascultat, 
încurajat, orice altceva – ca să vă ajute să vă potriviţi aici. Iar 
apoi, ca Trup al lui Cristos, vom sluji şi vom iubi. 

[Katie Yee, “Mom-ing” Hustlers: The Church Ladies. Extras din 
newsletter-ul Distant Country, noiembrie 2006. Copyright © 2006 
Emmaus Ministries. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

GATA PENTRU A ÎNVINGE 

 
„Gavin” s-a născut în Chicago, ca fiu al unei mame 

necăsătorite, care avea obiceiul de a se întâlni cu bărbaţi 
îngrozitori. Odată, un prieteni al mamei lui l-a închis în frigider, 
ca să-l facă să înceteze cu plânsul (sora mai mare a lui Gavin l-a 
salvat), dar chiar şi cei „buni” îl băteau când se supărau. Când 
avea şase ani, Gavin a fost luat de la mama lui de un judecător. 
După ce a trecut pe la câteva familii sociale, a fost în cele din 
urmă trimis să locuiască împreună cu rudele în Tennessee. 

Familia lui Gavin îl împiedica să calce strâmb. Disciplina lor 
strictă l-a ajutat să gradueze la timp liceul. Dar nu a ajutat la 
alinarea resentimentului pe care îl nutrea faţă de mama lui. 
După ce a absolvit în 1998, s-a mutat înapoi în Chicago, cu 
intenţia de a „i-o plăti cu vârf şi îndesat”.  
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Persoana la care s-a întors Gavin totuşi era o femeie foarte 
bolnavă, care locuia cu sora lui în partea de sud a oraşului. 
Sănătatea ei precară i-a potolit întrucâtva mânia şi s-a mutat cu 
ele. Din nefericire, nu după mult timp el şi mama lui au început 
să se certe. Într-o zi, plecând la lucru supărat, el i-a spus să cadă 
moartă. Şi exact asta a făcut. La treizeci de minute după ce a 
plecat el, a avut un atac puternic de inimă şi a murit. Gavin a 
aflat despre asta când a ajuns acasă seara. 

„M-am gândit că o omorâsem”, spune Gavin. Plin de 
remuşcări, a încercat de două ori să se sinucidă. În cele din 
urmă, s-a mutat în partea de nord a oraşului ca să scape – „să o 
iau de la început”. Fără serviciu şi casă totuşi, a dat peste o serie 
de bărbaţi mai în vârstă, care l-au exploatat. I-au permis să stea 
cu ei, dar au cerut sex în schimb. 

„Vara locuiam pe străzi”, spune el, „dar nu simţeam că am 
de ales, cel puţin nu iarna. Le-am dat ce au vrut ca să scap de 
frig.” 

Exploatarea l-a făcut amar şi supărat. Vorbea urât cu toată 
lumea care încerca să-l ajute. Începând din 2011, asta i-a inclus 
şi pe cei de la Emmaus. 

„V-am urât pe toţi când v-am întâlnit prima oară”, spune 
Gavin despre Emmaus. „Voi, oameni buni, eraţi atât de drăguţi. 
Şi, pur şi simplu, mă iubeaţi. Am încercat să mă împotrivesc, dar 
treptat asta chiar m-a cucerit.” 

În următorii unsprezece ani, Gavin a venit când şi când la 
Centrul Misiunii. A făcut un oarecare progres, apoi s-a întors la 
vechile obiceiuri. Dar la sfârşitul lui 2012, ceva a făcut clic 
pentru el, când s-a dus cu personalul Emmaus şi cu alţi câţiva 
bărbaţi la o întâlnire anuală de vindecare sexuală. În sfârşit, a 
înţeles cât de mult îl iubea Dumnezeu şi s-a schimbat cu 
adevărat. 

Aproape imediat a încetat să fure, să folosească droguri şi să 
aibă relaţii sexuale. A devenit voluntar la Emmaus câteva zile pe 
săptămână. A căutat orice fel de muncă cinstită pe care o putea 
găsi. Astăzi, Gavin este printre cei mai de încredere la 
Educatori pentru Sănătate, un grup de bărbaţi de la Centrul Misiunii 
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care îi ajută pe bărbaţii noştri să se ocupe de problemele cu care 
se confruntă (precum adicţiile faţă de droguri sau HIV/SIDA) 
şi oferă, de asemenea, energie şi monitorizare în Centrul Misiunii. 

„Îmi plac aceste schimbări din mine”, spune Gavin. „Acum 
Îl recunosc pe Dumnezeu şi, cu cât Îl recunosc mai mult, cu 
atât deschide El mai multe uşi pentru mine. Totul datorită vouă, 
datorită Emmaus. Nu m-am considerat demn de a fi ajutat 
înainte, dar voi m-aţi ajutat, iar acum trebuie să dau înapoi mai 
mult decât mi-aţi dat voi. Ştiu că o să înving. Poate că încă mă 
lupt să găsesc slujbe şi găzduire, dar pe termen lung, o să 
înving.” 

[Ready to Win. Extras din newsletter-ul Distant Country, 
iulie 2013. Copyright © 2013 Emmaus Ministries. Tradus şi 
publicat cu permisiune.]  

 

GOL, SÂNGERÂND, ZDROBIT: TRANSFOMAREA LUI 

SAMUEL 

CHRIS MCGARVEY 

 
Ca mulţi dependenţi de droguri, Samuel a trebuit să ajungă 

în nivelul cel mai de jos, înainte să realizeze că acţiunile lui îl 
distrugeau. Totuşi, cel mai de jos nivel la Samuel a fost 
literalmente jos – ca atunci când te loveşti de trotuar după o 
cădere. 

„Am avut partea mea de năravuri rele. Odată, un tip şi cu 
mine ne aflam în casa lui drogându-ne, iar el a avut o experienţă 
rea din cauza drogului. Şi tipul m-a lovit în cap cu o ţeavă şi m-a 
aruncat pe fereastră de la etajul patru.” Samuel a ajuns la nivelul 
cel mai de jos. Cu un braţ rupt ca dovadă. 

Samuel şi-a petrecut jumătate din viaţă pe străzi. A crescut 
fără să vadă nici măcar o fotografie cu tatăl său. La şaisprezece 
ani, hoinărea prin adăposturi pentru oamenii fără locuinţă, 
singur şi temător, printre bărbaţi destul de în vârstă ca să-i fie 
taţi. Cam tot pe atunci, cel mai bun prieten al lui a fost împuşcat 
de patru ori şi lăsat să moară lângă statuia lui 
George Washington pe Strada 51. Samuel s-a apucat să bea 
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lichior tare şi cocaină crack pentru a face faţă durerii, acesta 
fiind modul în care „taţii lui de pe stradă” îl creşteau. La scurt 
timp după aceea a devenit prostituat, pentru a-şi susţine 
obiceiul. 

Emmaus a fost prezent pentru Samuel, când a apărut după 
căderea lui de la fereastra de la etajul patru. A apărut gol şi 
sângerând, şi zdrobit. „Atunci am venit aici la Emmaus, iar ei 
m-au ajutat, au chemat ambulanţa. Asta m-a făcut, pur şi 
simplu, să realizez că prostituaţia pe stradă... era timpul să ies 
din ea.” 

Dar chiar şi nivelul cel mai de jos poate să aibă trape de 
vizitare, iar adicţia lui era atât de puternică încât, peste câteva 
zile, Samuel se afla din nou pe străzi prostituându-se, cu un braţ 
înfăşurat într-un aparat gipsat. Lucrurile doar s-au înrăutăţit. 
„Atunci am fost iniţiat în heroină, iar aceea a fost cea mai mare 
decădere a mea. M-a făcut să mă prăbuşesc precum o piatră 
scufundându-se în apă.” 

Închisoare, supradoze, prostituţie – după orice indicator 
uman, Samuel se îndrepta împleticindu-se către un sfârşit lipsit 
de speranţă. Dar atunci Dumnezeu l-a adus înapoi la Emmaus. 

Zâmbetul zugrăvit pe faţa lui Samuel zilele acestea spune o 
poveste complet diferită – iar eu mă minunez de curajul lui, de 
munca lui din greu şi de perseverenţa lui. 

L-am văzut pe Samuel primind un apartament, după ce timp 
de şaisprezece ani nu a avut nici măcar o dată un loc al său. 
L-am văzut mergând la instruiri pentru slujbe şi căutând de 
lucru, luptându-se cu cazierul lui şi cu lipsuri intimidante în CV. 
Nu pot doar să mă uit la el când trece pe la Centrul Misiunii, 
fiindcă mă atrage într-o discuţie despre ultimul pasaj din 
Scriptură pe care l-a citit, totul în timp ce îşi calcă pantalonii şi 
îmi cere să-i dau o sacoşă cu fermoar pentru îmbrăcămintea lui 
proaspăt călcată. Aproape te scoate din minţi să ţii pasul cu 
activitatea lui plină de agitaţie. 

Samuel are vise mari acum, vise care arată cum parteneriatul 
vostru cu Emmaus trece dincolo de o viaţă schimbată. Pentru că 
l-aţi ajutat, Samuel plănuieşte acum să ajute pe alţii. 
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„Mi-ar plăcea să împărtăşesc nişte versete cu alţi tipi de pe 
stradă şi să le spun că Dumnezeu nu lasă ca păcatul să-i distrugă 
dincolo de orice speranţă, că Dumnezeu îi iubeşte şi că 
Dumnezeu le poate schimba vieţile. Mi-ar plăcea ca ei să vadă 
puterea transformatoare a lui Dumnezeu în viaţa mea şi efectiv 
să privească şi să gândească: «Ei bine, Dumnezeu i-a 
transformat într-adevăr viaţa. Ştiu ce făcea tipul ăsta pe străzi.» 
Emmaus m-a ajutat să vin în acest loc al înţelegerii şi sunt atât de 
recunoscător.” 

[Cris McGarvey, Naked, Bleeding. Broken: Samuel’s 
Transformation. Extras din newsletter-ul Distant Country, 
august 2006. Copyright © 2006 Emmaus Ministries. Tradus şi 
publicat cu permisiune. Chris a absolvit în 2005 Hope College 
(Holland, Michigan) şi este voluntar cu normă întreagă la 
Emmaus, prin programul romano-catolic augustinian din 
Chicago. Este creştin ortodox şi frecventează biserica din 
parohia Cristos Mântuitorul din Chicago.] 

 

IUBINDU-TE ACOLO UNDE EŞTI: POVESTEA LUI 

MARK 

 
Mark s-a născut la Chicago, fiind al treilea dintre cei cinci 

copii, şi a crescut în partea de vest a oraşului Chicago. Mama lui 
era iubitoare, dar era retardată mintal şi îi era greu să aibă grijă 
de copii. Bunica lui Mark a fost cea care i-a crescut cu adevărat 
pe Mark şi fraţii lui. 

Crescând, Mark a fost hotărât să facă ceea ce nimeni din 
familia lui nu făcuse: să termine liceul. A făcut-o, dar nu din 
lipsă de distracţii. 

Când Mark avea zece ani, bunica lui a fost diagnosticată cu 
Alzheimer. Pe vremea când el avea doisprezece ani, ea era prea 
pierdută ca să mai fie forţa stabilizatoare pentru familie care 
fusese întotdeauna. Mama lui Mark nu era în stare să aibă cu 
adevărat grijă de copiii ei, iar un număr de bărbaţi profitaseră de 
ea. Mark şi familia lui au fost, în cele din urmă, daţi afară din 
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casă şi au locuit un timp pe străzi. În final, familia s-a destrămat, 
iar copiii au mers la diferite familii sociale. 

Mark a avut probleme cu familiile sociale şi a fugit în mod 
repetat. 

„Când eşti sărac, nu ai cu adevărat opţiuni”, spune el. „Nu 
am crescut în biserică, deci nu am avut oameni care merg la 
biserică cu care să discut sau care să mă ajute în problemele 
mele. Am avut alţi oameni care au făcut-o, iar asta a schimbat 
mult lucrurile.” 

Destrămarea familiei l-a făcut să se prostitueze la vârsta de 
paisprezece ani. Erau bani uşor de câştigat, care i-au dat opţiuni 
pe care familiile sociale disfuncţionale nu i le oferiseră. 

Mark se prostitua de mai mult de zece ani când i-a întâlnit 
pe misionarii de la Emmaus pe străzi. A apreciat prezenţa lor, 
dar la început nu a fost dispus să vină la Centrul Misiunii. „Ştiam 
că Emmaus nu avea să-mi plătească chiria”, continuă el, deci a 
rămas pe străzi.  

Aproximativ şase luni mai târziu, a venit în sfârşit la Centru. 
A fost intrigat de ceea ce a găsit. 

„Emmaus nu era ca un adăpost sau ca alte locuri cu care 
eram obişnuit”, spune el. „Oamenilor de acolo, pur şi simplu, le 
păsa de tine. Categoric, vroiau să te schimbi şi te ajutau să te 
schimbi, dar te iubeau fie că o făceai, fie că nu. Era diferit.”  

Mark a continuat să vină la Emmaus când şi când în 
următorii zece ani, înainte de a fi în sfârşit gata să se schimbe. 

„Am ajuns să fiu obosit de acelaşi lucru vechi”, zice el. „Să 
te prostituezi noaptea pe străzi nu este un mod de a trăi. 
Lucrurile pe care le făceam, tot timpul mă apucam să le fac... 
Sunt atâtea moduri de a trăi. Moduri mai bune. Unii bărbaţi 
încep să caute dragoste în acel stil de viaţă. O fac de atâta timp, 
este tot ce cunosc şi vor să iubească pe cineva şi să fie, de 
asemenea, iubiţi. Dar nu aşa merg lucrurile, omule. Şmecheriile 
tale... ei vor doar să te folosească. Nu vor să te iubească. Toate 
astea, pur şi simplu, m-au obosit.” 

Cu ajutorul lui Emmaus a încetat să se prostitueze, dar încă 
se luptă cu acest lucru. „Fizic, m-am oprit, dar mintal şi 
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emoţional – este o altă poveste.” Dar se roagă pentru ajutor 
pentru a continua să trăiască o viaţă sănătoasă. 

Cu câţiva ani în urmă, Mark s-a îmbolnăvit cu adevărat. Era 
în spital, iar doctorii i-au spus, în principiu, că avea să moară. 
„Şi am fost gata pentru asta”, a spus el. „Eram pregătit să dau 
colţul. Nu vroiam să trăiesc. Vroiam să mor. Dar Dumnezeu nu 
m-a lăsat să mor.” Mark şi-a revenit pe deplin, iar astăzi este 
complet sănătos. 

„Nu sunt aici fiindcă am vrut să fiu. Sunt aici pentru că El a 
vrut să fiu. Deci ştiu că El are un motiv ca eu să trăiesc, are 
pentru mine un lucru pe care să îl fac.” 

Mark a vorbit cu personalul Emmaus şi cu alţi mentori 
spirituali despre acel „ceva”. O opţiune ar fi să înfiinţeze un 
grup care să ajute oamenii care se luptă cu probleme sexuale, 
să-i aducă împreună şi să-i lase să se ajute unul pe celălalt să se 
confrunte cu povara pe care o poartă. Poate că este asta; poate 
că nu. Încă nu este sigur în această privinţă, dar viaţa lui are un 
scop nou, acum că ştie că Dumnezeu are o sarcină pentru el. 

[Loving You Where You Are: Mark’s Story. Copyright © 2013 
Emmaus Ministries. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

ÎNTR-O NOAPTE RECE ÎN CHICAGO. DE CE NIMIC 

DIN CEEA CE FACEM NU ESTE LIPSIT DE VALOARE 
DOUGLAS VAN RAMSHORST 

 
La unu dimineaţa ne-am refugiat de frig într-un mic local 

sărăcăcios de la subsol, deschis toată noaptea, care serveşte 
mâncare pakistaneză şoferilor de camion. Andy şi cu mine am 
discutat despre sentimentele mele de zădărnicie, în faţa unei 
farfurii de pui indian. După câteva deplasări lungi în frig, fără să 
vezi pe nimeni pe stradă, este tentant să renunţi şi să-ţi iei o 
slujbă obişnuită. În nopţi ca acestea, stăm pe verandă până nu 
ne mai simţim picioarele, iar apoi mergem în jurul blocului, ca 
să ne punem iar sângele în mişcare. 
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O întâlnire „întâmplătoare” 
Când am ieşit din restaurant, am crezut că l-am văzut pe 

Travis, un client mai vechi de al nostru, traversând strada cu 
două blocuri mai în faţă. „Omule, dacă am putea doar să 
vorbim cu el treizeci de secunde, ar fi o noapte grozavă”, a spus 
Andy. 

Am mărit puţin pasul şi am încercat să „dăm peste” el, cu 
nonşalanţă, la o intersecţie, dar când am dat colţul, Travis 
dispăruse. Am umblat prin vecinătate cam o oră, dar fără 
succes. „În regulă, să mergem acasă.” 

Apoi, în drum spre camionetă, l-am întâlnit pe Travis. Cu un 
zâmbet şi câteva strângeri de mână, Travis ne-a pus la curent cu 
noutăţile. A găsit o cameră de închiriat într-un cartier liniştit, la 
câteva mile de zona comercială, şi şi-a luat o slujbă. Plata era 
decentă, dar nu putea lucra suficiente ore pentru a fi plătit cu 
mai mult decât banii pentru chirie. Era marţi noaptea, nu avea 
să fie plătit până vineri şi îi era foame. Fără să aibă multe alte 
opţiuni, Travis s-a întors la tactica de supravieţuire pe care o 
cunoştea cel mai bine, de aceea umbla pe Strada Hubbard la 
două dimineaţa. 

O perspectivă nouă 
Am simţit ambivalenţa lui Travis cu privire la faptul de a se 

afla în acest cartier, deci m-am oferit să-l duc acasă cu maşina. 
Pe drum am condus la McDonalds şi i-am cumpărat o porţie 
mare. I-am scris o listă cu servicii sociale, biserici şi bucătării din 
zona lui care îl puteau ajuta. Şi, înainte de a coborî din 
camionetă, Travis mi-a schimbat întreaga perspectivă despre 
acea noapte. 

„Dacă aş mai fi stat acolo, aş fi sfârşit prin a face nişte bani 
prostituându-mă. Şi mă cunosc. Da, aş fi cumpărat ceva de 
mâncare, dar apoi m-aş fi simţit rău din cauza a ceea ce tocmai 
făcusem, deci aş fi fumat iarbă. Sunt la un pas de a-mi pierde 
slujba şi apartamentul. Nu sunt încă destul de în siguranţă, aş 
putea fi din nou pe străzi destul de repede dacă aş intra din nou 
în încurcătură. Nu ştiu de ce voi, oameni buni, eraţi acolo pe o 
asemenea vreme, dar, cu siguranţă, sunt bucuros că aţi fost!” 
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[Douglas Van Ramshorst, On a Cold Night in Chicago. Why 
Nothing We Do Is Useless. Extras din newsletter-ul Distant Country, 
martie 2008. Copyright © 2008 Emmaus Ministries. Tradus şi 
publicat cu permisiune. De trei ierni consecutive în Chicago, 
făcând misiune de ajutorare pentru Emmaus în fiecare noapte, 
Doug continuă să întindă o mână de ajutor şi să influenţeze 
vieţile bărbaţilor de pe străzi.] 

 

NU ÎN ZADAR 

BETHANY WILSON 
 
„Dumnezeule din ceruri, auzi rugăciunea mea. 
Adu-l acasă! 
În nevoia mea, ai fost întotdeauna cu mine. 
Adu-l acasă! 
Este tânăr, îi e teamă. 
Adu-l acasă! 
Lasă-l să se odihnească, cerul să fie binecuvântat!” 
(Mizerabilii) 
Acest cântec mi-a venit în minte cu câteva săptămâni în 

urmă, după întâlnirea săptămânală a personalului nostru. Ne 
rugam pentru bărbaţi, iar cuvintele „Adu-l acasă” mi-au venit în 
minte. Acum ele au devenit meditaţia mea constantă pentru ei. 
Pentru oameni diferiţi, „acasă” poate să însemne o mulţime de 
lucruri, iar uneori poate să aibă o conotaţie negativă. Dar 
„acasă” după care tânjim toţi este o unire cu Dumnezeu, iar 
aceasta este dorinţa pe care o am pentru bărbaţi la Emmaus. 

Am început să lucrez cu Emmaus în august, ca membră a 
comunităţii Kaio, o comunitate de voluntari pentru un an, care 
lucrează în Centrul Misiunii şi pe străzi. În primul an de colegiu, 
când m-am gândit să iau un an de pauză înainte de a gradua 
şcoala, m-am întrebat: „Ar fi o pierdere de timp?” Gândul îmi 
pare acum hilar. Este clar pentru mine că Dumnezeu a 
predestinat timpul meu cu Emmaus. 

În această perioadă m-am simţit foarte conectată cu bărbaţii, 
dar uneori tot mă întreb dacă avem vreun impact asupra vieţilor 
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lor. Îndoielile dispar când am momente ca cel de acum câteva 
săptămâni cu Devan. 

Un alt membru al personalului şi cu mine ne-am dus la 
tribunal cu Devan, într-un oraş învecinat, unde fusese arestat 
pentru furt din magazine cam cu un an în urmă. Avea în faţă 
câţiva ani de închisoare, deoarece era un delict repetat. De la 
arestarea lui totuşi făcuse progrese uimitoare. Nu a mai 
consumat alcool, s-a alăturat unui centru de reabilitare şi a fost 
foarte disciplinat cu privire la găsirea slujbelor şi, în general, cu 
privire la îmbunătăţirea vieţii lui. Chiar şi aşa, cazierul lui i-ar da 
oricărui judecător un motiv puternic de a-l trimite în închisoare. 

După ce amândoi avocaţii şi-au prezentat argumentele, 
judecătoarea s-a întors spre Devan şi i-a pus câteva întrebări, 
precum: „Cum vei face să nu se mai întâmple?” şi „Care este 
reţeaua ta de suport?” O întrebare a ei a fost: „Cum ai ajuns 
aici?” El s-a uitat în spate, la celălalt lucrător din personal şi la 
mine, şi a spus: „Aceşti doi lucrători de la Emmaus m-au adus 
aici.” La sfârşit i s-a dat eliberare condiţionată, atât timp cât îşi 
continuă traiul pozitiv. 

Munca din greu este cea care, în cele din urmă, l-a salvat de 
întoarcerea în închisoare. Nu pot decât să mă întreb totuşi dacă 
prezenţa noastră şi preocuparea noastră evidentă pentru el au 
influenţat, de asemenea, decizia judecătoarei de a-i oferi 
eliberare condiţionată. 

În momente ca acestea, când suntem o familie pentru 
bărbaţii noştri, ştiu că lucrarea noastră de a-i aduce acasă nu este 
în zadar. 

[Bethany Wilson, Not in Vain. Extras din newsletter-ul 
Distant Country, februarie 2011. Copyright © 2011 
Emmaus Ministries.] 
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PĂŞIND ALĂTURI DE STRĂINI: CUM AJUŢI LA 

SCHIMBAREA UNEI VIEŢI 

AL TAUBER 

 
Părea cam prostesc să stau în picioare cu o pungă cu 

prăjiturele la un colţ de stradă la ora unu dimineaţa, dar de fapt 
cui nu-i plac prăjiturelele? 

Nu lui James, care ne-a prins la momentul potrivit ca să 
câştige şi o ceaşcă de cafea, pe care o luasem pentru Deon, care 
plecase înainte să ne întoarcem. 

James nu se afla de mult pe străzi când l-am întâlnit în 
noaptea aceea. Tocmai i se dăduse drumul din spitalul V.A., 
unde suferise o operaţie la genunchi, o urmare gravă a celor 
două perioade petrecute în Forţele Speciale în timpul Războiului 
din Golf. După Armată, învăţase cum să-şi anestezieze durerea 
fizică considerabilă cu droguri şi alcool, pentru care plătea 
prostituându-se. Îşi anestezia, de asemenea, durerea psihică, 
deoarece se lupta atât cu o tulburare de stres posttraumatic, cât 
şi cu depresie. Dar recentele săptămâni ale lui James la V.A. 
întrerupseseră momentan ciclul, iar în noaptea aceea se afla la o 
intersecţie de drumuri. 

Nu pare că am făcut mult. Am povestit despre viaţa lui, 
despre Emmaus, despre încotro se îndreptau cei mai mulţi dintre 
bărbaţii noştri în noaptea aceea. Dar cel mai mult am împărtăşit 
poveşti, în timp ce ne sorbeam cafeaua şi mâncam prea multe 
prăjiturele. Fiindcă era o noapte liniştită, rece, am petrecut cea 
mai bună parte din ea vorbind cu James.  

Dar, un an mai târziu, iată ce îşi aminteşte James despre 
noaptea aceea: „Acea ceaşcă de cafea şi prăjiturelele făcute în 
casă m-au dus acasă, ştiţi? Şi eram ca şi cum... «Ei nici măcar nu 
mă cunosc şi au făcut asta pentru mine.» Era rece în noaptea 
aceea, iar voi, oameni buni, aţi stat acolo şi aţi vorbit cu mine. 
Am ştiut că îi păsa cuiva. Asta mi-a deschis ochii şi am început 
să vin aici.”  

„Aici” înseamnă Centrul Misiunii, unde James a venit în ziua 
următoare şi a întâlnit şi mai mulţi oameni cărora le pasă. Ei l-au 
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condus la Cristos. L-au ajutat când s-a decis să meargă la centrul 
de reabilitare din droguri, ceea ce l-a condus la înţelegerea 
rădăcinilor bolii lui mintale. James are înainte un drum lung şi 
dificil de străbătut, dar astăzi păşeşte pe el plin de speranţă. 

Fred Rogers (da, acel domn Rogers) [personalitate 
americană de televiziune, n. trad.] a fost întrebat de ce 
oamenilor le este adesea atât de teamă să le întindă o mână de 
ajutor celor diferiţi de ei înşişi. „Poate gândim că nu vom găsi o 
altă fiinţă omenească înăuntrul acelei persoane”, a replicat el. 
„Poate că gândim: «Există oameni în lumea asta cu care nu pot 
nici măcar comunica, aşa că o să renunţ chiar înainte de a 
încerca măcar.» Şi cât de trist este să gândim că vom renunţa la 
o altă fiinţă care este exact ca noi!” 

Ca suporter al Emmaus, eşti unul dintre cei cărora le pasă. 
Acorzi importanţă sprijinirii celor dornici să facă un pas înainte 
şi să le aducă lumina Evangheliei celor care par atât de 
„diferiţi”. 

Un refren obişnuit, pe care îl aud când călătoresc 
interpretând prezentarea noastră Poveşti de pe străzi, este: „Ce 
faceţi cu aceşti bărbaţi este minunat, dar eu nu aş putea-o face 
niciodată.” Cred că înţeleg – mare parte din lucrarea noastră la 
Emmaus este dificilă. Dar ceea ce am făcut noi în acea noapte cu 
James a fost uşor. Eu am copt prăjiturele, am stat treji până 
târziu şi am vorbit cu un străin până nu a mai fost străin. Apoi 
l-am invitat să vină acasă. 

[Al Tauber, Walking Beside Strangers: How You Help Change 
Lives. Extras din newsletter-ul Distant Country, august 2006. 
Copyright Emmaus Ministries. Tradus şi publicat cu 
permisiune. Împreună cu Andi, soţia lui, Al interpretează 
Poveşti de pe străzi. El este un menonit vegetarian, pacifist, iubitor 
de hockey, chitarist, cântăreţ şi compozitor, care îşi adoră pisica 
şi se plictiseşte când i se tot spune că arată ca Isus. Familia 
Tauber frecventează Biserica Apa Vie, o adunare menonită din 
cartierul Rogers Park din Chicago.] 
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PLĂMĂDIND O VIAŢĂ NOUĂ 

 
Lester a crescut fără să ştie că era sărac. Toată lumea din 

orăşelul lui din Mississippi era, spune el, „dar noi, pur şi simplu, 
nu ştiam”. 

Fiind unul dintre cei cinci copii, Lester era singurul care 
locuia cu mama lor necăsătorită. Ceilalţi locuiau cu tatăl lor. Ea 
s-a apucat de băutură pentru a alina presiunea sărăciei, a situaţiei 
de a creşte un copil singură şi a stresului unei munci istovitoare. 
Când era copil, Lester a jurat că nu va fi niciodată un beţiv ca 
mama lui. 

La vârsta impresionabilă de doisprezece ani, cei doi s-au 
mutat la Chicago. „Atunci am aflat că eram sărac”, continuă el. 

Copiii de la şcoală aveau mai mulţi bani, purtau haine mai 
frumoase şi râdeau de el din cauza accentului şi sărăciei lui. În 
acea perioadă, alcoolismul mamei lui s-a înrăutăţit. 

De la rău la mai rău 
Lipsit de suport din partea familiei şi disperat să corespundă 

la şcoală, Lester a început să bea şi să fumeze marijuana.  
La cincisprezece ani, Lester a ajuns să se implice într-un 

grup de copii care cunoşteau nişte bărbaţi homosexuali mai în 
vârstă din vecinătate. După ce le dădeau să fumeze marijuana, 
bărbaţii îi molestau şi le dădeau bani. Acel stil de viaţă a devenit 
o capcană. 

Câţiva ani mai târziu, Lester a reuşit să găsească o slujbă – o 
slujbă legală – la un hotel exclusivist din Loop. Dar chiar fiind 
promovat manager al personalului din schimbul de zi, s-a trezit 
că era incapabil să se oprească din a se prostitua noaptea. Iar 
nopţile în care rămânea treaz până târziu şi folosirea drogurilor 
l-au costat slujba. 

După moartea prematură a mamei, Lester a devenit extrem 
de deprimat şi s-a apucat să fumeze cocaină şi să se prostitueze 
mai des, în partea de jos a oraşului. 

 
 
 



 - 590 - 

Demnitatea şi scopul inspiră schimbarea vieţii 
În 2005, Lester a auzit de Emmaus de la un prieten foarte 

bun al lui, un fost prostituat care venea la Centrul Misiunii de ani 
de zile. Dar au trecut doi ani înainte ca să vină după ajutor. 

I s-au atribuit sarcini de gătit. Simplul act de a pregăti 
mâncarea pentru bărbaţi i-a dat lui Lester un sentiment al 
demnităţii şi scopului, care a fost central pentru recuperarea lui. 

În cele din urmă, Lester s-a oprit din prostituţie şi s-a dus la 
un centru de reabilitare. Astăzi este liber de droguri de trei ani! 
Mai important, a găsit o a doua familie la Emmaus, una care îl 
îngrijeşte, îl susţine, îl consiliază şi îl încurajează. „Pot să spun 
[personalului Emmaus] lucruri pe care nu le-aş spune familiei 
mele”, spune el. „Am încredere în ei. Am încredere în sfatul 
lor.” 

De la a fi dependent, la a fi o inspiraţie 
Astăzi Lester lucrează ca bucătar şef pentru o firmă de 

catering din zona Chicago. „M-am întors la lucru de când sunt 
aici, spune el. Emmaus mi-a dat inspiraţia să mă ridic, să merg la 
lucru şi să fac progrese.” 

Fiind o prezenţă permanentă la Centrul Misiunii, Lester este o 
inspiraţie importantă pentru mulţi bărbaţii de-ai noştri. „Îmi 
place să vorbesc cu bărbaţii, să-i ajut şi să-i ţin responsabili.” 

Suportul vostru pentru Emmaus nu numai că ajută bărbaţi ca 
Lester să scape de un stil de viaţă plin de droguri, adicţii şi 
prostituţie, dar le oferiţi şi un scop şi demnitate. Fiecare viaţă pe 
care o atingeţi poate atinge o alta – vieţi schimbate, care ajută la 
schimbarea altora. Nu puteţi şti niciodată câte vieţi vor 
transforma darurile voastre, atunci când dăruiţi! 

[Cooking Up a Changed Life. Extras din newsletter-ul 
Distant Country, iulie 2010. Copyright © 2010 
Emmaus Ministries. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

SEMINŢE ALE SPERANŢEI ŞI SCHIMBĂRII 

 
Brian s-a născut ca fiu al unei fete de şaisprezece ani, prinsă 

în droguri şi prostituţie. Mama lui locuia în rău-famatul proiect 
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de locuinţe Cabrini Green din Chicago. A făcut tot ce a putut ca 
să-l crească pe micuţul ei fiu, dar a fost copleşită de 
responsabilităţile situaţiei de a fi mamă; şi adesea era euforică 
din cauza drogurilor. Când Brian avea opt ani, l-a abandonat la 
un restaurant KFC. 

Din acel moment, Brian a crescut ca minor în grija statului, 
dar de fapt a fost crescut de străzi. La vârsta de unsprezece ani 
vindea droguri şi făcea sex în grup. A început să se prostitueze 
câţiva ani mai târziu. Faptul că intra şi ieşea din centrele de 
detenţie juvenilă nu i-a schimbat comportamentul. Era 
alimentat de mânia şi durerea pe care le simţea faţă de mama 
care îl abandonase. 

În 1993, la vârsta de şaptesprezece ani, Brian a întâlnit pe 
stradă câţiva slujitori de la Emmaus. A vorbit cu ei şi apoi a 
plecat. Câteva nopţi mai târziu a fost împuşcat de două ori în 
cap, într-un incident legat de o bandă. Gloanţele au rămas în 
creier, chiar în spatele urechii stângi. Personalul de la spital a 
fost uimit că trăia; nu mai văzuseră pe nimeni care să 
supravieţuiască unei asemenea împuşcături. Când s-a trezit la 
spital, oamenii de la Emmaus erau acolo ca să-i facă o vizită. Nu 
putea să înţeleagă de ce acei creştini pe care de-abia îi întâlnise 
şi-ar pierde timpul cu el, dar a fost recunoscător pentru 
prezenţa lor. 

La scurt timp după ce a părăsit spitalul, Brian s-a dus într-o 
excursie cu cortul cu personalul Emmaus şi cu alţi câţiva bărbaţi 
de la Emmaus. Experienţa de a se afla în afara oraşului, 
înconjurat de pacea şi frumuseţea naturii, atât de curând după 
ce aproape că fusese omorât, l-a afectat profund; a început să 
simtă încântarea credinţei în Dumnezeu. A început să vină 
regulat la Emmaus. A intrat şi a ieşit din închisoare de câteva ori 
în cincisprezece ani, dar nu avea să uite niciodată acea excursie 
cu cortul şi vocea liniştită, domoală a lui Dumnezeu, pe care o 
auzise acolo. 

În următorii cincisprezece ani, Brian a continuat să simtă 
dragostea lui Dumnezeu. I-a văzut dragostea în prezenţa 
constantă a personalului şi voluntarilor Emmaus în viaţa lui, în 
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special în numeroasele dăţi când s-a întors la închisoare. A fost 
un proces lung, greoi, dar în timp a dobândit o înţelegere mai 
clară a demonilor care îl conduceau şi o încredinţare puternică 
că trebuia să se lupte cu ei şi să-şi pună viaţa în ordine. 

Astăzi Brian încă se luptă, dar povestea lui este tot mai mult 
una de biruinţă, nu una de înfrângere. 

„Dumnezeu lucrează în moduri misterioase”, spune el. „Am 
ajuns să ştiu că Dumnezeu îi ajută pe oamenii care au nevoie de 
ajutorul Lui. O ştiu fiindcă mă aflu încă în viaţă. Sunt 
recunoscător că sunt în viaţă şi că nu mai trebuie să-mi păzesc 
spatele. Este greu. Este într-adevăr foarte greu.” 

Brian locuieşte acum în partea de vest a Illinois: departe de 
metropolă, dar aproape de familia lui extinsă. Are o slujbă la o 
fabrică locală şi frecventează biserica în mod regulat. Urmează 
să iasă din eliberare condiţionată în mai, prima dată când se va 
afla în afara sistemului de eliberare condiţionată în aproape 
douăzeci de ani. Este logodit cu o femeie pe care a cunoscut-o 
în noul său oraş, iar nunta lor este programată pentru luna mai. 
Are mai multe speranţe pentru viitorul lui decât a avut de mult 
timp. La fel şi noi. 

[Seeds of Hope and Change. Extras din newsletter-ul 
Distant Country, februarie 2011. Copyright © 2011 
Emmaus Ministries. Tradus şi publicat cu permisiune.]  

 

SPERANŢĂ PENTRU CĂLĂTORIE: POVESTEA LUI 

LEON 

 
Leon a crescut în partea de sud a oraşului Chicago, fiind cel 

mai mare dintre cei treisprezece copii ai unui predicator creştin 
strict. Familia lui a întâmpinat greutăţi în a găsi gazde care să 
primească o familie de cincisprezece persoane, deci tatăl lui 
Leon trimitea adesea opt sau nouă copii să locuiască împreună 
cu diferite rude câteva luni, oricând se mutau într-un nou 
apartament. Pentru a primi apartament, îi spunea gazdei că avea 
doar patru sau cinci copii, iar după ce familiei i se permitea să se 
mute, îi aducea acasă, în tăcere, pe ceilalţi copii. Gazdele nu erau 
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niciodată încântate şi adesea le cereau să se mute. Leon îşi 
aminteşte că se mutau frecvent când era el mic. 

Când Leon avea cam doisprezece ani, familia lui a găsit în 
sfârşit o casă pe care şi-o puteau permite, în partea de sud a 
oraşului Chicago, şi au încetat să se mute. Leon s-a bucurat de 
stabilitatea unei singure locuinţe, iar la şcoală a excelat la 
atletism şi muzică. Şi-a asumat, de asemenea, rolul de protector 
pentru cele opt surori şi cei patru fraţi mai mici ai lui. 

Pentru a evita să fie recrutat de bandele locale, care încercau 
constant să-l recruteze din cauza mărimii şi abilităţilor lui 
atletice, Leon a început să îndeplinească slujbe umile în 
comunitate, pentru a face nişte bani. Slujba pe care o făcea cel 
mai des era să care produse alimentare pentru oameni în vârstă. 

Când avea treisprezece ani, un băiat mai mare din vecinătate 
i-a spus că o doamnă bătrână avea nevoie de ajutor pentru a i se 
căra alimente într-o clădire cu apartamente. Leon l-a urmat pe 
băiat în apartamentul „doamnei în vârstă”, dar nu era nimeni 
acolo. S-a dovedit că celălalt băiat îl urmărise pe Leon de câteva 
zile, căutând prilejul de a fi singur cu el. Era mai mare şi mai 
puternic decât Leon; l-a atras în cameră şi l-a violat. Leon a 
simţit o ruşine şi o vină îngrozitoare din cauză că a fost violat. A 
simţit, de asemenea, furie şi neputinţă, fiindcă nu a fost în stare 
să oprească fapta. Nu a spus nimănui din familie, dar amintirea 
avea să îl bântuie decenii întregi. 

La şcoală a continuat să exceleze la sporturi, fiind vedetă la 
fotbal, înot, pe pistă şi în echipele de lupte. A continuat să se 
dezvolte ca muzician şi cântăreţ. În liceu s-a alăturat unui grup 
canto format numai din băieţi, iar cu două surori ale lui a 
format, de asemenea, un cor itinerant de muzică gospel. Totuşi, 
ruşinea şi vina cu care trăia au continuat să-l chinuiască. Ceilalţi 
băieţi din grupul canto l-au învăţat să bea alcool şi a început să 
bea mult. După absolvire, a părăsit oraşul Chicago şi s-a alăturat 
Corpului de Marină. 

A călătorit prin toată lumea în Corpul de Marină, iar după ce a 
părăsit Marina, s-a întors la Chicago, cu o soţie hawaiană şi un 
băieţel. Totuşi, părăsirea Corpului de Marină nu fusese ideea lui. 
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Fusese eliberat în mod dezonorant, după ce se bătuse cu un alt 
soldat. A continuat să bea şi a avut mai multe slujbe prost 
plătite, pentru a reuşi să o scoată la capăt şi a-şi întreţine familia. 
După un an, soţia l-a părăsit şi s-a întors în Hawaii. Şase luni 
mai târziu, l-a sunat ca să-i spună că fiul lor murise într-un 
accident tragic. Leon nu a fost în stare să meargă la 
înmormântare. Era devastat. 

A început să fumeze cocaină crack şi a ales o carieră de 
stripteur, în încercarea de a-şi continua viaţa ca interpret şi 
animator. La clubul de striptease a trecut rapid la oferirea de sex 
contra favoruri şi droguri. În acea perioadă, s-a căsătorit cu o 
altă femeie şi au avut doi copii. 

La mijlocul celui de al patrulea deceniu de viaţă a fost arestat 
pentru posesie de cocaină şi a fost trimis la închisoare. Când a 
fost eliberat, a avut puţine perspective. A început să se 
prostitueze ca să supravieţuiască, iar apoi să danseze la un club 
homosexual din Boystown. Acolo i-a întâlnit pe slujitorii 
creştini de la Emmaus. 

Leon a început să vină la Centrul Misiunii curând după ce i-a 
întâlnit pe cei de la misiunea de ajutorare. A fost atras de 
atmosfera creştină, care i-a amintit că în familie crescuse efectiv 
în biserică. A fost, de asemenea, atras de dragostea şi acceptarea 
pe care i-au oferit-o ei. A continuat să aibă căderi timp de câţiva 
ani, venind şi plecând de la centrul de recuperare, dar nu s-a 
dedicat pe deplin renunţării la droguri până ce, la vârsta de 
cincizeci şi unu de ani, a realizat că avea cu adevărat nevoie să 
renunţe la droguri. Prin Emmaus, a găsit un program de 
reabilitare pe termen lung care a funcţionat pentru el, iar în final 
s-a oprit din a bea alcool şi din a fuma cocaină crack. Atunci a 
început vindecarea lui. 

Astăzi Leon este un bărbat mai smerit, care recunoaşte 
degrabă că se află încă în procesul de recuperare. Nu a 
consumat droguri de aproape cinci ani şi a reluat legătura cu fiul 
şi fiica lui şi cu nepoţii lui. Are propriul său apartament şi 
lucrează ca interpret de stradă licenţiat, cântând cântecele gospel 
cu care a crescut. Călătoria lui spre plinătate este încă în plină 
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desfăşurare, dar o înfruntă cu mai multă speranţă astăzi decât a 
făcut-o timp de patruzeci de ani. 

[Hope for the journey: Leon’s story. Copyright © 2013 
Emmaus Ministries. Tradus şi publicat cu permisiune.]  

 

TIM A MURIT 

 
Tim a murit cu zece zile în urmă. Am aflat lunea trecută, în 

ziua noastră de rugăciune. 
Să spunem că am fost şocaţi ar fi un adevăr numai pe 

jumătate. Moartea lui a fost foarte bruscă. Tim locuia în 
Arkansas şi se descurca grozav acolo. Nimeni nu se aştepta să 
moară la vârsta lui de un atac de inimă. 

Probabil vă amintiţi de Tim din ceea ce eu numesc 
„povestea cu cremă de alune”. 

Este povestea felului în care fostul nostru director de 
misiune, Doug Van Ramshorst, a învins ostilitatea şi tăcerea lui 
Tim, cumpărându-i o ceaşcă de cafea în fiecare noapte în care îl 
vedea în misiunea de ajutorare. În loc să încerce să-l atragă pe 
Tim în conversaţie, Doug punea doar cafeaua lângă Tim, pe 
banca unde şedea el în fiecare noapte, aşteptând să vină clienţii 
cu maşina, iar apoi se îndepărta. 

A fost nevoie de mai mult de trei luni de asemenea 
interacţiuni tăcute, dar în cele din urmă Tim i-a vorbit lui Doug. 
A rostit cinci cuvinte, pentru a fi exacţi: „Îmi place crema de 
alune.” Asta a fost tot. Aşa că Doug a început să pună cremă de 
alune în cafeaua pe care o aşeza în tăcere pe bancă lângă Tim în 
fiecare noapte, dincolo de magazinele mici de cartier de pe 
Străzile Broadway şi Waveland. 

Iar cam după încă o lună, Tim a început să se deschidă cu 
adevărat faţă de Doug: vorbind cu el, împărtăşind cu el, 
devenind prietenul lui. S-a deschis cu privire la problemele 
familiei lui (era oaia neagră, fiul unui predicator), cu privire la 
lupta lui de a-şi păstra sănătatea mintală şi cu privire la ruşinea 
pe care o simţea din cauză că nu era prezent în viaţa micului său 
fiu. A venit la Centrul Misiunii şi a început să-şi schimbe viaţa. A 
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învins adicţia de heroină. A obţinut permis de conducere pe 
toate autovehiculele şi a devenit şofer de camion. S-a împăcat 
cu familia. A devenit din nou parte din viaţa fiului său. 

Şi a recidivat. Mai mult de o dată, de fapt. Dar noi am 
refuzat să renunţăm la el, deci şi el a refuzat să renunţe la sine. 
În cele din urmă, s-a mutat în Arkansas ca să lucreze la ferma 
mătuşii lui. S-a descurcat bine acolo şi a trecut la o altă slujbă, 
pe cont propriu. Recent lui Tim i se încredinţase custodia 
parţială a fiului său: o confirmare atât a progresului enorm pe 
care îl făcuse, cât şi a puterii transformatoare a lui Dumnezeu în 
viaţa lui.  

Dar cu toate că Tim terminase cu viaţa dificilă, viaţa dificilă 
nu terminase cu el. Chiar dacă nu mai consuma droguri şi era 
abstinent de ani de zile, se vede că drogurile şi viaţa pe stradă au 
cerut un preţ enorm (şi tăcut) de la inima lui. Duminica trecută, 
ea a cedat brusc. Avea treizeci şi nouă de ani. 

Nu este niciodată uşor să te confrunţi cu moartea, dar este 
deosebit de dificil când cineva este smuls atât de brusc cum a 
fost smuls Tim. Părinţii lui au rămas fără fiul lor. Fiul lui a 
rămas fără tatăl lui. Prietena lui a rămas fără partenerul ei. Iar 
noi am rămas fără prietenul nostru. 

În acelaşi timp, suntem plini de recunoştinţă pentru darul pe 
care ni l-a dat Dumnezeu prin Tim. Rareori îi vedem pe bărbaţii 
noştri transformându-se în măsura în care a făcut-o Tim. 
Sentimentul de pierdere pe care îl simţim este parţial rezultatul 
gândului că ştiam cum avea să se sfârşească povestea lui. 
Moartea lui ne aminteşte să aducem întotdeauna mulţumiri 
pentru viaţa pe care o avem, pentru vieţile celor cu care 
ajungem să avem de-a face şi pentru rolul pe care ajungem să-l 
jucăm în vieţile lor. 

Ne lipseşte Tim. Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru Tim. Şi 
ne rugăm pentru familia lui. 

[Tim is dead. Copyright © 2014 Emmaus Ministries. Tradus 
şi publicat cu permisiune.]  

 



 - 597 - 

VĂZÂNDU-I POTENŢIALUL: VIAŢA LUI PAUL, ZECE 

ANI MAI TÂRZIU 

KATIE YEE 

 
Cu trei ani în urmă, când m-am mutat în clădirea Emmaus ca 

să-mi încep stagiul, l-am întâlnit pe Paul în parcare. 
Încărca unelte în camion, după ce lucrase la peisajul din 

jurul clădirii. Cu un zâmbet prietenos şi o strângere de mână 
fermă, s-a prezentat şi mi-a spus că făcuse parte din misiune. 

Deşi Paul continuă să vină la misiune, nu o mai face ca unul 
dintre „bărbaţi”. De fapt, numai câţiva dintre cei care lucrăm 
aici acum, l-am cunoscut pe Paul când a venit prima dată la 
Emmaus. 

... Îl cunosc ca pe un om prietenos, care îl ajută pe John să 
aibă grijă de clădire şi se asigură întotdeauna că avem flori care 
înfloresc în jurul clădirii pe timpul verii. 

... Îl cunosc pe Paul, care învaţă să citească şi încearcă să-şi 
şteargă cazierul. 

... Îl cunosc ca pe un membru devotat al bisericii, care de 
zece ani nu a mai băut. 

... Îl cunosc pe Paul, care a fost total reclădit pe Cristos. 
Totuşi, dacă aş fi fost aici când a venit prima dată la 

Emmaus, aş fi cunoscut un om complet diferit... 
Paul a crescut într-o furtună de instabilitate. Mama lui a 

murit pe când era doar un copilaş care începea să umble, iar el a 
fost împins din casă în casă, în timp ce rudele se străduiau să 
aibă grijă de el. Schimba adesea şcoala şi nu avea pe nimeni ca 
să-l ajute să se acomodeze cu o nouă clasă. 

Nu a învăţat niciodată ceea ce cei mai mulţi dintre noi 
învăţăm la şcoală – a învăţat în schimb să supravieţuiască pe 
cont propriu, vânzând droguri şi petrecând timp cu oameni 
nepotriviţi. În cele din urmă, aceasta l-a condus la o viaţă de 
străzi – să consume droguri, să se prostitueze, să facă tot ce 
putea pentru a rămâne în viaţă. 

Când Emmaus l-a întâlnit pe Paul prima dată, era un bărbat 
dur, cu o mulţime de bagaje. Dar s-a încălzit surprinzător de 
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repede într-o comunitate creştină căreia îi păsa de el. Obosise să 
fie influenţat de oameni negativi şi era deschis faţă de o forţă 
pozitivă în viaţa lui. 

În 1997 a urmat tratament, iar după aceea s-a mutat cu John 
şi Carolyn pentru un an şi jumătate. Iar de atunci Paul nu s-a 
mai drogat. 

Paul realizează că mulţi oameni de la Emmaus şi-au asumat 
un risc şi au investit mult în el, fiindcă au văzut în el o valoare şi 
un potenţial pe care el nu le văzuse niciodată pentru sine. Paul 
atribuie succesul şi sobrietatea lui îndurării şi tăriei lui 
Dumnezeu şi, în al doilea rând, asentimentului său de a renunţa 
la tot. Ştie că, dacă nu ar fi predat puterii transformatoare a lui 
Dumnezeu vreun domeniu al vieţii lui, aceasta l-ar fi condus, în 
cele din urmă, înapoi pe străzi. Este ceea ce Paul vrea ca ceilalţi 
bărbaţi de la Emmaus să facă: să-I predea totul lui Dumnezeu. Paul ştie 
că este singura cale spre libertate.  

Uneori, când suntem alături de bărbaţii noştri, parcă mai 
mult mergem în cerc, decât pe un drum care duce undeva. 
Poate să fie atât de greu pentru ei să se elibereze de lanţurile 
care îi ţin pe străzi! Dar dacă suntem vreodată descurajaţi, 
Dumnezeu ne aduce pe cineva ca Paul în minte, ca să ne 
amintească faptul că o transformare incredibilă este posibilă 
prin puterea Lui. 

[Katie Yee, Seeing His Potential: Paul’s Life 10 Years Later. 
Extras din newsletter-ul Distant Country, noiembrie 2006. 
Copyright © 2006 Emmaus Ministries. Tradus şi publicat cu 
permisiune. Katie Yee îşi aduce accentul uşor din Dakota de 
Nord şi inima de slujitoare în slujba ei de coordonatoare la 
Centrul Misiunii. Katie s-a alăturat Comunităţii Kaio în 2003 pentru 
un an de voluntariat cu program întreg, înainte de a se alătura 
personalului Emmaus în 2004. Ea şi soţul ei, Ben, frecventează 
Biserica lui Cristos Lakeview din cartierul Uptown din Chicago.] 
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CÂND CELOR DRAGI LE PASĂ 

 

CRESCUTĂ SUB UMBRELA LGBT 

 

Dawn Stefanowicz a crescut într-un cămin în care dorinţele 

sexuale ale adulţilor erau mai presus de nevoile şi binele ei. 
Astăzi ea luptă pentru căsătoria tradiţională şi pentru dreptul 
copiilor de a avea o mamă şi un tată. 

Căsătoria între persoanele de acelaşi sex este o chestiune 
controversată, care atrage atenţia multor politicieni şi celebrităţi şi 
căreia i se acordă o atenţie deosebită la ştiri. În timp ce 
dezbaterea se află în plină desfăşurare, o problemă centrală este 
trecută cu vederea, crede autoarea şi vorbitoarea canadiană 
Dawn Stefanowicz: cum îi afectează pe copii faptul de a creşte 
într-un cămin în care părinţii sunt de acelaşi sex? 

Multe state permit deja cuplurilor de acelaşi sex să adopte 
copii, o practică ce va fi şi mai mult consolidată prin lege, 
deoarece mai multe state eliberează certificate de căsătorie 
cuplurilor homosexuale. Mai mult, unii homosexuali au proprii 
lor copii din relaţii heterosexuale anterioare cu persoane de sex 
opus. Dawn prezintă un punct de vedere rareori auzit în 
discuţiile publice; tatăl ei a fost implicat activ în stilul de viaţă 
homosexual, iar ea se descrie ca fiind „crescută sub umbrela 
LGBT” [gay, lesbiene, bisexuali şi transgenderi]. 

Dawn s-a născut în Toronto. Tatăl ei a devenit un 
homosexual activ de la o vârstă fragedă. Era un om de afaceri 
de succes. Dorind copii, s-a căsătorit, iar din relaţie s-au născut 
Dawn şi cei doi fraţi ai ei, unul fiind geamăn cu ea. După ce 
Dawn şi fratele ei au fost concepuţi, tatăl lor a pus capăt 
relaţiilor sexuale cu soţia lui şi a căutat relaţii homosexuale în 
locuri de întâlnire pentru homosexuali renumite din Canada şi 
Statele Unite. Dawn era adesea dusă în multe locaţii de acest 
gen, chiar şi când era copil. Tatăl ei a avut numeroşi iubiţi 
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homosexuali şi i-a adus în familie. La vârsta de cincizeci şi unu 
de ani, în 1991, a murit de SIDA. 

Astăzi Dawn locuieşte în Ontario, Canada. Este contabil 
autorizat, creştină, apărătoare publică al copiilor care cresc în 
cămine cu cupluri de sex opus căsătorite şi apărătoare vocală a 
căsătoriei tradiţionale. Este căsătorită de douăzeci şi opt de ani 
cu un bărbat şi are doi copii adolescenţi. În anul 2007 a publicat 
Ieşind dintr-o situaţie dificilă: Impactul creşterii şi educării copiilor de către 
părinţi homosexuali, o carte despre experienţa ei de a fi crescut în 
lumea LGBT. Cu ocazia celei de a cincea aniversări de la 
apariţia cărţii ei, a discutat cu revista Raportul Lumii Catolice. 

Jim Graves: De ce ai decis să împărtăşeşti în cartea şi 
prelegerile tale publice povestea creşterii tale „sub umbrela 
LGBT”? 

Dawn Stefanowicz: M-am simţit îndatorată. Am depus 
mărturie în faţa Comitetului Afacerilor Legale şi Constituţionale ale 
Senatului Canadian la Ottawa în anul 2004, pentru a-i convinge să 
nu includă „orientarea sexuală” în legea delictelor bazate pe ură, 
din cauza restricţionării libertăţii de exprimare şi a libertăţii 
religioase. Ulterior am depus aceeaşi mărturie în faţa conducerii 
unei şcoli. Aproape imediat, activiştii „gay” care fuseseră aduşi 
cu autocarele – şi ar trebui să spun că îmi displace termenul 
„gay”, dar este atât de folosit în zilele noastre, încât îl voi folosi 
– au început să strige la mine în timp ce îmi ţineam discursul, 
încât nu se mai putea auzi ce spuneam. Am fost întreruptă de o 
mulţime de ori. Am fost îngrijorată pentru propria-mi siguranţă, 
aşa că am rugat un gardian de pază să mă însoţească până la 
maşină. Am mers acasă şi am început să scriu cartea. Vroiam 
să-mi împărtăşesc experienţa de a fi fost crescută într-un cămin 
cu părinţi de acelaşi sex. 

Graves: Un lucru pe care îl accentuezi este că nu ai observat 
niciodată o relaţie monogamă în familia ta. 

Stefanowicz: Corect. Pentru copiii ca mine, doar fiindcă 
părinţii sunt „parteneri”, nu înseamnă că sunt şi monogami. 
Monogamia în comunitatea de homosexuali înseamnă 
„monogamie în serie”, adică ai un singur partener pentru câteva 
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luni şi apoi mergi mai departe sau eşti într-o singură relaţie, dar 
simultan ai parteneri multipli. Studiile arată că majoritatea 
relaţiilor masculine homosexuale devin deschise încă din primul 
an. Un articol recent publicat în New York Times a confirmat 
acest fapt – 50% dintre „căsătoriile” între persoane de acelaşi 
sex devin deschise, adică se „deschid” spre alţi parteneri sexuali 
încă din primul an. Tatăl meu putea fi într-o relaţie de 
„dedicare” pe termen lung cu partenerul lui, dar exista o 
înţelegere cu partenerul lui că vor exista relaţii sexuale şi cu alţii. 

Am crescut fără să fiu înconjurată de cupluri heterosexuale 
obişnuite. În casa noastră se aflau partenerii tatălui meu şi alţi 
prieteni ai lui, iar ei mă luau adesea la locurile de întâlnire ale 
comunităţii LGBT. Eram doar un copil, dar am fost expusă la 
activităţi sexuale făţişe. De exemplu, pe când aveam doar nouă 
ani, tata m-a luat cu el la un magazin erotic din centrul oraşului. 
A motivat că vrea să fiu expusă sexualităţii devreme în viaţă, ca 
să nu fiu pudică. Nu exista nicio intimitate în privinţa 
sexualităţii. Sexul era ceva foarte public; era parte a culturii 
homosexuale.  

Mă lua să văd şi lucrări de artă ale artiştilor homosexuali, ale 
căror picturi şi sculpturi integrau simboluri falice. Mă lua chiar 
pe plajele de nudişti unde se întâlneau bărbaţii homosexuali. 
Vroia chiar să mă dezbrac şi eu, dar nu am făcut-o. În locuri ca 
acelea bărbaţii se „pescuiau” reciproc, propunându-se unul 
altuia pentru sex. Existau locuri prin apropiere unde puteai 
merge să faci sex. Exista o întreagă reţea; dacă venea poliţia, se 
anunţau unul pe altul şi se opreau din activitatea sexuală. 

Toate acestea erau înaintea erei internetului, dar tot exista o 
reţea incredibilă, pe care comunitatea homosexuală o folosea 
pentru a se informa despre locurile de întâlnire unde puteau 
merge pentru o „partidă rapidă de sex”. Astfel de locuri puteau 
fi plaje publice, săli de sport sau chiar parcuri din apropierea 
locurilor de joacă pentru copii. Tatăl meu mergea în căutare de 
parteneri sexuali în diferite locaţii peste tot în Canada. Îi plăcea 
să vină şi în Statele Unite; oraşele lui favorite erau 
San Francisco, Miami şi Fort Lauderdale. Căuta parteneri 
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sexuali în locuri publice, găsea pe cineva în doar câteva minute 
şi mergea apoi undeva pentru a face sex.  

De altfel, tata deţinea şi un apartament în centrul oraşului, 
lângă biroul său, unde se putea întâlni cu cineva pentru sex 
rapid.  

Odată, pe când eram prin clasa a zecea, am fost încântată 
fiindcă tata a venit la şcoală pentru a mă vedea cum cânt în 
orchestră. Nu o mai făcuse niciodată. I-am văzut ochii holbaţi 
când a văzut băieţii adolescenţi cântând pe scenă cu mine. 
Atunci mi-am dat seama că nu se afla acolo pentru mine, ci ca 
să găsească bărbaţi tineri. 

Graves: Cu timpul, când ai crescut, tatăl tău te-a folosit şi ca 
„momeală” pentru a atrage bărbaţi cu care dorea să aibă sex. 

Stefanowicz: Da. Mă îndemna să mă îmbrac provocator, să 
port o anumită bluză scurtă, şi mergeam astfel împreună în 
căutare de parteneri sexuali în locuri publice. Un bărbat se poate 
identifica drept homosexual, dar tata ştia că lor le plăceau şi 
tinerele frumoase şi atractive. Sau puteam fi un mod de a atrage 
atenţia bărbaţilor bisexuali sau heterosexuali.  

Tatălui meu îi plăceau bărbaţii bine îmbrăcaţi, curaţi şi 
respectabili, care erau mai tineri cu vreo zece ani decât el. Era 
întotdeauna cu câte un bărbat mai tânăr decât el, niciodată de o 
vârstă cu el sau mai bătrân. Cunoşteam o grămadă de bărbaţi 
homosexuali care aveau o preferinţă pentru băieţi adolescenţi 
care abia ajunseseră la pubertate. Îi căutau în special pe cei 
vulnerabili, ai căror taţi erau absenţi din familii. 

Graves: Ai obiectat vreodată la modul în care tatăl tău te 
folosea astfel? 

Stefanowicz: Nu-mi plăcea, însă eram devastată. Vroiam 
să-i fac pe plac şi să petrec timp cu el. De fapt, îi căutam 
dragostea şi căutam să fiu acceptată de el. Dar în schimb trebuia 
să-l accept eu pe el. 

Graves: Iar tatăl tău a adus mulţi bărbaţi în casa voastră 
pentru sex. 

Stefanowicz: Da. Asta a fost copilăria mea într-o mediu 
homosexual. Nu era un mediu sigur pentru creşterea copiilor. 
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În primul rând, eşti expus la multe boli. Nu ştiu cum să mă 
exprim altcumva: sexul homosexual este mizerabil şi 
dezordonat. Vedeam cearşafuri murdare, acoperite de spermă, 
materii fecale şi gel lubrifiant. Prezervativele nu făceau parte din 
decor. Nu se ştia de SIDA pe atunci. De fapt, ani de zile mai 
târziu, când i-am împărtăşit medicului meu de familie cum am 
crescut, m-a trimis să fac aceleaşi analize la sânge pe care le 
făceau cei care erau implicaţi în relaţii homosexuale.  

Diferiţi bărbaţi veneau şi locuiau pentru o vreme în camera 
noastră recreaţională. Pe când tata avea vreo treizeci de ani, un 
tânăr artist în vârstă de optsprezece ani a venit să locuiască cu 
noi. Aveau o relaţie sexuală, dar mergeau şi singuri la agăţat de 
bărbaţi. Aduceau bărbaţi acasă pentru sex în grup. Ochii mei de 
copil au văzut o grămadă de lucruri. Nu era o imagine frumoasă 
sau roză.  

Fratele meu geamăn a văzut odată o partidă de sex în grup. 
Nu înţelegea cum de tata putea săruta alţi bărbaţi, dar nu-i putea 
arata afecţiune lui. 

Graves: Ai fost abuzată sexual? 
Stefanowicz: Am imagini de abuz sexual în mintea mea; am 

avut coşmaruri despre asta. Mama mi-a confirmat că am fost 
abuzată sexual de tata pe când eram bebeluş, dar nu a putut să 
confirme imaginile din mintea mea în care eram cu tatăl meu şi 
cu alţi bărbaţi. Mulţi alţi copiii, care sunt acum adulţi, care 
provin ca şi mine dintr-un mediu homosexual, mi-au împărtăşit 
că au fost abuzaţi. Există un risc mai mare de abuz într-un astfel 
de mediu. 

Graves: Au fost partenerii tatălui tău drăguţi cu tine? 
Stefanowicz: Câteodată găteau pentru mine, mă ajutau la 

lecţii sau mă duceau la anumite activităţi. Dar nu se aflau în casa 
noastră pentru mine sau pentru fraţii mei; erau acolo pentru 
tata. Şi eu, şi fraţii mei simţeam că nu eram importanţi. De 
altfel, chiar dacă diferiţi bărbaţi veneau şi locuiau cu noi pentru 
o vreme, ei nu au fost niciodată pentru noi ca un părinte sau ca 
un membru de familie.  
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Ar trebui să adaug că eu, ca femeie, nu m-am simţit 
valorizată, apreciată sau iubită. Era un mediu înjositor pentru 
mine. Am văzut multă confuzie privind identitatea sexuală; de 
exemplu, câteodată tata se îmbrăca în haine pentru femei. Sau îl 
vedeam pe câte un partener al tatălui meu că adopta un rol de 
„pseudofemeie”. 

Graves: Ai fost martoră la moartea multora dintre ei. 
Stefanowicz: Da. Unii prieteni ai tatălui meu s-au sinucis. 

Alţii au murit de SIDA. L-am văzut cu ochii mei chiar pe tatăl 
meu murind de SIDA. 

Graves: Unde a fost mama ta în tot acest timp? 
Stefanowicz: Mama a fost grav bolnavă de diabet cronic de 

la vârsta de optsprezece ani. Era de altfel şi o persoană cu un 
caracter slab. Se simţea rănită şi singură, dar nu se opunea pe 
faţă la ceea ce se întâmpla. Vedea anumite lucruri şi pleca. Din 
cauza bolii şi pasivităţii ei, încă de la vârsta de opt ani aveam o 
mulţime de responsabilităţi. Cea mai mare parte a gătitului şi 
curăţeniei cădea în sarcina mea.  

Când s-au căsătorit, tata nu a avut nicio intenţie să-i fie 
credincios; s-a căsătorit cu ea doar pentru că vroia copii. După 
ce eu şi fratele meu geamăn ne-am născut, relaţiile lor sexuale au 
luat sfârşit.  

Mama îl însoţea pe tata în vizitele lui în subculturile LGBT. 
De fapt, ea însăşi s-a implicat într-o relaţie cu o femeie, cam în 
perioada adolescenţei mele. Îmi amintesc că îi vedem pe 
partenerii tatălui meu cum îi aranjau mamei părul, i-l pieptănau 
sau i-l puneau bigudiuri. 

Graves: Îţi urăşti tatăl? 
Stefanowicz: Nu, întotdeauna l-am iubit pe tata, chiar dacă 

ce a făcut mi-a cauzat atât de mult stres, singurătate şi 
coşmaruri. Eram supărată pe tata din cauză că a pus nevoile lui 
mai presus de persoana mea. Simţeam întotdeauna riscul de a fi 
înlăturată, aşa cum i-a înlăturat pe mulţi parteneri de-ai lui. Îi 
căutam doar dragostea, dar el nu putea exprima afecţiune faţă 
de mine.  
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Când era pe moarte, m-am rugat într-un mod special pentru 
el. Vroiam să-l iert şi să capăt şi eu pace. Într-adevăr, l-am iertat. 

Graves: Cum au fost ultimii săi ani? 
Stefanowicz: Îi era dificil să se deplaseze, deci îi era greu să 

meargă în zonele în care putea căuta parteneri sexuali în locuri 
publice. SIDA i-a cauzat pete violete pe faţă şi pe corp, pe care 
încerca să le ascundă cu cosmetice, cămăşi cu mâneci lungi şi 
pantaloni. A început să slăbească şi şi-a pierdut energia. Ştia că 
se afla în faţa unei situaţii grave. Se simţea singur, de aceea 
încercam constant să-i spun că-l iubesc. Câteodată nu vroia să 
aibă nimic de-a face cu mine. Dar am învins până la urmă. În 
timp, mi-a împărtăşit neliniştile sale interioare. A fost abuzat 
sexual când era copil; tatăl lui a fost un alcoolic violent. A fugit 
de acasă la cincisprezece ani. Asta m-a ajutat să-l înţeleg şi să-l 
iert. Ştiam că nu mă puteam elibera dacă nu-l iertam. 

Totuşi, încă mai aveam resentimente faţă de partenerii 
tatălui meu, în special faţă de ultimul. El şi tata au avut o relaţie 
„deschisă” timp de paisprezece ani. Mama nu era prezentă, el 
era cel care îl îngrijea pe tatăl meu. Tata era destul de înstărit, iar 
el ştia că putea obţine averea tatălui meu când acesta avea să 
moară. Niciunul dintre partenerii tatălui meu nu a fost ca un 
părinte adoptiv pentru mine; de fapt, eram ofensată că tata 
petrecea prea mult timp cu ei, şi nu cu mine. Ultimul său 
partener a murit de SIDA în 1996.  

L-am văzut pe tata cu o zi înainte de a muri. Era puternic 
anesteziat cu calmante şi în dureri cumplite. M-a recunoscut cu 
greutate. I-am ţinut mâna. Tata i-a zis partenerului său: „Spune-i 
că o iubesc.” 

Am observat şi că tata încă mai păstra o poză cu o barcă pe 
o mare liniştită pe care o cumpărasem pentru el cu mulţi ani în 
urmă. Am fost mulţumită că încă o păstra. Asta mi-a arătat că o 
preţuise. M-am rugat ca tata să capete pacea descrisă în tablou. 

Graves: Iar acum, fiind adultă, ţi-ai revenit din experienţele 
negative ale copilăriei? 

Stefanowicz: Pe la vârsta de treizeci de ani am făcut 
treisprezece luni de terapie. Zeci de ani am avut parte de 



 - 606 - 

insecuritate, depresie, deprivare de somn şi confuzie sexuală. 
Vindecarea mea a inclus confruntarea cu realitatea şi iertarea. 

Graves: Cum a fost primită cartea ta? 
Stefanowicz: Mulţi o susţin. Peste cincizeci de copii 

crescuţi în cămine cu părinţi de acelaşi sex, care sunt acum 
adulţi, m-au contactat, identificându-se cu experienţele mele. 
Bărbaţi care trăiesc în stilul de viaţă homosexual mi-au scris 
căutând răspunsuri. „Cum pot părăsi comunitatea 
homosexuală?”, mă întreabă ei, „fără suportul familiei sau al 
comunităţii, de care am nevoie?” Ei caută dragoste, compasiune 
şi ajutor. Le spun că nu sunt obligaţi să meargă pe acelaşi drum 
ca tatăl meu.  

Aceşti oameni recunosc că s-au gândit doar la ei când s-au 
implicat sexual în relaţii cu alţi bărbaţi. Nu au văzut că alegerile 
pe care le fac îi rănesc pe alţii. Se bucurau doar de plăcerea de 
moment şi ignorau consecinţele. Iar femeile care se confruntă 
cu probleme lesbiene mă întreabă adesea despre mama. 

Graves: Ce le spui criticilor tăi? 
Stefanowicz: Mulţi sunt amăgiţi de acceptarea 

homosexualităţii în cultura noastră. Nu se gândesc la implicaţiile 
pe termen lung pe care acest mod de viaţă le are asupra copiilor. 
Dacă sunt critici răutăcioase, nu le răspund. Dacă sunt 
respectuoase, le răspund. Le spun că tatăl meu nu a găsit 
niciodată fericirea. Le fac cunoscut că îmi pasă de ei, că le 
înţeleg circumstanţele şi că am compasiune faţă de ei. Le spun 
că trebuie neapărat să găsească suport într-o comunitate în care 
să poată fi oneşti, să caute iertare şi să găsească mântuire prin 
Cristos. 

Graves: Mulţi critici susţin că nu toţi homosexualii trăiesc o 
viaţă de promiscuitate ca tatăl tău. 

Stefanowicz: Este adevărat. Dar dacă te asociezi cu 
comunitatea homosexuală, există un risc mai ridicat de a te 
implica sexual cu parteneri multipli. Studiile indică un nivel înalt 
de promiscuitate la bărbaţii care fac sex cu bărbaţi, iar incidenţa 
bolilor cu transmitere sexuală continuă să fie mult mai ridicată 
la bărbaţii care fac sex cu bărbaţi. Tatăl meu nu a fost unic în 
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căutarea de parteneri sexuali în locuri publice; sunt mulţi alţi 
bărbaţi care au o energie nesfârşită în a se azvârli în legături 
amoroase de moment. 

Graves: Ai fost, de asemenea, în contact cu misiunea 
catolică Courage pentru cei cu atracţie faţă de persoanele de 
acelaşi sex. 

Stefanowicz: Da. Cofondatorul său, Părintele John Harvey, 
a fost incredibil de suportiv faţă de mine. M-a numit o femeie 
curajoasă, fiindcă mi-am făcut cunoscută povestea. 

Graves: Şi care este părerea ta despre presiunile care se fac 
pentru recunoaşterea căsătoriei între persoane de acelaşi sex? 

Stefanowicz: Am depus mărturie în faţa oficialităţilor din 
Canada, Statele Unite şi în alte locuri. Expun pe scurt povestea 
mea, iar apoi le reamintesc că, din punct de vedere istoric şi 
religios, căsătoria tradiţională este semnificativă. Este liantul 
care ţine strâns legate cultura şi societatea noastră, stabilind 
cadrul în care copiii pot fi educaţi cel mai bine într-un mediu 
sigur.  

Apoi este problema monogamiei, despre care am discutat, şi 
importanţa pentru copii de a avea atât un tată, cât şi o mamă, de 
a avea rude de care sunt legaţi la nivel biologic. Identitatea, 
siguranţa şi sentimentul de apartenenţă ancestrală vin din 
cunoaşterea mamei noastre şi a tatălui nostru, ceea ce se pierde 
în uniunile homosexuale.  

Fiecare copil doreşte să crească alături de părinţii lui 
biologici, care să-şi fie credincioşi unul altuia. Copiii nu doresc 
stresul enorm de a creşte cu părinţi care pun pe primul plan 
preferinţele lor sexuale. Trei decenii din viaţă mi-am văzut tatăl 
trecând de la o relaţie sexuală la alta. Aceasta era prioritatea 
vieţii lui. Un copil nu poate avea nevoile relaţionale şi spirituale 
împlinite într-un astfel de mediu.  

Precum am spus, am fost foarte devastată în copilărie. Să fac 
lucrurile imorale pe care mi le cere tatăl meu să le fac? Cum să îl 
onorez pe tatăl meu într-un asemenea mediu? Şi cum rămâne cu 
nevoile mele? Sentimentele mele nu contează, dar sentimentele 
tatălui meu şi ale partenerilor lui contează? 
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Copiilor nu le pasă dacă lumea este „gay” [„veselă”, în limba 
engleză, n. trad.] şi prietenoasă, ei vor doar să petreacă timp cu 
tatăl lor. Au nevoie de o familie stabilă, cu părinţi de sex opus 
căsătoriţi, de o comunitate şi de o şcoală care să împărtăşească 
valori comune. Au nevoie, de asemenea, de fundamentele unei 
credinţe religioase. Sunt, într-adevăr, atacată de activişti fiindcă 
promovez această perspectivă, dar nu le răspund cu ură. Grija 
mea cea mai mare este pentru copii.  

Am fost născută sub umbrela comunităţii LGBT. Nu am 
ales eu asta. Să ies de sub acea umbrelă a fost pentru mine un 
drum singuratic. Dar faptul că am făcut-o mi-a dat o libertate şi 
o fericire pe care vreau să le împărtăşesc şi altora. 

[Dawn Stefanowicz, Raised Under the GLBT Umbrella. 
Copyright © 2012 Dawn Stefanowicz. Tradus şi publicat cu 
permisiune. Interviul a apărut iniţial în The Catholic World Report, 
www.catholicworldreport.com. Dawn este autoarea cărţii Out From 
Under: The Impact of Homosexual Parenting. Jim Graves este un 
autor catolic care locuieşte în Newport Beach, California. 
Pentru mai multe informaţii, a se vedea site-ul personal al 
autoarei, www.dawnstefanowicz.com.] 

 

CUM RĂSPUNZI CÂND UN MEMBRU DE FAMILIE ÎŢI 

DEZVĂLUIE CĂ ESTE HOMOSEXUAL? 

DREW BERRYESSA 

 
La Portland Fellowship avem privilegiul de a păşi alături de 

câteva familii care au avut parte de descoperirea că cineva drag 
lor se identifică drept homosexual sau lesbiană. De mai bine de 
douăzeci şi cinci de ani, Portland Fellowship slujeşte familiilor în 
astfel de vremuri critice şi suntem binecuvântaţi să putem ajuta, 
oferind cunoaştere şi empatie familiilor în suferinţă.  

Acestea fiind zise, fiecare familie este unică şi de aceea nu 
există o formulă fixă cu ce să faci când un membru de familie îţi 
dezvăluie că este homosexual. Impactul dezvăluirii de către 
cineva drag a homosexualităţii sale va varia semnificativ în 
funcţie de relaţie. De exemplu, dacă fiul tău sau fiica ta îţi spune 
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că este homosexual sau lesbiană, aceasta va avea o încărcătură 
relaţională mai mare decât dacă un prieten îndepărtat îţi 
dezvăluie identitatea lui homosexuală. Indiferent de relaţie, 
există două aspecte cărora este nevoie să ne adresăm când ni se 
face o dezvăluire de o asemenea importanţă: răspunsul tău faţă 
de cel drag şi impactul pe care dezvăluirea îl are asupra ta 
personal. 

Deci cum îi răspunzi celui drag al tău? În câteva cuvinte: cu 
dragoste şi respect. Este important să-ţi aminteşti că, deşi 
dezvăluirea este dureroasă pentru tine, realitatea este că cel pe 
care îl iubeşti a ajuns la concluzia referitoare la sexualitatea sa în 
mod dureros şi într-o perioadă îndelungată de timp. Mai mult, 
fără îndoială, să-şi adune curajul pentru a-ţi face destăinuirea a 
fost un proces lent, plin de anxietate pentru el. Există un mare 
risc personal în împărtăşirea unei astfel de informaţii, în special 
dacă este clar că perspectiva ta despre lume se află în opoziţie 
cu modul în care îşi înţelege sexualitatea. Există şansa ca el să se 
aştepte deja la respingere şi judecată.  

Deci în ce constă practic un răspuns iubitor şi respectuos? 
Mai întâi, un astfel de răspuns va căuta să asculte şi să înţeleagă. 
Nimic nu întrerupe relaţia şi comunicarea ca eşecul de a asculta. 
Chiar dacă nu eşti de acord cu concluziile celui drag despre 
sexualitatea sa, el are experienţe care l-au făcut să se identifice 
ca homosexual, cel mai sigur, atracţiile faţă de persoane de 
acelaşi sex, pe care nici nu le-a ales, nici nu le-a cerut. Alegerea 
de a asculta te va ajuta să înţelegi mai bine ce drum a străbătut 
cel drag al tău, iar pe el îl va ajuta să se simtă respectat. 

Este important să comunici celui drag iubirea şi acceptarea 
ta faţă de el ca persoană. Ceea ce este, în mod clar, diferit de 
acceptarea sau aprobarea concluziilor, acţiunilor sau viitoarelor 
sale decizii. Deşi, foarte probabil, momentul când cel drag îţi 
face dezvăluirea despre sexualitatea sa nu este timpul potrivit ca 
să intraţi într-o discuţie profundă despre obiecţiile tale cu 
privire la identitatea lui sexuală (mai mult ca sigur, probabil că el 
cunoaşte deja părerea ta despre chestiunea în cauză), poţi să îi 
transmiţi dragoste şi acceptare şi să afirmi, cu respect şi 
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compasiune, că convingerile tale despre sexualitate rămân 
intacte şi că puteţi să nu fiţi de acord în această privinţă şi tot să 
vă iubiţi unul pe celălalt. Va fi timp mai târziu, când emoţiile se 
vor fi potolit, să vorbiţi mai sincer despre obiecţii; probabil că 
acum nu este momentul. 

Dar cum rămâne cu reacţia ta interioară? Când cineva drag 
îţi dezvăluie homosexualitatea sa, te va impacta în mai multe 
moduri. Răspunsul cel mai obişnuit este durerea. Joe Dallas 
explică aceasta în cartea sa When Homosexuality Hits Home: What 
to Do When a Loved One Says They’re Gay [Când homosexualitatea îţi 
loveşte familia: Ce să faci când cineva drag îţi spune că este homosexual]. 
El afirmă: „Presupunerilor tale mor, şi încă presupunerile tale 
majore. Deci, ca răspuns la această moarte, ca răspuns la orice 
fel de moarte, jeleşti.” Este important să recunoşti că va exista 
un proces de ajustare la noua dinamică şi la noua realitate a 
relaţiei.  

În această perioadă, este important să găseşti un loc sigur, în 
care să-ţi procesezi sentimentele de durere şi, mai ales, un loc în 
care să te afli separat de cel drag care ţi-a mărturisit că este 
homosexual. Durerea este un răspuns legitim, dar s-ar putea să 
nu fie folositor pentru relaţia ta cu cel drag, care este 
homosexual, să-i faci cunoscute sentimentele tale. Un consilier 
bun, un pastor sau un prieten de încredere, sau un grup de 
suport ar fi opţiuni mult mai sănătoase pentru a da frâu durerii.  

Portland Fellowship oferă un grup de suport pentru familia şi 
prietenii celor care au adoptat o identitate homosexuală. 
Grupul Speranţa se întâlneşte în a doua zi de vineri a lunii. 
Grupul oferă un loc sigur, în care să treci prin sentimentele şi 
reacţiile tale, şi te ajută echipându-te mai bine pentru o relaţie 
sănătoasă şi respectuasă cu cel drag. Mai mult, Grupul Speranţa 
oferă familiilor o perspectivă răscumpărătoare. Oamenii pot să-
şi supună sexualitatea stăpânirii lui Cristos şi chiar o fac, având 
parte de glorioasa Lui putere transformatoare. Este important 
să ne amintim că slujim unui Dumnezeu care, cu adevărat, îi 
izbăveşte pe cei zdrobiţi sexual. 
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[Drew Berryessa, How do you respond when a family member 
“comes out” to you? Extras din newsletter-ul The Fellowship Message, 
mai 2013. Copyright © 2013 Portland Fellowship. Tradus şi 
publicat cu permisiune. În 1996 Drew şi-a predat sexualitatea 
zdrobită domniei lui Cristos, renunţând la o relaţie homosexuală 
pentru promisiunea Scripturii că „oricine va vrea să-şi scape 
viaţa o va pierde, dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va 
câştiga”. Căutând ajutor în lupta cu homosexualitatea, Drew a 
găsit misiunea Portland Fellowship în 1999. Dumnezeu l-a întâlnit 
acolo şi, prin programele de ucenicizare ale misiunii, Drew a 
avut parte de o vindecare şi o transformare uimitoare. Vrând să 
dea înapoi ce primise, Drew a început să facă voluntariat în 
2001 şi s-a alăturat personalului Portland Fellowship în 2004. 
Drew şi Suzanne sunt căsătoriţi din anul 2004 şi au împreună 
bucuria de a creşte trei fiice, Elaina, Olivia şi Bailey.] 

 

CUM SĂ RĂSPUND DACĂ CEL DRAG AL MEU VA CERE 

SĂ-ŞI ADUCĂ PARTENERUL ACASĂ DE SĂRBĂTORI? 

DREW BERRYESSA 

 
Când sezonul sărbătorilor se apropie, aceasta se numără 

printre cele mai obişnuite întrebări pe care le primim de la 
părinţi şi rude care au pe cineva drag homosexual. Problema 
este că nu e o întrebare cu un răspuns uşor de dat, deoarece 
fiecare circumstanţă este diferită. Deci, în loc de a oferi o 
formulă definitivă pentru tratarea problemei, voi prezenta 
câteva principii călăuzitoare, care sper că le vor fi utile celor care 
se confruntă cu respectiva situaţie şi care sper că vor răspunde 
într-un mod care să fie atât folositor, cât şi salvator. 

Primul lucru de luat în considerare este măsura în care a fost 
dezvăluită sexualitatea celui drag al tău. Şi-a făcut cunoscută 
homosexualitatea membrilor familiei care vor fi de faţă sau este încă 
oarecum un secret de familie? Dacă homosexualitatea sa nu este încă 
dezvăluită, cine păstrează secretul? Cu ani în urmă, consiliam 
părinţii unui fiu homosexual. În discuţia noastră s-a dovedit că, 
deşi fiul lor era homosexual declarat, avea un partener şi era 



 - 612 - 

deschis cu privire la sexualitatea sa, părinţii refuzaseră să 
dezvăluie informaţia celorlalţi membri de familie, parţial de 
ruşine şi parţial sperând că fiul lor „trecea doar printr-o fază şi o 
va depăşi”. Voi spune fără menajamente că, dacă nu vrei să-l 
primeşti pe cel important pentru cel drag al tău din cauză că nu 
vrei ca oamenii să ştie despre homosexualitatea lui, nu este un 
motiv valid. Aceasta îi transmite celui drag al tău lipsă de 
acceptare şi respingere. Astfel ai pune confortul tău mai presus 
de transmiterea dragostei, ceea ce nu ar fi un răspuns salvator. 

Ceea ce ne conduce la următor punct de clarificat – 
Acceptarea şi aprobarea sunt diferite şi distincte. Adesea aud oameni 
care îşi fac cunoscută teama că, dacă le arată dragoste şi 
acceptare celui drag al lor care este homosexual şi partenerului 
său, faptul acesta va transmite aprobare şi susţinere faţă de 
relaţia lor. Este adevărat că s-ar putea interpreta aşa, dacă nu 
le-ai comunicat clar convingerile tale despre sexualitate. Totuşi, 
dacă cel drag al tău îţi cunoaşte atitudinea faţă de sexualitatea 
biblică, cele două rămân distincte. Ştiu că fratele meu şi 
partenerul lui cunosc exact ce atitudine am faţă de problema 
homosexualităţii (dat fiind cum îmi câştig existenţa, cum ar 
putea să nu ştie!). Chiar având convingeri diferite, ei ştiu că soţia 
mea şi cu mine îi iubim şi îi acceptăm. Acceptarea înseamnă să 
recunoşti că cel drag al tău este o fiinţă autonomă, care are 
puterea de a face propriile sale alegeri, corecte sau greşite, şi că, 
indiferent care sunt acele alegeri, este iubit şi invitat să aveţi o 
relaţie. Aprobarea merge câţiva paşi mai departe, considerând că 
deciziile şi acţiunile celui drag al tău care este homosexual sunt 
bune, corecte şi chiar lăudabile. Acceptarea susţine persoana; 
aprobarea susţine acţiunile ei. 

Al treilea principiu călăuzitor – Ce îţi cere cel drag al tău te face 
doar să te simţi inconfortabil sau îţi violează conştiinţa? De exemplu, 
dacă cel drag al tău vrea să-şi aducă partenerul pentru o masă de 
sărbătoare, s-ar putea să fie doar inconfortabil. Dacă obiecţiile 
tale se referă la disconfort, înţeleg. Totuşi, dacă disconfortul 
este principala ta obiecţie, aş spune că împlinirea poruncii „să 
iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi” este o poruncă ce ne 
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călăuzeşte adesea să facem lucruri inconfortabile. Nu cred că tu, 
ca un creştin care crede în Biblie, ai o justificare, dacă aceasta 
este principala ta obiecţie. Totuşi, dacă cel drag al tău îţi cere să 
le îngădui să împartă patul în casa ta, aceasta poate fi o cerere 
care îţi violează, în mod justificat, conştiinţa şi, dacă aşa stau 
lucrurile, nu ar trebui să accepţi. 

Acesta este testul decisiv. Confort versus conştiinţă. În final, 
nu eşti răspunzător pentru cum răspunde cel drag al tău la 
obiecţiile tale la problemele care îţi violează conştiinţa, dar eşti 
responsabil înaintea lui Dumnezeu de felul în care îţi iubeşti în 
mod practic „aproapele”. Cea mai bună încurajare pe care ţi-o 
putem da este să mergi în rugăciune înaintea Domnului şi să-I 
ceri să-ţi cerceteze inima şi să-ţi descopere inima Lui. Cere-I 
să-ţi clarifice domeniile din inima ta îndurerate de 
circumstanţele acestea şi să te lămurească ce aspecte ale situaţiei 
îţi violează conştiinţa. Cere-I să-ţi dea harul Său, care te 
împuterniceşte să faci ceea ce este doar inconfortabil şi să rămâi 
ferm (în mod iubitor) în privinţa deciziilor care sunt o problemă 
de conştiinţă. 

[Drew Berryessa, How do I respond if my gay loved one asks to 
bring their partner/love interest home for holiday events? Extras din The 
Fellowship Message, noiembrie 2013. Copyright © 2013 
Portland Fellowship. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 
CUM SĂ-I IUBESC PE PRIETENII ŞI MEMBRII DE 
FAMILIE CARE AU ATRACŢIE FAŢĂ DE PERSOANELE 
DE ACELAŞI SEX? 

HAYDN SENNITT 

 
Printre întrebările pe care le primesc cel mai frecvent când 

vorbesc în public despre homosexualitate este: „Cum pot să-i 
susţin pe prietenii mei care sunt «homosexuali» sau care trăiesc 
cu atracţii (nedorite) faţă de persoanele de acelaşi sex, sau 
AAS?” Este o întrebare cu un răspuns delicat, fiindcă la fiecare 
prieten şi la fiecare persoană pe care o cunoşti cu atracţii faţă de 
persoanele de acelaşi sex sunt în joc factori diferiţi şi nu există o 
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regulă rigidă care să se adreseze specific fiecărei situaţii în parte. 
Totuşi, poţi face anumite lucruri, în general vorbind, astfel 
încât, indiferent cu ce te vei confrunta, să fii pregătit: 

1) Apelează numai la Dumnezeu pentru inspiraţie cu privire când 
este vorba de sex. Începe cu Geneza 2, unde Dumnezeu a făcut 
sexul, şi porneşte de acolo, păstrând în minte pentru ce a fost 
făcut sexul. Toate celelalte texte din Biblie despre sexualitate – 
inclusiv interzicerile levitice şi pauline – ţine-te strâns de ele. 
Pentru a înţelege cum arată sexul bun în Biblie, vezi Cântarea lui 
Solomon, iar pentru a afla ce se întâmplă dacă încalci graniţele 
lui Dumnezeu pentru sex, Proverbe 5 îţi va fi de ajutor. 
Matei 19 oferă o perspectivă interesantă despre căsătorie şi 
celibat de dragul Împărăţiei lui Dumnezeu. Citeşte toate 
epistolele din Noul Testament, avertizările împotriva imoralităţii 
abundă. Orice altă referinţă la sexualitate probabil că este 
confirmată de standardele lumii – sau lipseşte din ele – deci fii 
atent ce încuviinţezi şi ce recomanzi. Sexul a fost făcut de 
Dumnezeul nostru, iar toate scopurile Lui pentru sex sunt 
arătate în Scriptură. 

Aceasta te va ajuta, dar va proteja şi oamenii pe care îi 
păstoreşti. Să nu te ţii de Cuvântul lui Dumnezeu în ceea ce 
priveşte sexualitatea, când slujeşti cuiva cu atracţie faţă de 
persoanele de acelaşi sex, îl va înşela, şi se poate foarte bine să 
revină şi să nu-ţi dea pace. Totuşi, folosirea Bibliei trebuie să se 
facă întotdeauna cu grijă. Nu vrem să fim prefăcuţi şi să le dăm 
oamenilor o listă cu ce să facă şi ce să nu facă: suntem aici ca să 
ajutăm oamenii cu atracţie faţă de persoanele de acelaşi sex să-L 
invite pe Isus în inimă, El putând să le împlinească nevoile şi să 
păşească alături de ei pe calea sfinţeniei. Deci acţionează cu 
încredere, dar şi cu circumspecţie! 

2) Instruieşte-te, din perspectivă biblică, cu privire la atracţia 
nedorită faţă de persoanele de acelaşi sex. De mai bine de treizeci de 
ani există o mulţime de scrieri bune tema aceasta, îndeosebi din 
ultimii zece ani. Cărţi precum Craving for Love [Tânjind după 
dragoste] de Briar Whitehead, Desires in Conflict [Dorinţe în conflict], 
A Strong Delusion [O mare amăgire] de Joe Dallas şi The Bible and 
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Homosexual Practice [Biblia şi practica homosexuală] de 
Robert Gagnon oferă o cunoaştere extraordinară, din 
perspectivă biblică. În timp ce te instruieşti, este necesar ca 
ochii să-ţi fie călăuziţi de Duhul: eu am citit nişte materiale care 
ofereau o bună cunoaştere a celor mai multe probleme ale 
atracţiei faţă de persoanele de acelaşi sex, dar recomandau ceva 
ce nu le era deloc de ajutor celor care se luptă cu 
homosexualitatea. Testează tot ce citeşti cu Cuvântul lui 
Dumnezeu, iar ceea ce este adevărat, testând înţelesul real a 
ceea ce preiei. (1 Ioan 4:1) 

Să nu cunoşti despre atracţia faţă de persoanele de acelaşi 
sex din punct de vedere biblic este o eschivare şi o indolenţă din 
partea ta, dacă Dumnezeu te-a pus în viaţa cuiva ca să-i slujeşti. 
Doar să treci superficial prin aceasta (şi să treci superficial sub 
pretextul că aştepţi ca Duhul Sfânt să te „conducă”, fără să fie 
nevoie să citeşti Biblia sau măcar o carte pe acest subiect) este 
neiubitor şi demonstrează ce puţin s-ar putea să-ţi pese de fapt 
de persoana respectivă. Totuşi, dacă eşti serios, toate acestea 
merită efortul. Există resurse online extraordinare, de exemplu 
un site creştin despre biologia homosexualităţii 
(www.mygenes.co.nz) şi un site pentru apărarea textelor biblice 
despre homosexualitate (www.robgagnon.net). 

3) Include-i pe cei cu atracţie faţă de persoanele de acelaşi sex în 
cercul tău social! Vorbeşte cu ei cum ai face-o cu oricine altcineva 
– chiar dacă nu vorbeşti niciodată despre sexualitate, zdrobire şi 
luptă – şi include-i în întâlnirile tale sociale, fără să-i tratezi ca şi 
cum ar fi proiecte speciale. Să nu faci glume despre 
homosexuali este de o importanţă critică aici, fiindcă dacă faci 
aşa ceva, aceasta va ucide orice interes ar avea ei pentru 
cunoaşterea lui Isus şi umblarea cu El. Predica pe care o 
transmit viaţa ta şi relaţiile tale cu credincioşii din comunitatea 
bisericii reprezintă adevărata putere a mărturiei tale. 
(Ioan 13:34-35, Psalmul 68:6) 

S-ar putea ca viaţa ta să fie singura Biblie pe care o citesc 
oamenii; chiar dacă nu citesc niciodată Biblia, ei te privesc pe 
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tine şi modul în care îţi trăieşti călătoria ca oaie a lui Isus. Deci 
include-i în călătoria ta. 

Să o faci este riscant: te va face vulnerabil faţă de alţii, care 
îţi vor vedea slăbiciunea şi zdrobirea. Dar, de fapt, aceasta este 
cea mai importantă recomandare pentru tine, pentru că 
Duhul Sfânt foloseşte slăbiciunile noastre ca să-i păstorim pe 
alţii (1 Corinteni 2:1-5, Matei 5:3) şi ca să lucreze în 
circumstanţele noastre. Includerea celor cu atracţie faţă de 
persoanele de acelaşi sex în viaţa ta şi în călătoria ta va avea un 
foarte mare impact, fiindcă izolarea ucide (Proverbe 18:1); nu 
este bine să-i inviţi să părăsească homosexualitatea, dacă nu au 
altundeva unde să meargă, fiindcă este probabil că vor cădea 
înapoi în homosexualitate, dacă nu au o comunitate iubitoare 
care să-i susţină. Un prieten şi o comunitate care iubesc cu 
adevărat au putere. 

4) Nu-I zugrăvi în mod fals pe Isus sau pe Dumnezeu ca iubind 
necondiţionat, fiindcă aceasta, aşa cum a scris odată Dietrich Bonhoffer, 
este har ieftin şi păcătos. Da, nu putem face nimic ca să ne merităm 
mântuirea, dar fără să umblăm în sfinţenie, nu-L vom vedea pe 
Dumnezeu. (Evrei 12:14) Harul lui Cristos este costisitor şi 
adesea inconfortabil şi incontrolabil: L-a costat pe Isus viaţa 
pământească (Romani 5:6-8) şi ne va costa şi pe noi viaţa. 
(Matei 10:39) El cere mult, iar a le spune oamenilor că trebuie 
doar să se încreadă în Dumnezeu şi să nu se îngrijoreze atât de 
mult cu privire la umblarea în sfinţenie, doar îi va induce în 
eroare şi îi va înşela, lăsându-i amari şi plini de resentimente faţă 
de Dumnezeu. Suntem chemaţi să umblăm într-un mod mai 
bun (1 Petru 1:16), nu să umblăm pe propria noastră cale, cu un 
cec în alb pentru păcat (Romani 6). Poate că vrem să-L 
prezentăm pe Isus în acest fel fiindcă suntem atât de dornici ca 
oamenii să se încreadă în Cristos, dar, făcând astfel, nu vom 
reprezenta un Isus adevărat, ci doar un sine idolatru. 

Aceasta este important când păstorim oameni cu atracţie 
faţă de persoane de acelaşi sex, fiindcă negarea unei umblări în 
sfinţenie este un mod rapid de a le spune că ceea ce fac cu 
sexualitatea lor este lipsit de importanţă. Iar acesta este ultimul 
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lucru pe care vrei să îl spui cuiva care caută eliberarea de 
homosexualitate. 

5) Roagă-te pentru prietenii tăi şi întreabă-i cum le merge în viaţă, 
chiar dacă asta înseamnă să auzi lucruri cu care nu eşti obişnuit, ca 
informaţii despre iubiţi şi alte chestiuni. Dacă îţi pasă cu adevărat de 
cineva, atunci îţi pasă de ceea ce se întâmplă în viaţa sa. Să 
întrebi ce se întâmplă – atât timp cât motivul nu este să 
cercetezi şi să îi aprobi păcatul – este iubitor şi plin de grijă, şi 
poate să vorbească mai puternic decât orice predică pe care ar 
auzi-o prietenii tăi despre încrederea în Isus. Ascultând, nu este 
nevoie să aprobi în niciun fel modul în care trăiesc, ci să vezi 
cum sunt şi să-i aduci înaintea lui Dumnezeu. Nu este nevoie să 
fii consilier ca să faci aşa ceva, ci doar un prieten iubitor, care 
are şi el nevoie de balsamul vindecător al dragostei lui Isus. 

6) Trăieşte deschis propria-ţi zdrobire. Toţi suntem zdrobiţi şi, 
în timp ce unii pot fi zdrobiţi mai adânc şi mai profund, rămâne 
un fapt că toţi suntem zdrobiţi, dar cei mai mulţi aleg să nu 
admită şi să nu simtă aceasta. Dar dacă alegi să fii deschis cu 
privire la îndoielile, temerile şi nesiguranţa ta faţă de prietenii tăi 
zdrobiţi sexual, asta le va atrage atenţia mai puternic decât orice 
altceva. Când vorbeşti cu cineva care are probleme cu 
homosexualitatea (sau cu oricine altcineva de fapt), nu mai este 
ceva de speriat şi îi vei fi o persoană mai agreabilă când vei fi în 
preajma sa. Totuşi, să te porţi ca şi cum pentru tine totul este în 
ordine, nu ar fi numai neadevărat, dar îi va şi îndepărta pe 
oameni de dorinţa de a vrea să vină la Isus şi probabil că îi va 
face să te venereze pe tine, în loc să-L venereze pe Isus. 

7) Fii doar prieten. Îndeosebi cu prietenii homosexuali şi cu 
rudele homosexuale, uneori poţi fi doar prieten. Uneori păcatul 
cuiva este atât de mare, iar mânia sa faţă de Dumnezeu şi 
oamenii Lui este atât de mare, încât, aflându-te în viaţa sa, îşi 
proiectează mânia şi frustrările asupra ta. Dacă tu însuţi eşti 
vulnerabil, aceasta poate să ducă la necazuri serioase pentru tine 
şi alţii de care îţi pasă. Deci uneori este nevoie să menţii graniţe 
ferme – precum un contact limitat – şi să fii prietenul rezervat, 
care ascultă ocazional şi se roagă pentru omul respectiv. Nu este 
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nevoie să pui în scenă Marea Trimitere şi să transformi omul în 
ucenic doar pentru că „trebuie” – dacă nu este pregătit şi tu nu 
eşti pregătit, iubeşte-l doar de la distanţă. Altfel ai putea inflama 
problema şi ai putea produce un rezultat opus celui pe care îl 
doreşti de fapt. 

Sper ca aceste indicii să fie de ajutor. Nu sunt uşoare şi 
uneori cer mult efort. Dar în acest proces vei învăţa multe 
despre Dumnezeu, despre tine însuţi, despre alţii şi despre viaţă, 
ceea ce nu poate fi decât un lucru bun, corect? 

[Haydn Sennitt, How do I love SSA friends and family? 
Copyright © 2012 Haydn Sennitt. Tradus şi publicat cu 
permisiune. Haydn oferă îngrijire pastorală la Liberty Christian 
Ministries din Sydney, Australia. Este căsătorit cu o coreeană şi 
tatăl fericit a două fiice cu vârsta sub zece ani. Este disponibil 
pentru a vorbi în biserici şi poate fi contactat pe blogul său 
www.lamentingjoy.wordpress.com sau prin e-mail la adresa 
yahsquasar@yahoo.com.] 

 

DRAGOSTEA, CHEIA PENTRU O INIMĂ 

VINDECĂTOARE 

RENEE BOYLE 

 
Renee şi soţul ei, Mike, sunt doi dintre membrii fondatori ai grupului 

Healing Hearts, un grup de suport confidenţial pentru părinţii şi familia 
celor care se confruntă cu atracţia pentru persoanele de acelaşi sex. 

În 1990 am început să mă rog specific ca să învăţ cum arată 
dragostea necondiţionată. Nu-mi fusese niciodată arătată când 
eram copil şi chiar nu aveam idee ce este. Nu ştiam că doi ani 
mai târziu vor începe adevăratele lecţii despre dragoste. Vedeţi, 
în toamna anului 1992, fiul nostru ne-a spus că este 
homosexual. 

Primii doi ani au fost duri. Fiul meu şi cu mine fusesem 
întotdeauna apropiaţi, iar acum eram înstrăinaţi. Soţul meu şi cu 
mine nu am spus nimănui, de teama reacţiei oamenilor. Fiind 
creştini, nu ştiam cum ar fi trebuit să acţionăm. Să-l dăm afară 
din casă ori să-i predicăm ori de câte ori aveam prilejul? Sau 
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Dumnezeu vroia să facem ceva mai radical? Poate că 
Dumnezeu vroia să-l iubim? 

Da, bineînţeles că aveam să-l iubim. Rugăciunii mele de a 
învăţa să iubesc i se răspunsese. 

După ce am auzit-o vorbind pe Barbara Johnson în 1993, 
am contactat-o, sperând că mă va pune în legătură cu alţi părinţi 
din zona Detroit care purtau aceeaşi povară. Din păcate, nu 
existau grupuri la care să mă poată trimite. Dar mi-a dat numele 
unei alte doamne, care căuta şi ea suport. Nu ne-am simţit în 
stare să începem ceva atât de formal ca un grup de suport 
adevărat, dar se pare că Domnul avea alte planuri, iar un an şi 
jumătate mai târziu, pe 11 septembrie 1994, când patru cupluri 
s-au întâlnit într-o casă din Sterling Heights, a luat naştere 
Healing Hearts. 

La acea primă întâlnire, am găsit înţelegere şi multă 
mângâiere, ştiind că nu eram singuri. Trei dintre cele patru 
cupluri au vorbit despre anii când au mers la consiliere şi despre 
gândurile de sinucidere; am discutat despre durerea şi tristeţea 
noastră din cauza înstrăinării de copiii noştri; şi ne-am 
împărtăşit preocuparea şi dorinţa ca ai noştri copii să-L 
cunoască şi să-L onoreze pe Dumnezeu. Vroiam să ştim cum ne 
va susţine credinţa noastră creştină. 

Întâlnirea m-a ajutat mai mult decât ani întregi de terapie. La 
scurt timp după întâlnire, am decis că vrem să ajutăm alţi 
părinţi, să facem cunoscut la cât mai mulţi că nu sunt singuri şi 
să le oferim aceeaşi mângâiere pe care am găsit-o noi unul în 
celălalt. Vroiam ca părinţii creştini să ştie că nu sunt nevoiţi să 
aleagă între credinţă şi copilul lor. Vroiam să le facem cunoscut 
că pot să-şi iubească copiii, ţinându-se în acelaşi timp de 
credinţă. 

De atunci, am oferit suport prin întâlniri lunare, e-mail, 
apeluri telefonice şi întâlniri private la cerere. Am stabilit 
parteneriate cu Barbara Johnson, Reconciliation Ministries, Focus on 
the Family şi diferite biserici din zona de sud-est a Michigan. Am 
întâlnit părinţi din Toledo până la Traverse City; din 
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Port Huron până la Lansing; am vorbit chiar cu părinţi din alte 
state şi am vorbit şi cu partenerii copiilor noştri, pentru a-i ajuta. 

Preţuim suportul pe care l-am primit de la 
Reconciliation Ministries atunci când Tom Cole, Dan Hitz şi alţii 
ne-au ajutat să ne înţelegem copiii puţin mai bine. Conferinţe ca 
cele ale Love Won Out ne-au oferit informaţii nepreţuite; fapte 
care contracarează părerile populare, dar greşite despre 
homosexualitate, din societatea noastră şi din mass-media. Ştim 
acum că schimbarea este posibilă – nu numai pentru copiii 
noştri, dar şi pentru noi înşine. Avem speranţă – speranţă 
pentru familiile noastre şi speranţă în Domnul nostru, care face 
nemăsurat mai mult decât gândim sau cerem noi. Cel mai 
important, învăţăm ce este cu adevărat dragostea necondiţionată 
a lui Dumnezeu. 

Lectură recomandată de Renee Boyle 
Where Does A Mother Go To Resign? – Barbara Johnson  
Aceasta este prima carte pe care o recomandă Healing Hearts 

părinţilor care suferă. Printr-o abordare unică şi foarte onestă a 
modurilor greşite de a reacţiona la vestea devastatoare, 
Barbara Johnson istoriseşte cum a descoperit că fiul ei este 
homosexual. Veţi râde şi veţi plânge împreună cu ea când veţi 
afla cum a renegat-o fiul ei şi cum s-au împăcat după 
unsprezece ani lungi. Veţi afla cum să găsiţi eliberare de durere 
şi cum să vă învăluiţi în mângâierea lui Dumnezeu. 

[Renee Boyle, Love – The Key to a Healing Heart. Copyright © 
2003 Renee Boyle. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

EXPERIENŢA UNUI COPIL 

DAWN STEFANOWICZ 

 
Numele meu este Dawn Stefanowicz. Am crescut într-un 

cămin homosexual în timpul anilor 1960 şi 1970 în Toronto. 
Când eram copil am fost expusă la subculturile LGBT şi la 
practici sexuale explicite, care sunt parte a lor. 

Tatăl meu a fost abuzat sexual şi fizic în copilărie de alţi 
băieţi mai mari. Datorită acestui lucru, s-a luptat cu depresia, 
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problema controlului, izbucniri de mânie, tendinţe suicidare şi 
dependenţe sexuale. A încercat să-şi împlinească nevoile 
legitime de susţinere, afecţiune şi atenţie din partea tatălui său, 
prin relaţii pasagere şi promiscue. Prin urmare, el şi partenerii 
lui au fost expuşi la diferite boli cu transmitere sexuale, în 
călătoriile lor prin întreaga Americă de Nord. 

De la o vârstă fragedă, am fost expusă la un limbaj sexual 
explicit, la stiluri de viaţă autoindulgente, la diferite subculturi 
LGBT şi la locuri de vacanţă pentru homosexuali. Când eram 
copil, sexul mi se părea benevol. Am fost martoră la manifestări 
atotcuprinzătoare ale sexualităţii, inclusiv la sex în băi publice, 
travestire, sodomie, pornografie, nuditate homosexuală, 
lesbianism, bisexualitate, corupere de minori, voyeurism şi 
exhibiţionism. Se făcea referire la sadomasochism, iar aspectele 
lui erau demonstrate. În relaţiile tatălui meu, alcoolul şi 
drogurile erau deseori factori care contribuiau la diminuarea 
inhibiţiilor.  

M-am aflat într-o situaţie de risc ridicat de expunere la boli 
cu transmitere sexuală din cauza molestării sexuale, a 
comportamentelor sexuale cu risc ridicat ale tatălui meu şi ale 
partenerilor săi multipli. Chiar şi atunci când tatăl meu avea 
relaţii ce păreau a fi monogame, continua să caute sex cu 
necunoscuţi. 

Numeroasele experienţe personale, profesionale şi sociale 
pe care le-am avut cu tatăl meu nu m-au învăţat respectul 
pentru moralitate, autoritate, căsătorie şi dragoste paternă. 
Păstram tăcerea de frică şi nu mi se permitea să vorbesc despre 
tăticul meu, despre colegii lui de apartament, despre stilul lui de 
viaţă şi întâlnirile cu subculturile LGBT, tatăl meu uitându-se la 
mine ameninţător sau ameninţându-mă direct. Când locuiam 
acasă, am fost nevoită să trăiesc după regulile lui. Da, mi-am 
iubit tatăl. Totuşi, m-am simţit abandonată şi neglijată fiindcă 
nevoile mele nu erau împlinite, deoarece tata pleca deseori 
brusc ca să fie cu partenerii lui, zile în şir. Partenerii lui nu erau 
interesaţi cu adevărat de mine. Eram revoltată de abuzul casnic 
între persoanele de acelaşi sex, de avansurile sexuale faţă de 
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minori şi de pierderea partenerilor sexuali, ca şi cum oamenii ar 
fi doar obiecte de uz curent. Începând de la vârsta de 
doisprezece ani, am căutat mângâierea dragostei tatălui meu în 
iubiţii mei. 

Când aveam opt ani, tatăl meu aprecia îmbrăcămintea 
unisex, aspectele neutre ale genului şi pe un faimos idol 
travestit. Eu nu vedeam valoarea diferenţelor biologice 
complementare dintre bărbat şi femeie şi nu mă gândeam la 
căsătorie. Am jurat să nu am niciodată copii, fiindcă nu 
crescusem într-un mediu familial sigur în care sacrificiul să fie 
prezent, un mediu centrat asupra copilului. Din cauza 
experienţei mele de viaţă, întreb: „Pot cu adevărat copiii să aibă 
cele mai bune rezultate din punct de vedere academic, financiar, 
psihologic, social şi comportamental, în situaţii experimentale?” 
Pot să vă spun că am suferit mult timp în această situaţie, lucru 
confirmat de profesionişti. 

Două decenii de expunere directă la astfel de situaţii 
stresante au produs în mine nesiguranţă, depresie, gânduri 
suicidare, teamă, anxietate, stimă de sine scăzută, insomnie şi 
confuzie sexuală. Conştiinţa şi inocenţa mea au fost serios 
afectate. Am fost martoră cum fiecare membru din familia mea 
a avut parte, de asemenea, de o mare suferinţă. 

De-abia la douăzeci, treizeci de ani, după ce am făcut alegeri 
majore în viaţă, am început să realizez cum m-a afectat faptul că 
am fost crescută într-un asemenea mediu. Vindecarea mea a 
inclus înfruntarea realităţii, acceptarea consecinţelor pe termen 
lung şi oferirea iertării. Vă puteţi imagina cum este să fii obligat 
să tolerezi relaţii instabile şi diverse practici sexuale de la o 
vârstă fragedă şi cum mi-au afectat acestea creşterea? Identitatea 
mea de gen, bunăstarea mea psihologică şi relaţiile mele cu 
tovarăşii de aceeaşi vârstă au fost toate afectate. Din nefericire, 
nu am fost liberă să vorbesc în public despre experienţele mele 
decât după ce tatăl meu, partenerii lui sexuali şi mama mea au 
decedat. 

Am ajuns să ţin profund, să-l iubesc şi să-l înţeleg cu 
compasiune pe tăticul meu. Trist, tata a murit de SIDA în 1991. 
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Înainte de a muri, mi-a făcut cunoscute regretele vieţii lui. 
Partenerii (foşti) ai tatălui meu, pentru care aveam, de 
asemenea, sentimente profunde şi cu care aveam de-a face şi-au 
scurtat şi ei drastic viaţa din cauza sinuciderii, contractând HIV 
sau SIDA. 

Scriu o carte despre experienţa mea, cu titlul Ieşind dintr-o 
situaţie dificilă: Impactul creşterii şi educării copiilor de către părinţi 
homosexuali. 

Cea mai mare preocupare a mea este bunăstarea copiilor în 
căsătoriile între persoane de acelaşi sex. Am luat în considerare 
câteva riscuri fizice şi psihologice ale sănătăţii pentru copiii 
crescuţi într-o asemenea situaţie. 

Sunt experienţele mele din copilărie unice? Conform unui 
număr crescând de mărturii personale, conform experţilor şi 
organizaţiilor, există dovezi tot mai numeroase despre 
asemănări puternice cu experienţele mele personale. Copiii se 
descurcă cel mai bine având atât mamă, cât şi tată, legaţi 
printr-o căsătorie pe viaţă. Copiii au nevoie de părinţi 
monogami responsabili, care nu au parteneri sexuali în afara 
căsătoriei. Promiscuitatea parentală, abuzul şi divorţul nu sunt 
bune pentru copii. Copiii au nevoie de limite potrivite şi 
consecvente şi de expresii sigure ale intimităţii emoţionale, în 
cămin şi comunitate, care să nu fie sexualizate. 

Care este cel mai potrivit mediu pentru copii în care să fie 
născuţi sau adoptaţi?  

Cred că o căsătorie între persoane de acelaşi sex va înlătura 
valorile unice, preţuite în cadrul căsătoriei, care au fost 
recunoscute de-a lungul istoriei. Căsătoria trebuie să rămână un 
fundament al societăţii, care constituie, reprezintă şi apără 
relaţia inerentă de procreare dintre soţ şi soţie, pentru 
bunăstarea copiilor lor biologici.  

Îngrijorarea mea este că orice persoană, cuplu sau grup, care 
practică orice formă de comportament sexual, va putea obţine 
copii prin relaţii heterosexuale anterioare, prin noi tehnologii de 
reproducere şi prin adopţie, datorită termenului nedefinit de 
„orientare sexuală”. 



 - 624 - 

Mint guvernul şi sistemele judiciare cu privire la intenţiile lor 
faţă de copii? În opinia mea, drepturile omului pentru copii au 
ajuns să fie secundare, ignorate şi negate. 

În cele din urmă, copiii vor fi adevăratele victime şi cei care 
vor pierde în relaţiile şi căsătoriile între persoane de acelaşi sex. 
Ce preţ suntem gata să plătim pentru libertate sexuală, toleranţă 
şi diversitate? Este acest preţ viaţa copiilor?  

[Dawn Stefanowicz, A Child’s Experience. Copyright © 2005 
Dawn Stefanowicz. Tradus şi publicat cu permisiune. Articolul 
este adaptat după Same-Sex Marriage: Have the Best Interests of 
Children Been Considered?] 

 
VINDECAREA INIMILOR PĂRINŢILOR 
JUDY 

 
Judy este membră a grupului de părinţi Healing Hearts şi prietenă a 

Reconciliation Ministries. Judy ne face cunoscut ce are pe inimă, ca o mamă 
care se află în călătorie de mulţi ani – prin lacrimi şi prin bucurii. 
Înţelepciunea şi dragostea ei sunt de nepreţuit. 

Călătoria noastră ca părinţi a doi copii homosexuali şi 
începutul grupului Healing Hearts 
Când al doilea copil al nostru ne-a spus că este homosexual, 

soţul meu şi cu mine am petrecut mai mult de un an mergând la 
consiliere creştină, încercând să aflăm ce am făcut greşit ca să 
avem doi copii homosexuali din patru. Ne dusesem la pastorul 
nostru şi îl întrebasem dacă ştia grupuri de suport sau alţi părinţi 
în situaţia noastră, dar el a spus: „Îmi pare rău, nu ştiu.” 

O prietenă îmi povestise despre cărţile Barbarei Johnson, 
deci am făcut rost de una şi am început să citesc, după mai 
multe săptămâni în care plânsesem şi mă simţisem atât de 
ruşinată şi singură. Am sunat-o înnebunită pe Barbara Johnson 
şi, spre marea mea surpriză, a răspuns la telefon, i-am povestit 
despre situaţia mea şi am întrebat-o dacă avea cunoştinţă despre 
vreun grup de suport în zona noastră. Mi-a răspuns: „Nu, dar 
am vorbit cu o doamnă la ultima mea conferinţă şi mi-a făcut 
impresia că s-ar putea să încerce să înceapă unul.” A continuat: 
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„Îţi voi da numele şi numărul ei şi vei vedea dacă a început 
unul, iar dacă nu a făcut-o, de ce nu v-aţi gândi la asta?” Am 
sunat-o pe acea doamnă numită Fran, care se afla încă în 
căutarea unui grup de suport, şi am întrebat-o: „Dacă te-am 
chema la noi acasă, ai veni?” A profitat imediat de oportunitate, 
iar după câteva zile m-a sunat la rândul ei şi m-a anunţat că mai 
avem două cupluri care ar vrea să vină. 

Pe 11 septembrie 1994, patru cupluri rănite şedeau în 
camera noastră, unde pusesem pacheţele de şerveţele umede pe 
fiecare masă, crezând că toţi vom plânge. În loc de aceasta, am 
realizat că, fiindcă nu mai eram singuri şi ne aveam unul pe 
celălalt, ne simţeam deja mai bine. Am decis că era bine să 
planificăm următoarea întâlnire, dar mai întâi aveam să dăm un 
nume grupului. Am pus mai multe nume pe hârtie, dar nu 
ne-am putut decide în acea noapte. Într-o dimineaţă, soţul meu 
s-a trezit şi a zis: „Ce zici de Healing Hearts?” Le-am spus 
celorlalţi şi le-a plăcut. 

Lucrul cu care am fost toţi de acord la prima întâlnire a fost 
că ne iubeam copiii, dar, fiind creştini, nu ştiam cum să ne 
purtăm cu ei fiindcă nu le acceptam comportamentul 
homosexual. Ceea ce am învăţat mai mult decât orice altceva în 
drumul pe care l-am străbătut este că doar când inimile noastre 
de părinţi sunt pe cale de a se vindeca, putem să vorbim cu 
copiii noştri şi să înaintăm cu calm în relaţia cu ei. Faptul de a 
rămâne fermi, inflexibili, doar ridică ziduri şi îi îndepărtează şi 
mai mult. Numai când am hotărât, după o lungă călătorie, că 
decizia pe care au luat-o pentru viaţa lor este între ei şi 
Dumnezeu, am fost în stare „să le dăm drumul şi să-L lăsăm pe 
Dumnezeu să lucreze”. Grupul nostru nu şi-a lovit şi nu-şi va lovi 
niciodată fizic copiii homosexuali. În schimb, încercăm să 
învăţăm cum să lucrăm cu ei ca să menţinem familia împreună. 

Cam cu trei ani în urmă, fiica noastră homosexuală a murit 
pe neaşteptate, iar lucrul care ne-a ajutat cel mai mult, în acele 
momente îngrozitoare, în afară de credinţa noastră în 
Dumnezeu, a fost că ea ştia că o iubeam şi că şi ea, la rândul ei, 
ne iubea. După moartea ei, pe când mă uitam prin lucrurile ei 
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personale, am găsit o bandă în portmoneul ei: „Familia ta este o 
capodoperă a naturii.” Dacă aş vrea-o înapoi, chiar dacă ar fi tot 
homosexuală? Fiţi siguri că da! 

Fiul nostru, care avea o relaţie dedicată de mai mult de opt 
ani, şi-a părăsit partenerul cu aproximativ doi ani în urmă şi 
locuieşte singur. Când soţul meu a murit anul trecut, fiul meu a 
mers la consiliere cu un capelan, din cauza durerii pe care o 
simţea. După consiliere a făcut câteva progrese majore şi spune 
că nu a fost niciodată mai fericit cu viaţa lui şi că-şi găseşte 
propria identitate. Mă rog zilnic să continue să se vindece şi să 
se maturizeze în identitatea lui. În ciuda a toate, îl voi iubi în 
continuare. 

I-am spus fiului meu că mi s-a cerut să scriu această poveste, 
iar el mi-a zis: „Mami, pot să sugerez câteva lucruri, fiindcă ştiu 
oameni care nu au vorbit cu părinţii lor de ani de zile? Părinţii 
unora dintre ei au murit, iar ei nu s-au dus nici la înmormântare, 
din cauza anilor de respingere de care au avut parte în viaţă.” 

Iată sugestiile fiului meu pentru părinţi: 
1. Nu te învinovăţi. 
2. Nu ridica ziduri. Menţine liniile de comunicare deschise, 

pentru ca tu şi copiii tăi să puteţi fi o familie. 
3. Când îi vezi, spune-le întotdeauna copiilor tăi că îi 

iubeşti. Poţi să iubeşti păcătosul şi să urăşti păcatul. 
4. Cu cât le vei impune mai mult ceva, cu atât mai departe 

vor fugi. 
După ce i-am pierdut atât pe fiica mea, cât şi pe scumpul 

meu soţ, am ajuns să realizez că viaţa este un dar de la 
Dumnezeu şi că uneori este prea scurtă – deci începe să dărâmi 
zidurile acum. Poate că nu vei mai avea ziua de mâine! 

În sfârşit, nu-I putem mulţumi îndeajuns lui Dumnezeu 
pentru Tom Cole şi Dan Hitz, care ne-au dat speranţă, 
informaţii valoroase şi suport continuu. 

[Extras din Healing the Hearts of Parents – Pam and Judy. 
Copyright © 2007 Reconciliation Ministries. Tradus şi publicat 
cu permisiune.] 
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ZECE PAŞI PENTRU PĂRINTELE A CĂRUI INIMĂ ESTE 

PE CALE DE A SE VINDECA 

 
Următoarea listă a fost scrisă de un tată de pe lista noastră 

de e-mail Healing Hearts şi este folosită cu permisiune. Ea 
conţine remediile pe care le învăţă el în timp ce procesează 
emoţiile pe care le simte în relaţia cu fiul său care se luptă cu 
homosexualitatea. Dacă vrei să te alături grupului prin e-mail 
Healing Hearts, trimite un paragraf la dhitz@recmin.org explicând 
motivele. Informaţii despre membralitate pot fi obţinute la 
aceeaşi adresă. 

1. Să ne iubim copiii necondiţionat. Pentru noi, aceasta 
înseamnă că nu vom judeca un păcat ca fiind mai mare decât un 
alt păcat. 

2. Afirmă adevărul, dar odată ce l-ai afirmat, nu este nevoie să-l tot 
baţi la cap pe copilul tău cu el. Mesajul nostru este: „Credem că te 
poţi schimba prin puterea lui Isus Cristos. Ştiu că nu crezi că 
poţi şi îţi vom respecta sentimentele, dar aşteptăm, de 
asemenea, ca tu să respecţi sentimentele noastre.” 

3. Iubeşte-l pe noul lui prieten cum ar fi făcut-o Isus. Aceasta nu 
înseamnă că ne place relaţia lor. Precum spunea soţia mea: „Îl 
văd pe noul lui prieten doar aşa – ca pe cel mai bun prieten al 
lui. Nu vreau ca ei să se concentreze asupra vieţii noastre 
sexuale, deci de ce ar trebui ca noi să ne concentrăm asupra 
vieţii lor sexuale?” 

4. Roagă-te, roagă-te, roagă-te! Când ne ducem la Dumnezeu 
pentru tărie, El ne dă pacea care întrece orice pricepere. Uneori 
trebuie să fac asta zilnic, iar alteori în fiecare ceas. 

5. Citeşte, citeşte, citeşte! Citesc despre subiectul 
homosexualităţii şi realizez că nu cunosc prea multe. 

6. Vorbeşte cu alţii care au trecut prin aşa ceva. Grupul prin 
e-mail Healing Hearts este grozav. Postări foarte bune, cu noi 
mesaje zilnic. 

7. Ignoră-i pe fariseii din biserică. Ştiu că sună rău, dar cei mai 
mulţi din biserică au fost învăţaţi să condamne 
homosexualitatea şi să nu iubească omul. Nu voi spune 
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niciodată: „Iubeşte păcătosul şi urăşte păcatul”, aceasta doar îi 
îndepărtează pe cei cu atracţii faţă de persoanele de acelaşi sex, 
ci mă voi duce la ei aşa cum o face Isus – fără să le scuz păcatul. 

8. Citeşte Biblia. Dumnezeu vorbeşte mult despre toate 
păcatele, nu doar despre homosexualitate. 

9. Respiră... şi trăieşte fiecare zi pe rând. Niciunul dintre noi nu 
ştie ce va aduce ziua de mâine. 

10. Dă drumul copilului tău şi lasă-L pe Dumnezeu să lucreze. 
Cred că dacă pot să rezolv problema asta, viaţa ar fi perfectă, 
apoi realizez că mă joc de-a Dumnezeu. 

[Ten Steps for the Parent with a Healing Heart. Copyright © 2006 
Reconciliation Ministries. Tradus şi publicat cu permisiune.] 
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ÎNTREBĂRI CARE NE FRĂMÂNTĂ 

 

AR TREBUI SĂ LOCUIASCĂ ÎMPREUNĂ DOI OAMENI 

CU ORIENTARE HOMOSEXUALĂ DACĂ AU FĂCUT SEX 
ÎN TRECUT? 

 

Învăţătura clar biblică a True Freedom Trust este că orice fel 

de sex în afara relaţiei de căsătorie între un bărbat şi o femeie 
care sunt „un singur trup” este păcat. 

În termenii posibilităţii, ca doi oameni care anterior au avut 
o relaţie homosexuală să continue să locuiască împreună fără să 
facă sex, pentru unii este posibil, iar pentru alţii nu este posibil. 
La fel este în cazul a doi heterosexuali. Este foarte uşor să 
presupunem că sexul este singurul păcat posibil într-o relaţie. Ar 
trebui să recunoaştem că invidia, lăcomia, idolatria şi multe alte 
păcate pot exista în orice relaţie. În cazul unora, ele se pot 
transforma într-un mod care necesită creştere şi plinătate, atunci 
când ajung să cunoască mai mult despre ei înşişi şi chiar mai 
mult despre dragostea lui Dumnezeu. Vor exista întotdeauna 
situaţii în care lupta de a birui păcatul este atât de mare, încât 
ruperea relaţiei trebuie să aibă loc. 

[Should two people with a homosexual orientation live together if 
they’ve had sex in the past? Copyright © True Freedom Trust. 
Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

AU FOST DAVID ŞI IONATAN IUBIŢI? 1 SAMUEL 20:41 

NE SPUNE CĂ S-AU SĂRUTAT DE RĂMAS BUN, IAR ÎN  
2 SAMUEL 1:26, DAVID SPUNE CĂ DRAGOSTEA LUI 
IONATAN PENTRU EL ERA „MAI PRESUS DE 
DRAGOSTEA FEMEIASCĂ”. 

 
În cartea sa Cele mai frecvente 101 întrebări despre homosexualitate, 

Mike Haley explică faptul că sărutul era şi încă este o practică 
obişnuită la bărbaţii din Răsărit. El nu sugerează nimic erotic. 
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Apoi Haley continuă să discute despre David şi de ce ar părea 
improbabil ca el să fi fost homosexual. 

„Vorbim, la urma urmei, despre David – un bărbat al cărui 
călcâi al lui Ahile a fost dorinţa şi pofta insaţiabilă pentru femei. 
Amintiţi-vă, este acelaşi bărbat care a avut numeroase 
concubine şi soţii şi care tot nu s-a simţit împlinit, deci a luat 
soţia altui bărbat – pe Batşeba - şi l-a ucis pe soţul ei ca să-şi 
acopere nelegiuirea. Nu se aseamănă prea mult cu cei mai mulţi 
homosexuali pe care i-am cunoscut eu. 

Iar, pe lângă aceasta, când s-au jenat vreodată Scripturile de 
exprimarea nepotrivită a relaţiilor sexuale? Dacă Dumnezeu ar 
fi intenţionat ca relaţia lor să fie o aprobare a homosexualităţii 
(ceea ce ar contrazice natura Lui şi restul Bibliei), Biblia ar fi 
afirmat ceva de genul: „şi Ionatan l-a cunoscut pe David” sau 
„şi Ionatan s-a culcat cu David”. Niciodată Biblia nu este 
neclară când relaţiile sexuale au fost evidente.” 

Haley concluzionează că, dacă am adopta ideea că David şi 
Ionatan au fost homosexuali, ar însemna să cădem victime ale 
autoînşelării. Alţii sugerează că în Vechiul şi Noul Testament se 
găsesc cupluri homosexuale şi lesbiene precum Daniel şi 
Aşpenaz, Naomi şi Rut, Isus şi Ioan, ca şi Isus şi Petru. Acestea 
sunt abuzuri ale imaginaţiei din partea unora care caută să 
găsească o aprobare în relaţii cu privire la care nu există dovezi 
autentice. 

[Were David and Jonathan gay lovers? 1 Sam 20:41 tells us that they 
kissed goodbye and in 2 Sam 1:26, David says that the love of Jonathan 
was “more wonderful than that of a woman”. Copyright © 
Exodus Global Alliance. Tradus şi publicat cu permisiune.] 
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CA LIDERI, VREM SĂ FIM PRIMITORI, DAR CUM  

SĂ NE ADRESĂM DIFERITELOR REACŢII PE CARE 
MEMBRII BISERICII NOASTRE LE AU FAŢĂ DE  
UNII OAMENI? UNEORI, CEI CARE FRECVENTEAZĂ 
BISERICA REACŢIONEAZĂ SAU AŞTEAPTĂ DE LA NOI, 
CA BISERICĂ, SĂ CONDAMNĂM OAMENII, ÎN SPECIAL  
DACĂ SUNT HOMOSEXUALI SAU TRANSSEXUALI 
DECLARAŢI.  

 
Aici poate fi de mare ajutor să cereţi cuiva din exterior să 

vină pentru a clarifica subiectul homosexualităţii şi a-i ajuta pe 
membrii bisericii să îl înţeleagă mai bine. Dacă vor înţelege că, 
în vasta majoritate a cazurilor, oamenii nu au „ales” să fie 
homosexuali şi că homosexualitatea este ceva ce necesită mai 
degrabă compasiunea, decât judecata noastră, membrii bisericii 
ar putea să răspundă cu căldură. 

Unii simt teamă faţă de homosexuali. Este o teamă naturală 
faţă de necunoscut. Deci este de ajutor, într-adevăr, ca subiectul 
homosexualităţii să fie înţeles mai bine. Cu siguranţă, a-i învăţa 
pe membrii bisericii să îi iubească pe oameni aşa cum sunt ei şi 
să le arate tipul de dragoste descrisă în 1 Corinteni 13, 
răbdătoare şi care îndură totul, este de cel mai mare ajutor. 
Când învăţăm să ascultăm oamenii dezvăluindu-şi povestea, 
descoperim că nu suntem chiar atât de diferiţi. Mulţi 
frecventează biserica având secrete pe care le-ar fi teamă să le 
reveleze, dar transparenţa este o cale minunată pentru a ajunge 
la vindecare.  

Deseori, reacţia faţă de cei care sunt în mod vizibil 
homosexuali sau transsexuali, include alte două mentalităţi. Mai 
întâi, o mentalitate de autoîndreptăţire, care apare văzând un 
păcat evident care eclipsează propriile noastre neajunsuri, care 
astfel nu mai par atât de evidente. 1 Timotei 5:24 vorbeşte 
despre cum unii oameni au păcate evidente, pe când alţii au 
lucruri care „vin pe urmă”. Fiind pastori şi lideri, este adesea 
şocant pentru noi să descoperim ce se găseşte câteodată în cel 
considerat a fi cel mai sfânt membru al bisericii, privit din 
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exterior. Este nevoie să-L luăm pe Isus în serios şi să-i învăţăm 
pe oameni să nu practice judecata pe baza „buştenilor” altora. 

În al doilea rând, există teama că cel care vine în biserică va 
infecta sau va influenţa cumva pe cei vulnerabili, precum tinerii 
din biserică. Din nou, cea mai bună rezolvare este să-i învăţăm 
pe tineri aceleaşi lecţii despre înţelegere şi primire iubitoare, dar 
să ne şi asigurăm că sunt bine instruiţi în modul în care înţeleg 
Biblia. 

[Question: As leaders, we want to be welcoming, but how do we 
manage the many reactions our congregants may have to people? Sometimes, 
our church attenders can be reactive or may expect us as a church to censure 
people, especially if they are overtly gay or transsexual. Copyright © 
Exodus Global Alliance. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

CARE ESTE RATA VOASTRĂ DE SUCCES? 

CYNTHIA BEAUDRY 

 
Adesea eu sunt prima persoană cu care vorbesc oamenii 

când sună la Portland Fellowship. Şi, cu toate că nevoile multora 
variază în funcţie de apel, o întrebare la care mă trezesc că 
răspund deseori este: „Care este rata voastră de succes?” Când 
am început să lucrez prima dată aici în 2009 şi am fost întrebată 
prima dată asta, mi-am spus: „Uau, ce întrebare profundă!” 
Apoi am zis: „Stai să-ţi fac legătura cu Drew.” Mie răspunsul la 
această întrebare mi s-a dezvăluit de-a lungul anilor. M-am 
întrebat, de asemenea, cum ar răspunde Isus dacă ar fi să vin la 
El şi L-aş întreba: „Isus, dacă Te urmez, care este rata Ta de 
succes?” Ce ar spune? 

În evanghelii oamenii I-au pus lui Isus tot felul de întrebări 
pătrunzătoare. Printre interacţiunile din evanghelii preferate de 
mine este când Petru, în Matei 19:27, întreabă: „Iată că noi am 
lăsat tot şi Te-am urmat; ce răsplată vom avea?” Mă întreb dacă 
Petru întreba ce succes avea să fie pentru el, care Îl urma pe 
Mesia. 

Răspunsul lui Isus pentru Petru a fost: „Adevărat vă spun că 
atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi 
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Sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi, care M-aţi urmat, veţi 
şedea şi voi pe douăsprezece scaune de domnie şi veţi judeca pe 
cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Şi oricine a lăsat case 
sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau feciori, 
sau holde, pentru Numele Meu, va primi însutit şi va moşteni 
viaţa veşnică.” (Matei 19:28-29) Deşi contextul face referire la 
bogăţiile şi posesiunile pământeşti (fiindcă Isus tocmai Se 
adresase tânărului conducător bogat în versetele dinainte), eu, în 
contextul misiunii Portland Fellowship, interpretez că Isus spune 
că sacrificiul şi ascultarea conduc într-adevăr la un succes 
evlavios. 

Un lucru pe care îl spun celor care îmi pun întrebarea este 
că rata de succes este legată de credincioşia credinciosului de 
a-L urma pe Isus. Pentru mine personal, umblarea într-o relaţie 
dedicată cu Isus Cristos este cel mai mare succes al vieţii mele. 
Este succesul pe care îl văd reflectat în vieţile multora dintre cei 
care fac parte din Portland Fellowship. Viaţa abundentă, roada 
Duhului, împuternicirea de a face alegeri sănătoase şi 
maturitatea, aceasta este definiţia succesului după standardele 
noastre aici, la Portland Fellowship. Par să fie şi standardele lui 
Isus. „Adevărat vă spun... voi, care M-aţi urmat... cei care şi-au 
abandonat viaţa şi propriile dorinţe de dragul Meu... vor reuşi.” 

Nu trebuie să confundăm succesul spiritual cu succesul 
pământesc sau cu ceea ce cultura consideră realizare. Nu 
atingem succesul fiindcă avem un partener de căsătorie de sex 
opus, un serviciu stabil, o casă şi/sau slujim într-o misiune. 
Acestea sunt lucruri minunate, dar toţi am văzut oameni ale 
căror vieţi reflectă în exterior o astfel de stabilitate, dar în 
ascuns au lipsă de integritate sau lipsă de succes al Duhului 
(Sfânt). De asemenea, nu trebuie să credem că succesul 
reprezintă o lipsă deplină a luptei sau ispitei. Isus Însuşi a 
îndurat ispita. Deşi este posibil să fiu ispitit în natura mea 
păcătoasă ca să cad în vechile tipare de gândire sau în vechile 
fapte, aceasta nu neagă lucrarea Duhului Sfânt în viaţa mea. 
Chiar când există eşec, credincioşii dedicaţi cad înainte în 
vulnerabilitatea lor, iar prin har, iertare şi pocăinţă îi văd că se 
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luptă cu imaturitatea lor sexuală şi trec la o împlinire care este 
pe cale să devină desăvârşită. 

Dar iată cum stau lucrurile; când oamenii sună la 
Portland Fellowship, întrebând care este rata noastră de succes, le 
aud inima în tremurul vocii, în disperarea din cuvinte – căutând, 
suferind, tânjind după... speranţă. Ce întreabă ei de fapt este: 
„Există speranţă?” Fără îndoială, ei întreabă dacă cel pe care îl 
iubesc se poate schimba sau dacă ei înşişi pot fi liberi, dacă 
transformarea în acest domeniu este posibilă. În durerea şi 
confuzia lor, Dumnezeu, cu atâta îndurare, ne dă privilegiul de a 
fi vocea pe care o aud ei şi care spune: „Da, prietene, există 
speranţă. Pentru cel pe care îl iubeşti. Pentru noi toţi. Există o 
speranţă uimitoare.” 

Ce vor oamenii cu adevărat să ştie este dacă Isus are putere 
în acest domeniu? Mă trezesc repetând: dacă Isus ar avea un 
CV, transformarea ar fi în el! Din viaţa mea şi din vieţile a 
nenumăraţi oameni de aici, de la Portland Fellowship, văd că Isus 
Se ocupă de transformarea vieţilor. El ia vieţile care Îi sunt 
predate şi face toate lucrurile noi pentru ele. Există speranţă! O 
speranţă care nu ne dă de ruşine. (Romani 5:5) Să fie această 
speranţă o ancoră pentru sufletul tău, preaiubitule! (Evrei 6:19) 
Deci care este rata noastră de succes? Îngăduiţi-mi să răspund 
astfel: „Adevărat vă spun... voi, care M-aţi urmat... care v-aţi 
abandonat viaţa şi propriile voastre dorinţe de dragul Meu... veţi 
reuşi.” – Isus  

[Cynthia Beaudry, What is your success rate? Extras din 
newsletter-ul The Fellowship Message, iulie 2013. Copyright © 
2013 Portland Fellowship. Tradus şi publicat cu permisiune. 
Cynthia Beaudry este administrator la Portland Fellowship.] 

 

CE CAUZEAZĂ ATRACŢIA FAŢĂ DE PERSOANELE DE 

ACELAŞI SEX? 

 
Oamenii se nasc homosexuali sau, dacă nu se nasc homosexuali, ce 

factori influenţează dezvoltarea atracţiilor sexuale şi îi fac pe unii să fie 
atraşi de persoanele de acelaşi sex? 
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Aşa-numita dezbatere „natură/mediu” tinde să fie mai puţin 
polarizată decât în trecut şi există un consens printre experţii 
respectaţi în domeniu că probabil există un număr de diferiţi 
factori care influenţează apariţia homosexualităţii. Nu s-a 
dovedit, din punct de vedere ştiinţific, că oamenii se nasc 
homosexuali (într-adevăr, dovezile din studiile pe gemeni 
identici sugerează că atracţiile sexuale nu sunt determinate 
genetic de ADN). Există totuşi o acceptare tot mai mare a 
perspectivei că factori biologici, inclusiv genetici, s-ar putea prea 
bine să-şi aibă partea în dezvoltarea atracţiilor faţă de persoanele 
de acelaşi sex. 

Alţi posibili factori includ influenţele datorate mediului 
(inclusiv creşterea, experienţele din copilărie) şi influenţele 
relaţionale (în cadrul familiei şi/sau în grupul tovarăşilor de 
aceeaşi vârstă). Unii accentuează că un factor care contribuie în 
mod major, este calitatea relaţiei cu părintele de acelaşi sex. 
Trebuie spus totuşi că o legătură cauzală nu a fost niciodată 
dovedită ştiinţific şi că mulţi dintre cei care au atracţie faţă de 
persoanele de acelaşi sex au relaţii foarte puternice şi sănătoase 
cu părintele de acelaşi sex. 

Perspectiva noastră la True Freedom Trust este că cel mai bine 
este să nu fim prea dogmatici asupra acestei chestiuni şi să 
acceptăm că factori diferiţi pot influenţa oameni diferiţi în 
moduri diferite. În sens teologic, credem că atracţiile faţă de 
persoanele de acelaşi sex nu au fost niciodată parte a planului 
creator al lui Dumnezeu pentru creaţie şi sunt, prin urmare 
(oricare ar fi cauza sau cauzele lor), parte a naturii noastre 
umane căzute. 

[What causes same-sex attraction? Copyright © True Freedom 
Trust. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

CE ESTE GREŞIT LA UN PARTENERIAT DEDICAT 

ÎNTRE PERSOANE DE ACELAŞI SEX? 

 
În mod clar, dragostea şi dedicarea sunt virtuţi şi de aceea 

este ispititor să privim un parteneriat iubitor, dedicat între 
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persoane de acelaşi sex ca pe o relaţie curată, îndeosebi când îl 
comparăm cu parteneriate neiubitoare sau lipsite de fidelitate 
între cupluri de sex opus. Totuşi, Biblia este clară că un 
parteneriat între persoane de acelaşi sex se află, în esenţa sa, în 
afara planului de la creaţie al lui Dumnezeu, conform căruia o 
căsătorie este limitată la uniunea dintre un bărbat şi o femeie. 
(Geneza 2:21-24) Biblia nu specifică excepţii la acest model, în 
funcţie de profunzimea dragostei, calitatea relaţiei sau nivelul de 
dedicare. 

Se prezintă deseori argumentul că biserica primară nu ştia 
nimic despre relaţii iubitoare, dedicate în afara căsătoriei între 
bărbaţi şi femei şi că de aceea păstrează Biblia tăcerea cu privire 
la chestiunea parteneriatelor între persoane de acelaşi sex din 
zilele moderne. Totuşi, 1 Corinteni 5:1-2 ne dă exemplul unui 
bărbat din biserica din Corint care se afla într-o relaţie sexuală 
cu soţia tatălui său – o astfel de relaţie este interzisă în 
Levitic 18:8. Nu s-a pus în discuţie dacă relaţia era sau nu 
iubitoare şi dedicată. Pavel este clar faţă de creştini: „Cel ce a 
săvârşit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru!” 
(1 Corinteni 5:2) 

Un alt argument este că homosexualitatea interzisă în Biblie 
era fie abuzivă (de exemplu, între bărbaţi şi băieţi), fie parte a 
ritualurilor păgâne, iar astfel interdicţia biblică pentru 
practicarea homosexualităţii se referea mai degrabă la stoparea 
abuzului sau păgânismului, decât la condamnarea relaţiilor 
homosexuale dedicate de comun acord între adulţi. Totuşi, 
argumentul nu ia în considerare relaţiile homosexuale de comun 
acord între adulţi, răspândite pe cale largă în culturile greacă şi 
romană în vremurile Noului Testament, cu privire la care 
scriitorii Bibliei erau foarte conştienţi. Corintul din vremurile 
Noului Testament era o colonie romană în Grecia continentală, 
dar când Pavel a scris bisericii de acolo le-a reamintit să evite 
comportamentele păcătoase, inclusiv sexul homosexual. În 
1 Corinteni 6:9-11, el enumeră, de asemenea, idolatria separat 
de comportamentul homosexual, făcând clar faptul că sexul 
homosexual era diferit de închinarea la idoli. 
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[What’s wrong with a loving, committed same-sex partnership? 
Copyright © 2017 True Freedom Trust. Tradus şi publicat cu 
permisiune.] 

 

CE FEL DE SCHIMBARE ESTE POSIBILĂ? 

 
Există multă confuzie şi dezinformare cu privire la această 

întrebare. Mare parte din prejudiciu l-au provocat conceptele 
simpliste despre schimbare. Unii cred că ne concentrăm în 
principal pe schimbarea orientării sexuale. Alţii cred că ne 
concentrăm în principal pe schimbarea comportamentului 
sexual. De fapt, ne concentrăm pe transformarea completă, care 
vine dintr-o relaţie cu Isus Cristos şi din decizia de a trăi în 
acord cu învăţătura biblică despre sexualitate. Biblia spune 
multe lucruri despre transformarea completă. Isus Cristos a 
venit ca să putem avea viaţă şi ca să o avem din abundenţă – nu 
ca să trăim în robie faţă de dorinţe nedorite. Din Scripturi 
înţelegem că sunt posibile mai multe feluri de schimbare pentru 
cei care simt atracţii faţă de persoane de acelaşi sex sau sunt 
implicaţi în homosexualitate. 

Prin schimbare noi înţelegem că oamenii pot: 

 Să se schimbe de la o viaţă fără Dumnezeu la o viaţă cu 
Dumnezeu. 

 Să-şi schimbe sentimentul identităţii – modul în care se 
definesc. 

 Să schimbe implicarea lor în activităţi sexuale cu 
persoanele de acelaşi sex. 

 Să schimbe structurile sociale şi activităţile sociale pe care 
le folosesc ca să-şi susţină identitatea şi comportamentul. 

 Să-şi schimbe atracţiile faţă de persoanele de acelaşi sex. 
Pentru unii, aceasta înseamnă să nu mai trăiască în robie faţă de 
dorinţe nedorite, chiar dacă dorinţele încă apar. Pentru alţii, 
înseamnă o reducere a atracţiilor faţă de persoanele de acelaşi 
sex, astfel încât ele nu mai joacă un rol important în viaţa de zi 
cu zi. În unele cazuri, înseamnă eliminarea sentimentelor şi 
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atracţiilor homosexuale. Iar în alte cazuri, o relaţie heterosexuală 
satisfăcătoare. 

Ce este eliberarea de homosexualitate? Foarte simplu, este 
viaţă abundentă în Cristos, unde Cristos are control asupra vieţii 
şi viitorului tău, în loc ca atracţiile faţă de persoanele de acelaşi 
sex să fie ceea ce te identifică şi îţi controlează viaţa. 

Potenţialul pentru aceste schimbări aduce speranţă în viaţa 
celor cărora li s-a spus adesea că nu există speranţă pentru ei, 
fiindcă nu se pot schimba. 

[What Kind of Change is Possible? Copyright © Exodus Global 
Alliance. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

CE NE ÎNVAŢĂ BIBLIA DESPRE PRACTICAREA 

RELAŢIILOR ÎNTRE PERSOANE DE ACELAŞI SEX? 

RON WOOD 

 
Biblia defineşte căsătoria în Geneza 2:24 ca o uniune între 

un bărbat şi o femeie. Isus confirmă această definiţie a căsătoriei 
în Matei 19:5, aşa cum face şi apostolul Pavel în Efeseni 5:31. 
Orice activitate sexuală care se desfăşoară în afara acestui 
context este tratată ca păcătoasă, ceea ce Isus numeşte 
„imoralitate sexuală” în Marcu 7:21. 

Mai mult, practicarea relaţiilor între persoane de acelaşi sex 
este evidenţiată în mod specific ca păcătoasă de câteva ori în 
Scriptură. În Legea lui Dumnezeu, de exemplu, condamnările 
practicării relaţiilor între persoane de acelaşi sex se află în 
Levitic 18:22 şi 20:13. Alte referinţe sunt date în 
Noul Testament. De exemplu, în Romani 1:24-32, prin trimiteri 
la relatarea creaţiei din Geneza, relaţiile între persoane de acelaşi 
sex, atât între bărbaţi, cât şi între femei, sunt considerate 
păcătoase. Referinţe despre păcatul practicării relaţiilor între 
persoane de acelaşi sex se găsesc şi în 1 Corinteni 6:9 şi 
1 Timotei 1:10. 

Prin urmare, Scripturile sunt consecvente în interzicerea 
activităţii între persoane de acelaşi sex, de-a lungul a diferite 
perioade din istoria omenirii şi în diferite contexte culturale. 
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Deşi Scripturile sunt clare în privinţa eticii sexuale, ele ne spun, 
de asemenea, că perspectiva iertării şi vieţii eterne este oferită 
oricui se întoarce de la păcat şi îşi pune credinţa în Cristos 
(Marcu 1:15), indiferent cât s-a îndepărtat de planul bun al lui 
Dumnezeu pentru sex şi căsătorie. 

[Rob Wood, What does the Bible teach about same-sex practice? 
Copyright © 2017 True Freedom Trust. Tradus şi publicat cu 
permisiune. Rob este responsabil cu comunicarea şi învăţătura 
la True Freedom Trust şi coordonează prezenţa misiunii în media 
socială.] 

 

CE POATE FACE BISERICA MEA PENTRU A SE ADRESA 

HOMOSEXUALITĂŢII? 

MIKE GOEKE 

 
Sunt multe moduri în care bisericile se pot adresa 

homosexualităţii. De fapt, bisericile trebuie să se adreseze 
homosexualităţii, dacă vor să ajungă la homosexuali cu mesajul 
că Cristos îi poate schimba! Pastorii pot juca un rol uriaş, 
adresându-se problemei homosexualităţii de la amvon. Este 
important ca pastorii nu doar să condamne păcatul 
homosexualităţii sau să vorbească împotriva „agendei 
homosexuale”, ci să includă întotdeauna şi un mesaj de 
răscumpărare şi de speranţă pentru schimbare, special pentru 
homosexuali. Un cuvânt plin de compasiune de la amvon în 
legătură cu homosexualitatea poate să lase drum liber slujirii 
oricui este afectat de homosexualitate. 

Resursele creştine despre homosexualitate sunt un mijloc 
excelent pentru membrii bisericilor de a se instrui, iar pentru cei 
care se luptă cu homosexualitatea, de a găsi speranţă şi 
încurajare pentru schimbare. Ele nu se găsesc, în mod obişnuit, 
în librăriile laice sau creştine. Cu toate acestea, există 
literalmente sute de cărţi şi broşuri temeinice, biblice despre 
homosexualitate. Aceste resurse pot fi obţinute şi puse spre 
vânzare în librăriile bisericilor sau pot fi adăugate la resurselor 
din bibliotecile bisericilor. 
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De asemenea, bisericile se pot instrui cu privire la 
homosexualitate apelând la vorbitori sau seminarii. 

În sfârşit, bisericile ar trebui să se adreseze homosexualităţii 
în acelaşi fel în care ar trebui să se adreseze oricărui păcat – cu 
curaj şi dragoste. Homosexualitatea nu este atât de diferită de 
oricare alt păcat şi nu trebuie scoasă în evidenţă. Se vor face 
paşi uriaşi în slujire când homosexualitatea va fi clarificată şi 
înţeleasă, iar oamenii vor vedea că bisericile tratează orice păcat 
în mod egal. 

[Mike Goeke, What can my church do to address homosexuality? 
Copyright © Mike Goeke. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

CE POT FACE CA SĂ MĂ ELIBEREZ DE 

PORNOGRAFIE? 

 
Pornografia este o problemă uriaşă în societatea modernă 

atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, trenduri precum 
disponibilitatea internetului, creşterea izolării şi folosirea 
imaginilor sexuale în publicitate punând toate presiune pe noi ca 
să gândim senzual cu privire la alţii. Totuşi, Isus este clar 
(Matei 5:27-30) că poftirea altei persoane este la fel de greşită 
precum comiterea adulterului cu ea. 

Pornografia, ca şi alte comportamente adictive, înfloreşte 
acolo unde există oportunitatea de a privi imagini în timp ce eşti 
izolat de alţii. Deci să dai socoteală poate fi un element al 
soluţiei, poate folosind softuri cu filtre/blocare/monitorizare 
sau mutându-ţi permanent computerul într-o cameră comună, 
cu ecranul monitorului îndreptat spre exterior. Totuşi, pentru ca 
eliberarea de pornografie să dureze, este nevoie să iubeşti pe 
cineva mai mult decât iubeşti imaginile de pe ecranul 
computerului. Aceasta ar putea însemna să investeşti mai mult 
în relaţii (îndeosebi dacă eşti căsătorit), dar, în cele din urmă, 
înseamnă găsirea satisfacţiei profunde în relaţia cu Dumnezeu. 

Setting Captives Free oferă cursuri online gratuite precum 
The Way of Purity [Calea Purităţii] (în mod specific pentru 
pornografie), unde parcurgi pasaje din Biblie online cu un 
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mentor. Cursurile pot fi utile dacă eşti pregătit din toată inima 
să te eliberezi de pornografie. 

Cărţile recomandate pentru o citire aprofundată includ 
cartea lui Tim Chester Captured by a Better Vision: Living Porn-free 
[Prizonieri ai unei viziuni mai bune: Trăind liberi de pornografie], cartea 
lui Gerald Coates Sexual Healing: Identity, Sexuality, Calling 
[Vindecarea sexuală: Identitate, sexualitate, chemare] şi broşura lui 
Rachel Coyle Help! She’s Struggling with Pornography [Ajutor! Ea se 
luptă cu pornografia]. Poţi citi şi articolul nostru Verificarea sănătăţii 
personale pe internet, pentru a reflecta la folosirea internetului de 
către tine per ansamblu. 

[What can I do to break free from pornography? Copyright © 
True Freedom Trust. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

CE SPUNE BIBLIA DESPRE HOMOSEXUALITATE? 

 
Biblia păstrează tăcerea cu privire la orientarea homosexuală 

şi există doar câteva referinţe biblice care interzic în mod clar 
practicarea homosexualităţii. Este trist că Biserica şi mulţi 
creştini au avut tendinţa să plaseze practicarea homosexualităţii 
într-o imaginară „primă ligă” a păcatelor, în timp ce Biblia 
vorbeşte simplu despre ea doar ca despre o exprimare, printre 
multe altele, a naturii noastre umane păcătoase, căzute. Accentul 
în Biblie este pus pe interzicerea oricărei practici sexuale în afara 
căsătoriei heterosexuale exclusive dintre un bărbat şi o femeie. 

Referinţa biblică importantă este Geneza 2:24, care vorbeşte 
despre căsătoria heterosexuală ca fiind o reunire a bărbatului şi 
femeii într-o relaţie emoţională şi sexuală într-un „singur trup”; 
versetul este întărit de Isus şi de apostolul Pavel în 
Noul Testament. (Matei 19:5-6 şi Efeseni 5:31-32) Isus este 
arătat în Evanghelii ca întinzându-le o mână, plin de îndurare şi 
compasiune, celor care s-au îndepărtat, din punct de vedere 
sexual, de căile lui Dumnezeu, şi îndemnându-i cu blândeţe la 
pocăinţă. (Ioan, capitolele 4 şi 8) 

[What does the Bible say about homosexuality? Copyright © 
True Freedom Trust. Tradus şi publicat cu permisiune.] 
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CE SPUNE BIBLIA DESPRE HOMOSEXUALITATE? 

POATE DUMNEZEU SĂ SCHIMBE UN OM CARE 
PĂCĂTUIEŞTE SEXUAL DACĂ SE POCĂIEŞTE?  
ÎN CE MĂSURĂ? 

 
Ce spune Biblia despre homosexualitate? 
Atât în Vechiul, cât şi în Noul Testament, Biblia arată cu 

claritate că un comportament homosexual este păcătos. 
Versetele 1 Corinteni 6:9-11 şi Levitic 18:22 sunt printre 
numeroasele versete care confirmă păcătoşenia 
homosexualităţii. Biblia confirmă, de asemenea, cerinţa 
heterosexuală pentru căsătorie în Geneza, cerinţă repetată de 
Isus în Matei 19:4-6. 

Poate Dumnezeu să schimbe un om care păcătuieşte 
sexual dacă se pocăieşte? În ce măsură? 
Da, Dumnezeu poate să schimbe un păcătos care se 

pocăieşte. 1 Corinteni 6:9-11 identifică mai multe 
comportamente păcătoase în care membrii bisericii din Corint 
se implicaseră anterior mântuirii lor. În versetul 11 citim: „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.” Ceea ce arată că există o 
schimbare interioară, spirituală în inima credinciosului, care 
transformă dorinţele şi comportamentele sale. Dreptatea 
atribuită este declararea dreptăţii cuiva prin credinţa sa în 
lucrarea desăvârşită a lui Isus Cristos, prin moartea Lui pe cruce 
şi învierea Lui. Dreptatea atribuită este schimbarea interioară a 
inimii, împlinită prin procesul de sfinţire, în care dorinţele şi 
natura omului sunt transformate în cele care reflectă lucrarea 
Duhului Sfânt în inima credinciosului. 

Creştinii sunt chemaţi să ducă o viaţă sfântă şi curată; totuşi, 
este posibil ca un creştin să se întoarcă la un păcat la care 
renunţase anterior. Dacă se întâmplă aceasta, Dumnezeu îl 
cheamă la pocăinţă, îi cere să mărturisească şi să renunţe la 
păcat şi să continue să înainteze către scopul de a deveni mai 
mult asemenea lui Cristos. Faptul că un bărbat sau o femeie 
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s-au întors la păcatul homosexualităţii, chiar şi ca un eşec moral 
care a avut loc o singură dată, nu este o indicaţie că el sau ea 
sunt încă homosexuali. Ci este o indicaţie a unei nevoi continue 
de pocăinţă, răscumpărare şi vindecare în inima lor. 

Realitatea este că vom continua să avem ispite faţă de 
numeroase păcate în diferite grade. Isus Cristos a trăit o viaţă 
desăvârşită, dar tot a fost ispitit de păcat. Cu cât mai mult noi, 
care ne-am antrenat inima, mintea şi corpul ca să se implice în 
păcat, vom avea ispite pentru a ne întoarce la păcatele în faţa 
cărora am cedat în trecut. Fiind credincioşi, identitatea noastră 
este în Cristos, şi nu în dorinţele noastre păcătoase. Este un act 
mare al credinţei, ascultării şi dragostei să rezişti ispitelor 
păcătoase remanente şi să trăieşti în ascultare de Cristos. 

Dacă ai o întrebare despre sexualitatea biblică pe care ţi-ar 
plăcea să o adăugăm la această secţiune, contactează-ne la 
info@recmin.org. Nu-ţi putem garanta că vom răspunde la 
întrebarea ta şi că o vom posta pe site, dar ne vom da toată 
silinţa. 

[Questions. Copyright © 2013 Reconciliation Ministries. 
Tradus şi publicat cu permisiune]  

 

CUM AR PUTEA BISERICA SĂ LE FIE DE MAI MARE 

AJUTOR CELOR CARE SE LUPTĂ CU DORINŢELE 
HOMOSEXUALE? 

 
Este nevoie să privim, în mai mare măsură, celibatul şi 

relaţiile ca fiind pozitive, în loc să ne conformăm lumii care 
spune: „Ai nevoie de o relaţie sexuală ca să fii fericit şi 
împlinit.” Biserica transmite adesea acelaşi mesaj, dar înlocuieşte 
„relaţie sexuală” cu „căsătorie”. 

[How can the church be more helpful to those struggling with 
homosexual desires? Copyright © True Freedom Trust. Tradus şi 
publicat cu permisiune.] 
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CUM POT SĂ OFER SUPORT UNUI CREŞTIN CARE 

EXPERIMENTEAZĂ ISPITE FAŢĂ DE PERSOANELE DE 
ACELAŞI SEX? 

JONATHAN BERRY 

 
Dumnezeu ne pune laolaltă într-un mod unic şi specific. 

Lăudat să fie Dumnezeu, deoarece fiecare dintre noi suntem 
făpturi aşa de minunate, făcute de Creatorul nostru perfect! 
(Psalmul 139:13-14) Într-o lume căzută, aceasta înseamnă 
desigur că experienţa pe care o are cineva cu ispitele faţă de 
persoanele de acelaşi sex va fi – cel puţin într-o anumită măsură 
– unică. Deci, inevitabil, într-o astfel de situaţie nu există o 
abordare unică pentru a oferi suport. 

Un bun punct de plecare ar fi să-i ceri celui în cauză să-ţi 
relateze povestea personală. Ai grijă să dai dovadă de 
sensibilitate aici, deoarece nu toată lumea se simte confortabil 
vorbind despre sexualitatea proprie. Dar dacă se află în căutare 
de suport, i-ai putea cere să-ţi explice cum tind să se manifeste 
ispitele în cazul lui. Pentru unii, ele ar putea fi o luptă cu 
pornografia sau cu aplicaţiile online, sau cu site-urile de dating. 
Pentru alţii, ar putea fi lupta cu interdependenţa emoţională 
(adică dezvoltarea de legături prea intense, nesănătoase cu 
prieteni de acelaşi sex). Alţii ar putea să se simtă singuri şi să fie 
disperaţi după intimitate curată. Iar unora s-ar putea să le fie 
neclară învăţătura biblică despre practicarea relaţiilor între 
persoane de acelaşi sex, întrebându-se dacă ar fi în ordine să se 
afle într-o relaţie iubitoare cu cineva de acelaşi sex. 

Începe deci prin a pune, cu delicateţe, întrebări şi prin a 
asculta cu atenţie răspunsurile. Împotriveşte-te tentaţiei de a te 
grăbi să răspunzi cu versete din Biblie sau de a oferi soluţii 
rapide care ignoră problemele de bază. Ascultarea este o 
abilitate mult prea neglijată în asistenţa pastorală! Când cineva 
îşi deschide inima faţă de tine şi îţi face cunoscut ceva din 
povestea proprie, opreşte-te un moment ca să-i mulţumeşti 
pentru onestitate. De asemenea, poate că are nevoie de o 
asigurare imediată că Dumnezeu îl iubeşte în continuare şi că 
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este acceptat de Cristos, îndeosebi dacă se află prins în ciclul 
gândurilor păcătoase şi al comportamentului păcătos. 
(Romani 5:8, 15:7) 

Ca şi creştini, ne maturizăm când alţi credincioşi ne spun, cu 
dragoste, adevărurile biblice. (Efeseni 4:15) Relatându-şi 
povestea, cel pe care vrei să îl ajuţi ţi-a făcut cunoscute un mod 
de gândire sau tipare de comportament la care poţi oferi un 
răspuns iubitor, dând glas adevărului biblic? Ai însă grijă aici. 
Este trist, dar nenumăraţi creştini care se confruntă cu ispite 
faţă de persoane de acelaşi sex au auzit o mulţime de adevăruri 
de la tovarăşii lor creştini, dar care nu au fost întotdeauna 
rostite cu dragoste! Deci înainte de a vorbi, roagă-te şi cere-I 
Domnului să te facă, prin Duhul Sfânt, un imitator al Său, ca să 
fii „plin de har şi de adevăr”. (Ioan 1:14) Cere şi înţelepciune 
(Iacov 1:5), pentru ca nu numai să spui ce este folositor, ci să-l 
şi întăreşti pe cel în cauză în credinţa lui. 

O întrebare evidentă (dar adesea neglijată) pe care ar trebui 
să i-o adresezi este următoarea: „Ce pot face pentru a te susţine 
cel mai bine în lupta cu ispitele faţă de persoanele de acelaşi 
sex?” 

[Jonathan Berry, How can I support a Christian who experiences 
same-sex temptations? Copyright © 2017 True Freedom Trust. 
Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

CUM RĂMÂNE CU POSIBILITATEA CA ISUS SĂ FI AVUT 

O RELAŢIE HOMOSEXUALĂ CU LAZĂR, CARE A VENIT 
LA EL NOAPTEA, PURTÂND DOAR O BUCATĂ DE 
PÂNZĂ CA SĂ-I ACOPERE GOLICIUNEA, ŞI CARE A 
STAT NOAPTEA CU ISUS? 

 
Această convingere vine din relatarea dintr-o carte care nu 

face parte din canonul Scripturii, cunoscută ca Evanghelia secretă 
după Marcu. Se spune că pasajul se referă la Lazăr şi la relaţia de 
dragoste dintre el şi Isus: 

„Şi au intrat în Betania. Şi o anumită femeie, al cărei frate 
murise, era acolo. Şi venind, s-a prosternat înaintea lui Isus şi 
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I-a zis: «Fiul lui David, ai milă de mine!» Dar ucenicii au 
mustrat-o. Şi Isus, mâniindu-Se, S-a dus cu ea în grădina unde 
era mormântul şi de îndată un strigăt puternic s-a auzit din 
mormânt. Şi apropiindu-Se, Isus a rostogolit piatra de la uşa 
mormântului. Şi de îndată, intrând unde se afla tânărul, Şi-a 
întins mâna şi l-a ridicat, luându-l de mână. Dar tânărul, 
privindu-L, L-a iubit şi a început să-L roage stăruitor să fie cu 
El. Şi ieşind din mormânt, au intrat în casa tânărului, pentru că 
era bogat. Iar după şase zile, Isus i-a spus ce să facă, iar seara 
tânărul a venit la el, purtând o bucată de pânză pe trupul gol. Şi 
a rămas cu El în noaptea aceea, pentru că Isus l-a învăţat 
misterul Împărăţiei lui Dumnezeu. Şi astfel, sculându-Se, S-a 
întors de cealaltă parte a Iordanului.” 

Această carte nu a fost acceptată de niciun cercetător serios 
al Bibliei şi este considerată un fals medieval. Nu s-a găsit 
manuscrisul original. Totuşi, argumentul respectiv apare în 
câteva cărţi teologice, pentru a dovedi argumente teologice 
pro-homosexualitate şi, în particular, că se poate foarte bine ca 
Isus să fi condus o bandă de bărbaţi homosexuali. Teologii 
pro-homosexualitate privesc uneori relaţia Lui cu Ioan ca 
homosexuală, ca şi relaţia Lui cu Petru, deoarece L-a întrebat pe 
Petru dacă Îl iubea. Din perspectivă pro-homosexualitate, există 
suspiciunea că majoritatea oamenilor sunt în realitate 
homosexuali. Deci genul acesta de raţionament se potriveşte 
unor asemenea scopuri. Pentru cineva care este homosexual şi 
este atras de Isus, gândul că este posibil ca şi El să fi fost 
homosexual, ar fi o susţinere a stilului său de viaţă. 

Există numeroase variaţii ale noilor teologii, cum că Isus ar 
fi fost intersex sau bisexual, sau că a avut relaţii atât cu ucenicii, 
cât şi cu Maria Magdalena. 

Este nevoie să le cunoaştem, deoarece ele pot să fie 
într-adevăr susţinute de unii, iar dacă le cunoaştem, aceasta ne 
ajută să avem un anumit tipar de apărare a adevărului. Primii 
urmaşi ai lui Isus ar fi fost uimiţi de asemenea interpretări 
moderne, de vreme ce acceptau pe deplin legea şi moralitatea 
iudaică, aşa cum o făcea şi Isus. 
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[What about the possibility of Jesus having a gay relationship with 
Lazarus who came to him at night wearing only a linen cloth to cover his 
nakedness and who stayed the night with Jesus? Copyright © 
Exodus Global Alliance. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

CUM SĂ LE SPUN ALTORA DESPRE ATRACŢIA MEA 

FAŢĂ DE PERSOANELE DE ACELAŞI SEX? 

 
Avem un articol detaliat[1] pe acest subiect, care ia în 

considerare „dacă”, „cum” şi „cu cine” să faci cunoscută lupta 
pe care o duci. Există riscuri de a fi judecat sau respins când faci 
cunoscută lupta, dar dacă iei în considerare, într-o atitudine 
rugativă şi în mod înţelept, cu cine să o împărtăşeşti şi cum să o 
faci, cu siguranţă, poţi micşora riscurile şi te poţi deschide 
pentru posibilitatea de a primi suport şi susţinere. Adesea 
problema ruşinii şi izolării pot însoţi atracţia faţă de persoanele 
de acelaşi sex, iar împărtăşirea acestei probleme unor oameni 
aleşi cu grijă, importanţi pentru tine, poate într-adevăr să ajute la 
vindecarea de ruşine şi la reducerea izolării. 

Este experienţa multor membri ai misiunii noastre că a te 
lupta singur cu atracţia faţă de persoanele de acelaşi sex nu este 
nici realist, nici eficient. Este important să clădim o reţea de 
suport alcătuită din oameni dornici să ne ofere dragoste, 
monitorizare, încurajare şi o comunitate. Totuşi, este posibil ca 
împărtăşirea experienţei tale cu atracţia faţă de persoanele de 
acelaşi sex să fie o provocare pentru interlocutor, ca şi pentru 
tine, îndeosebi dacă celălalt te cunoaşte de mult timp, deci ar fi 
util să te gândeşti care ar putea fi perspectiva sa şi cum l-ai 
putea ajuta să înţeleagă problema, într-un mod plin de 
compasiune şi biblic. 

Notă 
[1] Sharing our stories: a step-by-step guide, 

www.truefreedomtrust.co.uk/A35. 
[How should I tell others about my same-sex attraction? Copyright 

© True Freedom Trust. Tradus şi publicat cu permisiune.] 
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CUM SĂ-I IUBESC PE HOMOSEXUALI ŞI SĂ URĂSC 

HOMOSEXUALITATEA? 

MIKE GOEKE 

 
Prietenul meu homosexual spune că, dacă îl iubesc cu 
adevărat, voi accepta homosexualitatea lui. Este 
adevărat? 
Isus este exemplul perfect al cuiva care i-a iubit pe păcătoşi, 

dar a urât păcatul. Isus a condamnat multe păcate, dar i-a tratat 
întotdeauna cu dragoste pe păcătoşi. Dumnezeu urăşte toate 
păcatele în mod egal şi, poate că în ceea ce priveşte iubirea 
homosexualilor, primul pas ar fi, pur şi simplu, să recunoşti că 
păcatul homosexual este un păcat ca oricare altul – incluzând 
aici crima, păcatul heterosexual, pofta, invidia, zgârcenia, bârfa 
etc. Cei care duc un stil de viaţă homosexual sunt păcătoşi la fel 
ca noi, sunt creaţi de Dumnezeu şi sunt iubiţi de Dumnezeu. Ca 
atare, suntem chemaţi să-i iubim, indiferent de starea păcătoasă 
particulară în care se află. 

Să reţinem că aproape oricine a adoptat homosexualitatea ca 
identitate, crede cu adevărat că este, în esenţă, homosexual. 
Indiferent dacă îşi consideră sau nu comportamentul păcătos, 
identitatea homosexuală percepută este, în mintea sa, 
independentă de comportament. Deşi noi ştim că această 
convingere a sa este greşită, ea este „corectă” pentru el. 

Cei prinşi în capcana homosexualităţii au nevoie de 
vindecare. Ei sunt oameni răniţi şi frânţi, care au nevoie de 
atingerea marelui doctor, Cristos. Isus Cristos Însuşi a spus că a 
venit nu pentru cei sănătoşi, ci pentru cei bolnavi. Dacă iubirea 
homosexualilor constituie un efort pentru tine, roagă-te ca 
Dumnezeu să te facă să-i vezi pe homosexuali cum îi vede El, 
iar inima ta să fie zdrobită, nu împietrită pentru homosexuali. El 
îi iubeşte şi doreşte ca ei să se împace cu El. Roagă-te să ai o 
inimă pentru homosexuali! 

[Mike Goeke, How can I love homosexuals and hate 
homosexuality? Copyright © Mike Goeke. Tradus şi publicat cu 
permisiune.] 
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DACĂ DOUĂ FEMEI CARE VIN LA BISERICA NOASTRĂ 

SUNT „LIPITE” UNA DE CEALALTĂ ÎNTR-O PRIETENIE 
CODEPENDENTĂ, ESTE O SITUAŢIE DE CARE AR 
TREBUI SĂ NE OCUPĂM? 

 
Uneori femeile formează prietenii nesănătoase. Prieteniile 

pot fi unilaterale, o femeie simţindu-se aproape „persecutată” 
de cealaltă. Aceasta se poate întâmpla când o consilieră petrece 
timp cu o femeie care are mare nevoie de ajutor sau când o 
lideră de grup se împrieteneşte cu o altă femeie. Astfel de 
prietenii se pot forma între femei căsătorite sau între tinere care 
împart aceeaşi locuinţă. Relaţiile pot arăta aproape ca 
lesbianismul. 

O astfel de relaţie este apropiată de lesbianism, deoarece, în 
cazul lesbienelor, este vorba mai adesea de conectare 
emoţională, decât de sexualitate fizică. În esenţă, ea este 
idolatră. Uneori este subtilă, atunci când numeroase fete devin 
în adolescenţă nişte „clone”; cele mai multe vor depăşi faza, dar 
pentru unele este singurul mod în care ştiu să relaţioneze. 

Să încerci să desparţi două femei care au format o relaţie de 
dependenţă emoţională poate fi dificil şi uneori de prea puţin 
folos. Ele îşi găsesc speranţa, bucuria şi siguranţa una în cealaltă, 
deci dacă li se va spune să se despartă şi să formeze relaţii mai 
sănătoase vor simţi mânie, autoîndreptăţire sau teamă. Este o 
situaţie care necesită o intervenţie plină de răbdare şi 
înţelepciune. 

A le învăţa pe femei ce înseamnă dragostea este, cu 
siguranţă, parte a Tit 2:3-5. Multe femei au avut parte de 
experienţe rele, poate de abuz, modele disfuncţionale în familie 
sau au avut la dispoziţie puţine informaţii despre relaţiile cu alte 
femei. Ele cresc cu modele din filme şi cu sfaturi seculare din 
reviste şi de la tovarăşele de aceeaşi vârstă. 

Ce mare oportunitate pentru slujirea femeilor să le înveţi 
adevărata valoare a prieteniilor sănătoase între femei! Faptul de 
a prezenta, fără grabă, alte femei perechii strâns legate, poate fi 
de ajutor şi să câştige destulă încredere din partea lor, pentru a 
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le arăta apoi ce se întâmplă în relaţia lor. Femeile mai în vârstă 
din biserică pot să joace un rol preţios şi valoros aici. 

Consilierea este importantă, dar biserica şi ajutorul de a fi un 
părinte surogat pentru copilul zdrobit din femeia care se află 
într-o astfel gen de relaţie, din cauză că i-a lipsit o dezvoltare 
sănătoasă în viaţă, sunt şi ele importante. 

[Question: If we have two women who come to our church who are 
“glued” to each other in a codependent friendship, is this something we 
should address? Copyright © Exodus Global Alliance. Tradus şi 
publicat cu permisiune.] 

 

DE CE AR FACE DUMNEZEU PE CINEVA 

HOMOSEXUAL ŞI I-AR REFUZA APOI O RELAŢIE 
IUBITOARE, DEDICATĂ CU O PERSOANĂ  
DE ACELAŞI SEX? 

 
Întrebarea presupune că Dumnezeu a făcut pe cineva 

homosexual. Deci primul punct de subliniat este că nu s-a 
dovedit că oamenii se nasc cu atracţii faţă de persoanele de 
acelaşi sex. (A se vedea întrebarea Ce cauzează atracţia faţă de 
persoanele de acelaşi sex?) În al doilea rând, întrebarea ignoră 
adevărul biblic că trăim într-o lume căzută, unde fiecare avem 
dorinţe la care Dumnezeu ne cere să renunţăm. De fapt, Isus 
cere oricărui urmaş al Său să renunţe la unele lucruri pe care i-ar 
plăcea să le facă (Matei 16:24) şi toţi suntem chemaţi să 
renunţăm la orice devine mai important pentru noi decât 
Dumnezeu. (Matei 19:16-22) 

O altă presupunere din întrebare este că oricine are 
„dreptul” la o relaţie sexuală. În timp ce relaţia sexuală este 
indiscutabil o valoare a culturii noastre, ea nu este o valoare 
biblică: într-adevăr, viaţa de celibatar este foarte lăudată în 
Biblie, ca o viaţă împlinitoare (1 Corinteni 7:8, 32), iar ea este 
minunat oglindită în vieţile lui Isus şi Pavel. 

De asemenea, întrebarea conduce la alte întrebări mai 
cuprinzătoare. Dacă „iubitoare şi dedicată” sunt singurele 
criterii care se aplică relaţiilor sexuale, cum rămâne cu căsătoriile 
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poligame sau cu relaţiile poliamoroase? De ce să ne pese de 
vârsta consimţământului? 

Mai mult, în loc să tratăm întrebarea în mod abstract, este 
nevoie să ne amintim că Dumnezeu Se ocupă de fiecare 
personal. De exemplu, Dumnezeu a îngăduit ca unui om numit 
Iov în Biblie să i se ia tot ce avea (familie, avere şi sănătate). 
Pentru Iov, a fost un test pentru a vedea dacă Îl va urma pe 
Dumnezeu chiar şi în dificultăţile extreme pe care le îndura. 
După ce Dumnezeu a răspuns plângerilor lui Iov, el a 
recunoscut că nu era demn să judece acţiunile lui Dumnezeu, 
chiar dacă Dumnezeu nu a justificat ce i se întâmplase. 
(Iov 40:1-5) 

Totuşi, în final, întrebarea se reduce la: suntem dornici să-I 
permitem lui Dumnezeu să stabilească graniţe pentru viaţa 
noastră, chiar când nu are sens pentru noi? Dacă suntem gata să 
ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu numai când suntem de 
acord cu el, atunci nu ne supunem cu adevărat Lui ca 
Dumnezeu – ci doar Îl alegem ca sfătuitor spiritual. 

[Why would God make someone gay and then deny them a loving, 
committed same-sex relationship? Copyright © True Freedom Trust. 
Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

DE CE AR FI UN DUMNEZEU IUBITOR ÎMPOTRIVA 

RELAŢIILOR IUBITOARE ÎNTRE PERSOANE DE 
ACELAŞI SEX? 

 
Dumnezeu este dragoste. (1 Ioan 4:8) Acest adevăr despre 

Dumnezeu este folosit de unii pentru a argumenta că, prin 
urmare, Dumnezeu trebuie să aprobe orice relaţie pe care 
cultura noastră o defineşte ca iubitoare. Dar există două fisuri 
majore în argumentul respectiv. 

În primul rând, deşi Dumnezeu este întru totul dragoste, El 
nu este numai dragoste. Dragostea este doar unul dintre 
minunatele atribute ale Dumnezeului nostru infinit şi perfect. 
Dar dragostea lui Dumnezeu trebuie înţeleasă şi experimentată 
împreună cu toate celelalte aspecte al naturii divine. De 
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exemplu, Dumnezeu este şi sfânt, drept, credincios, înţelept şi 
aşa mai departe. Deci, accentuând în mod exagerat unul dintre 
variatele aspecte ale lui Dumnezeu în detrimentul altora, ne 
alegem inevitabil cu un dumnezeu al imaginaţiei noastre, cu un 
idol (conform Exod 20:4). 

În al doilea rând, Dumnezeul care este dragoste este şi 
Creatorul şi stăpânul tuturor lucrurilor. La început, El le-a dat 
bărbaţilor şi femeilor o mare libertate de a se bucura de creaţia 
Lui bună, în contextul unei relaţii intime, iubitoare cu El: „Poţi 
să mănânci după plăcere din orice pom din grădină.” 
(Geneza 2:16) Dar a pus, cu înţelepciune, o limită libertăţii 
oamenilor. Aceasta pentru ca desfătarea traiului nostru în 
această lume să continue veşnic: „... dar din pomul cunoştinţei 
binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca 
din el vei muri negreşit”. Ispita originală a constat în a fi „ca 
Dumnezeu” (Geneza 3:5), hotărând pentru noi înşine ce este 
bine şi ce este rău. 

Deci, când vine vorba de relaţii sexuale, Dumnezeul care 
este atât dragoste, cât şi Rege peste întreaga creaţie, este Cel 
care decide ce înseamnă o relaţie iubitoare. Nu noi, creaturile 
Sale. 

Totuşi, aceasta nu înseamnă că Dumnezeu intenţionează ca 
creştinii care experimentează ispite faţă de persoanele de acelaşi 
sex să trăiască fără dragoste sau intimitate. Există câteva 
exemple în Biblie de intimitate non-sexuală între fraţi 
credincioşi şi surori credincioase. Gândiţi-vă la David şi 
Ionatan, Rut şi Naomi, Isus şi Ioan – ucenicul pe care îl iubea 
Isus. Iar Isus le promite urmaşilor Săi că nimeni nu va lăsa case 
şi relaţii de dragul Împărăţiei lui Dumnezeu, fără să „primească 
mult mai mult în veacul acesta de acum, iar în veacul viitor, 
viaţa veşnică”. (Luca 18:29-30) 

[Why would a good God be against loving same-sex relationships? 
Copyright © 2017 True Freedom Trust. Tradus şi publicat cu 
permisiune.] 
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DE CE LE ÎNGĂDUIE DUMNEZEU OAMENILOR  

SĂ AIBĂ SENTIMENTE HOMOSEXUALE? 
 
Trăim într-o lume căzută, în care fiecare ne naştem cu o 

natură păcătoasă, imperfectă. Deşi este adevărat că Dumnezeu 
„m-a ţesut în pântecele mamei mele” (Psalmul 139:13), 
psalmistul arată, de asemenea, clar că „Iată că sunt născut în 
nelegiuire şi în păcat m-a zămislit mama mea.” (Psalmul 51:5) O 
consecinţă inevitabilă a trăirii într-o lume căzută, având o natură 
păcătoasă, este că toţi dorim şi tânjim după lucruri interzise clar 
de Dumnezeu în Biblie. Unii se luptă cu mânia, alţii cu invidia, 
alţii cu ura, amărăciunea, gelozia, bârfa sau cu dorinţa de a fura, 
sau de a comite adulter, sau de a se răzvrăti împotriva părinţilor. 
Cei mai mulţi se luptă, într-o anumită măsură, cu pofta sexuală, 
iar pentru unii ea va fi poftă faţă de persoanele de acelaşi sex – 
Biblia o numeşte simplu poftă. 

Evanghelia lui Isus Cristos ne răscumpără (salvează) din 
puterea şi consecinţele naturii noastre păcătoase şi începe să ne 
transforme, astfel încât tot mai mult, pas cu pas, dorim şi 
suntem împuterniciţi să trăim o viaţă care să se conformeze 
tiparului lui Dumnezeu din Biblie pentru trăire. Merită să 
observăm că, foarte adesea, „sentimentele homosexuale” 
maschează de fapt o nevoie legitimă, neîmplinită pentru un tip 
corect de intimitate, afecţiune, susţinere şi acceptare din partea 
persoanelor de acelaşi sex. 

[Why does God allow people to have gay feelings? Copyright © 
True Freedom Trust. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

ESTE ÎN ORDINE SĂ MĂ AUTOSATISFAC? 

STUART PARKER 

 
Răspunsul simplu este că Biblia păstrează tăcerea cu privire 

la acest subiect, deoarece cuvântul „autosatisfacere” nu apare în 
ea. Referindu-ne la un astfel de subiect, trebuie să fim atenţi să 
nu stabilim reguli împovărătoare (Coloseni 2:16-23), dar Biblia 
spune „nu faceţi din slobozenie o pricină ca să trăiţi pentru firea 
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pământească” (Galateni 5:13), deci este nevoie să fim profund 
oneşti cu noi înşine cu privire la ce anume ne provoacă dorinţa 
de autosatisfacere. 

Actul autosatisfacerii implică, de obicei, una sau mai multe 
dintre următoarele: 

 Pofta – Isus o condamnă. (Matei 5:28, Proverbe 6:25, 
1 Tesaloniceni 4:3-5) 

 Adicţia – Suntem stăpâniţi de Cristos sau de 
altcineva/altceva? (Romani 6:19-22, 1 Corinteni 6:12, 19) 

 Centrarea pe sine – Ea este rădăcina oricărui păcat. 
(Galateni 5:16, Marcu 14:36, 1 Petru 4:1-2) 

 Este făcută în secret – Este autosatisfacerea ceva ce ne 
simţim confortabil să recomandăm ca fiind un trai sfânt – 
„trăind în lumină”? (1 Ioan 1:6) 

Dacă ar lua în considerare, cu atenţie, ce ne învaţă Biblia în 
aceste domenii, cei mai mulţi oameni ar concluziona că 
autosatisfacerea este ceva ce creştinii ar fi mai bine să evite. 
Galateni 5:22-23 ne învaţă că roada Duhului include 
autocontrolul, deci aici avem oportunitatea de a-l pune în 
practică. 

Efectiv, primul pas pentru un creştin ar putea fi să-L întrebe 
pe Duhul Sfânt de ce se autosatisface şi să reflecteze la 
referinţele biblice de mai sus. Odată ce ai identificat ce îţi 
alimentează nevoia de a te autosatisface, iată câteva idei practice 
pentru a te elibera de adicţia autosatisfacerii: 

 Pofta – În mod intenţionat, îndreaptă-ţi mintea către 
lucruri mai bune (Filipeni 4:8) şi îngăduie minţii tale să fie 
reînnoită. (Romani 12:2) 

 Adicţia – Aminteşte-ţi că Isus i-a eliberat pe creştini 
(Romani 6:19-22), deci nu te simţi confortabil în robia unui 
comportament care îţi aduce alinare. Poate că ar trebui să 
reflectezi de ce te alini cu un asemenea comportament. 

 Centrarea pe sine – Toţi ne luptăm cu ea. Ce eşti dornic să 
sacrifici în fiecare zi? (Luca 9:23) 
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 Este făcută în secret – Încearcă să găseşti un partener căruia 
să-i dai socoteală, cu care poţi verifica situaţia. (Iacov 5:16) 

[Stuart Parker, Is it ok for me to masturbate? Copyright © 2017 
True Freedom Trust. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

ESTE LOC PENTRU HOMOSEXUALI ÎN BISERICA 

LOCALĂ? 

 
Ar trebui să fie loc pentru orice păcătos în biserica locală. 

Isus a venit nu pentru cei sănătoşi, ci pentru cei bolnavi. A 
limita Biserica numai la cei „vindecaţi” înseamnă a nu înţelege 
esenţa Evangheliei. Totuşi, biserica locală nu poate tolera 
comportamentul păcătos intenţionat, consecvent, indiferent ce 
formă ar lua el. Multe variante ale stilului de viaţă pot împiedica 
abilitatea cuiva de a sluji în biserica locală. Un homosexual activ 
sexual păcătuieşte în acelaşi fel ca un heterosexual necăsătorit, 
activ sexual. Un homosexual activ sexual trebuie confruntat 
biblic cu privire la păcatul său, aşa cum ar trebui să fie 
confruntat oricine dă curs, în mod activ, unor activităţi 
păcătoase. 

Biserica trebuie să protejeze turma. Cu toate acestea, este 
rară situaţia în care este necesară expulzarea cuiva de la 
închinarea comună. Biserica nu este chemată să cureţe lumea 
credincioşilor, ci să facă ucenici, indiferent cât s-ar murdări! 

Este important să amintim că dorinţele şi sentimentele 
homosexuale nu înseamnă că cineva este „homosexual”. 
Dorinţele homosexuale pot conduce pe cineva la acceptarea 
identităţii homosexuale, dar fiecare creştin este mai întâi şi mai 
întâi un copil al lui Dumnezeu. Cineva care se luptă cu dorinţe 
homosexuale nedorite nu este homosexual. Cineva care a 
practicat homosexualitatea în trecut nu este, pur şi simplu, 
homosexual din cauza luptelor din trecut. Ispita nu este păcat şi 
nu ar trebui să fie tratată ca atare. Dacă Biserica ia fiecare om 
aşa cum îl găseşte şi menţine pentru fiecare creştin acelaşi 
standard, nu ar trebui să aibă probleme în a găsi loc pentru 
cineva în biserica locală! 
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[Mike Goeke, Is there a place for the homosexual in the local 
church? Copyright © Mike Goeke. Tradus şi publicat cu 
permisiune.] 

 

ESTE MISIUNEA PENTRU HOMOSEXUALI O FORMĂ 

DE LIMBAJ AL URII? 

 
Sunt misiunile pentru homosexuali pline de ură? 
Absolut nu! Este important ca Biserica să înţeleagă că a fi un 

instrument al puterii de a schimba a lui Cristos nu este un lucru 
plin de rea-voinţă ci este, în schimb, adevărata dragoste. 

Deseori, creştinilor plini de compasiune le pare rău pentru 
prietenii lor şi pentru cei din familia lor care se luptă cu 
homosexualitatea şi, având intenţii bune, încep să susţină sau să 
scuze stilul de viaţă homosexual. Dar pentru cei care cred în 
adevărul Cuvântului lui Dumnezeu, realitatea este că un 
comportament homosexual este păcat şi că relaţiile 
homosexuale se află în afara planului lui Dumnezeu pentru 
bărbaţi şi femei. Ca în cazul oricărui alt stil de viaţă centrat 
intenţionat asupra păcatului sau care se abate de la planul lui 
Dumnezeu, stilul de viaţă homosexual duce la ruină. 
Homosexualitatea poate duce la moarte fizică, dar va duce sigur la 
ruină relaţională, emoţională şi spirituală. Când cineva este 
implicat într-un stil de viaţă care duce la durere sau distrugere, 
adevărata compasiune nu este pasivă. 

Misiunea ar trebui să fie exact aceasta – misiune. Misiunea 
este, prin definiţie, un act de slujire. Astfel, misiunea ar trebui să 
fie smerită, iubitoare şi concepută pentru a ajuta oamenii. Dacă 
noi, fiind creştini, credem cu adevărat că Isus Cristos poate 
schimba viaţa unui om, atunci forma esenţială de dragoste pe 
care o putem arăta este să fim instrumentele Evangheliei lui 
Isus Cristos pentru oricine are nevoie de mântuire, vindecare şi 
schimbare. Limbajul urii este un limbaj menit pentru a răni. 
Cuvântul lui Dumnezeu este menit cu adevărat pentru a vindeca. 
Nu este nimic răuvoitor în asta! 
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[Mike Goeke, Is ministry to homosexuals a form of hate-speech? 
Copyright © Mike Goeke. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

ESTE POSIBIL CA UN HOMOSEXUAL SĂ DEVINĂ 

HETEROSEXUAL? 

 
Toate lucrurile sunt posibile, dar poate este mai bine să ne 

întrebăm: „Cât de probabil este?” şi poate chiar: „Cât de 
necesar este?” Mulţi homosexuali doresc să devină 
heterosexuali, dar să fii doar heterosexual este un ţel evlavios? 
Pentru un creştin, să schimbe un set de ispite sexuale cu un alt 
set de ispite sexuale nu este efectiv un mare progres în termenii 
trăirii unei vieţi care Îl glorifică pe Dumnezeu. Trebuie cel puţin 
să privim dincolo de perspectiva lumii despre sexualitate şi să ne 
întrebăm ce cere Dumnezeu de la noi? Poate că presupunem, cu 
prea mare uşurinţă, că Dumnezeu cere heterosexualitatea – dar 
Scriptura spune ceva diferit şi vorbeşte despre credincioşia lui 
Dumnezeu în ceea ce priveşte înfrânarea comportamentului 
sexual în afara căsătoriei. Nouă tuturor ni se cere să ne 
comportăm în cadrul graniţelor sexuale. Biblia nu pare să 
menţioneze orientarea sau atracţia. 

Dacă în planul lui Dumnezeu pentru noi nu se află căsătoria, 
contează prea mult orientarea sexuală? Dacă în planul lui 
Dumnezeu pentru noi se află căsătoria, sunt mulţi la 
True Freedom Trust care pot depune mărturie că El este capabil să 
creeze un legământ fidel şi iubitor care include atracţia sexuală 
faţă de persoanele de sex opus. Nevoia noastră reală este să fim 
atraşi de o singură persoană, nu de multe persoane. Poate că 
întrebarea lansează o provocare implicaţiilor moderne ale 
etichetărilor pe care le ataşăm sexualităţii noastre şi ne cere să 
ne focalizăm mai puţin pe ceea ce percepem ca fiind nevoile 
noastre şi mai mult pe adevăratele lucruri esenţiale pentru 
trăirea unei vieţi sfinte. Este desigur posibil să trăieşti într-o 
căsătorie fericită şi împlinitoare şi totuşi să continui să te lupţi 
cu atracţia faţă de persoanele de acelaşi sex. Heterosexualitatea 
nu este o precondiţie pentru căsătorie. 
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[Is it possible for a gay person to become straight? Copyright © 
True Freedom Trust. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

EXISTĂ BENEFICII ÎN LUPTA CU ATRACŢIA FAŢĂ DE 

PERSOANELE DE ACELAŞI SEX? 

JONATHAN BERRY & STUART PARKER 

 
Este adevărat că „toate lucrurile lucrează împreună spre 

binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor 
ce sunt chemaţi după planul Său”. (Romani 8:28) Iar chiar în 
versetul următor descoperim unul dintre beneficiile majore ale 
oricărei forme de suferinţă şi luptă. Marele plan al lui 
Dumnezeu pentru viaţa noastră este să fim „asemenea chipului 
Fiului Său”. (Romani 8:29) 

Apostolul Pavel avea o luptă – „un ţepuş în carne” – pe care 
Dumnezeu a refuzat să i-l ia. (2 Corinteni 12:7-9) Deşi a fost 
dificil pentru Pavel, la timpul potrivit a putut să realizeze 
scopurile lui Dumnezeu: mai întâi „ca să nu mă umflu de 
mândrie” (2 Corinteni 12:7) şi, în al doilea rând, „pentru ca 
puterea lui Cristos să rămână în mine”. (2 Corinteni 12:9) Cu 
alte cuvinte, prin slăbiciunea şi luptele continue ale lui Pavel, a 
devenit mai clar pentru alţii că prin el lucra Cristos. 

Dumnezeu lucrează cu fiecare copil al Său în mod unic. Iată 
câteva răspunsuri personale la întrebarea din titlu, primite de la 
cei implicaţi în misiunea TfT. 

Jonathan: „Am descoperit că Dumnezeu a folosit de multe 
ori luptele mele în acest domeniu pentru a netezi muchiile 
ascuţite ale caracterului meu (deşi mai este mult de lucru în 
privinţa asta!). Şi le-a folosit, de asemenea, pentru a mă învăţa să 
mă încred mai mult în El. Să mă încred în El, îndeosebi pentru 
viitorul meu ca bărbat necăsătorit. Cred că această luptă mă 
ajută şi să am mai multă compasiune pentru cei care se luptă de 
o viaţă cu diferite lucruri. Şi, în sfârşit – oarecum ironic – cred 
că Dumnezeu mi-a dat posibilitatea să dezvolt prietenii mai 
apropiate cu alţi bărbaţi decât în cazul în care aş fi fost atras de 
persoane de sex opus. Uneori astfel de prietenii mi-au provocat 
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suferinţă şi au fost dificil de dezvoltat, eu făcând multe greşeli 
pe parcurs. Dar, în cele din urmă, merită să duc această luptă!” 

Stuart: „Am venit la Dumnezeu cerându-I ajutorul în 
privinţa atracţiilor mele faţă de persoanele de acelaşi sex şi am 
descoperit că El era mai interesat să Se ocupe de autosuficienţa 
mea. Încredinţându-I Lui un domeniu din viaţa mea de care nu 
mă puteam ocupa pe cont propriu, El mi-a aprofundat credinţa 
şi m-a ajutat să mă încred în El şi în alte moduri.” 

Am cerut părerea şi altor membri ai TfT şi iată câteva dintre 
răspunsurile lor la întrebarea: „Există beneficii în lupta cu 
atracţia faţă de persoanele de acelaşi sex?” 

 „Mi-a dat compasiune pentru alţii.” 

 „Mă face să realizez cât de dependent sunt de Dumnezeu 
pentru biruinţa asupra atracţiei faţă de persoanele de acelaşi 
sex.” 

 „Dependenţa de Dumnezeu, dragostea pentru alţii... ca să 
numesc câteva. Prin lupta cu atracţia faţă de persoanele de 
acelaşi sex am putut, de asemenea, să percep creştinismul meu 
legalist, ceea ce mi-a îngăduit să înţeleg Evanghelia într-un mod 
mult mai profund.” 

 „Cred că s-ar cuveni să spun că pe mine mă face să am 
nevoie de un Mântuitor. Mă lupt, dar în final am nevoie de Isus, 
fiindcă sunt fără putere.” 

 Cei care se luptă cu atracţia faţă de persoanele de acelaşi 
sex au mai multă credinţă deoarece alegem în fiecare zi să ne 
luăm crucea şi să nu ne trăim viaţa conform dorinţelor care 
pentru noi sunt naturale.” 

[Jonathan Berry & Stuart Parker, Are there benefits to a struggle 
with same-sex attraction? Copyright © 2017 True Freedom Trust. 
Tradus şi publicat cu permisiune. Stuart este Director Asociat la 
True Freedom Trust, fiind responsabil cu site-ul şi cu evenimentele 
organizate de misiune.] 
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EXISTĂ VREO LEGĂTURĂ ÎNTRE 

HOMOSEXUALITATE ŞI UN COMPORTAMENT 
PRĂDĂTOR PRECUM PEDOFILIA? 

BOB VAN DOMELEN 

 
Nu putem presupune că toţi homosexualii prezintă un risc 

mai mare decât heterosexualii, de a molesta copii sau de a se 
transforma în pedofili. Nici nu ar fi potrivit să îngăduim ca 
etichetele de homosexual şi pedofil să devină interschimbabile. 
Totuşi, bărbaţii homosexuali incapabili să întreţină relaţii 
sănătoase cu cei de aceeaşi vârstă, pot într-adevăr să descopere 
că pentru ei, posibilitatea atracţiilor faţă de cei de o vârstă 
nepotrivită este mai reală decât ar fi crezut. 

În ultimele două decenii, problema molestării copiilor a 
ajuns pe prima pagină, când adulţii au ieşit în faţă, relatând cum 
au fost abuzaţi în copilărie. Cele mai senzaţionale relatări au 
implicat preoţi catolici despre care superiorii lor cunoşteau că 
molestaseră. Preoţii respectivi erau frecvent transferaţi în alte 
parohii, de către aceiaşi superiori, iar abuzul continua. În cele 
mai multe dintre relatările publicate, victimele au fost băieţi. 
Pentru cei mai mulţi observatori, legătura speculată dintre 
homosexualitate şi pedofilie, despre care se vorbea cândva în 
şoaptă, a trecut de la speculaţie la fapt declarat, în ciuda lipsei 
unor dovezi care să justifice o legătură decisivă între cele două. 

Totuşi, ca şi comunitate, homosexualii şi lesbienele încearcă 
să se distanţeze de pedofili, în ciuda statisticilor care arată un 
raport mai mare de victime minore printre bărbaţii 
homosexuali, comparativ cu bărbaţii heterosexuali, ca şi a unui 
raport mai mare de delicte per individ la bărbaţii homosexuali, 
în comparaţie cu bărbaţii heterosexuali. Cu toate acestea, prin 
definiţie, pedofilia nu este o condiţie homosexuală sau 
heterosexuală. 

La fel ca în cazul homosexualităţii, nu există o legătură 
convingătoare cu genetica nici pentru pedofilie, ceea ce 
sugerează posibilitatea ca amândouă să aibă în comun stadii de 
dezvoltare cu componente puternic influenţate de mediu. Cu 
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riscul de a generaliza, homosexualilor şi lesbienelor le lipseşte 
identificarea sănătoasă cu cei de acelaşi sex; pedofililor le 
lipseşte abilitatea sănătoasă de a se simţi în largul lor ca adulţi 
printre alţi adulţi. Percepându-se ca respinşi de lumea adulţilor, 
pedofilii a căror dezvoltare emoţională şi mintală a stagnat, 
privesc copiii ca fiind mai de încredere pentru a primi atenţia lor 
şi, în cele din urmă, avansurile lor sexuale. 

Bărbatul pedofil căruia îi lipseşte o identificare sănătoasă cu 
cei de acelaşi sex, ca şi o conexiune tangibilă cu lumea adulţilor, 
este cel mai înclinat să aibă ca victime băieţi. Bărbatul pedofil 
sigur în identificarea cu sexul său, dar care simte că nu are 
control în lumea adulţilor – în special în ceea ce priveşte 
dezvoltarea relaţiilor intime – este mai probabil să aibă ca 
victime fetiţe. Totuşi, în ambele cazuri, elementul controlului 
este ţinta primară, dacă acesta are loc prin manipulare 
emoţională sau violenţă fizică. 

Atât homosexualitatea, cât şi pedofilia au în comun o 
stagnare a dezvoltării sexuale şi emoţionale. Deşi există 
similarităţi care ar putea promova argumentele în favoarea 
legăturii implicate în întrebare, o condiţie nu conduce neapărat 
la cealaltă. 

[Bob Van Domelen, Is there a connection between homosexuality 
and predatory behavior, like pedophilia? Copyright © 
Bob Van Domelen. Tradus şi publicat cu permisiune. Bob este 
Director Executiv la misiunea Broken Yoke Ministries din 
De Pere, Wisconsin. Editor la Into the Light şi Wellspring 
(newsletter-uri bilunare) şi autor al mai multor broşuri, el a 
vorbit la conferinţe, a ţinut workshop-uri şi a fost intervievat 
atât la radio, cât şi la televiziune. Broşurile sale pe tema 
molestarea copilului şi abuzatorii sexuali includ: Darkness Now 
Light, Help for Adults Attracted to Children şi The Church, the Sex 
Offender, and Reconciliation. Poate fi contactat pe site-ul 
www.brokenyoke.org.] 
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ÎMI VA ÎNLĂTURA RUGĂCIUNEA DE 

VINDECARE/ELIBERARE ATRACŢIILE 
HOMOSEXUALE? 

 
Creştinii ar trebui să se roage şi să ceară rugăciune pentru 

orice problemă. Dumnezeu este interesat de orice ne priveşte şi 
ne cere să „aruncăm asupra Lui toate îngrijorările noastre”. 
(1 Petru 5:7) Fiind Creator al Universului, este capabil să facă 
toate lucrurile. Totuşi, mai presus de toate, scopul Lui pentru 
noi este să devenim mai mult asemenea lui Cristos. Totuşi, 
răspunsurile Sale la rugăciunile noastre vor fi întotdeauna 
menite a ne permite să creştem într-o maturitate ca a lui Cristos. 

Deci, deseori rugăciunea se referă mai mult la schimbarea 
reacţiilor şi răspunsurilor noastre la situaţiile prin care trecem, 
decât la schimbarea circumstanţelor în care ne găsim. Din acest 
motiv, descoperim că Dumnezeu răspunde la rugăciunile 
noastre mai degrabă în modul Său, decât în modul în care cerem 
noi sau în care ne-ar plăcea nouă. 

Învingerea unei dificultăţi sau unei situaţii nu înseamnă, în 
mod necesar, că este înlăturată. Lui Isus nu I s-a luat crucea, dar 
a biruit asupra ei. Biruinţa pe care o căutăm şi pe care ne-o dă 
Dumnezeu rareori înseamnă că nu mai suntem ispitiţi sau că nu 
mai suntem nevoiţi să îndurăm dificultatea, dar El poate să ne 
dea şi ne dă, cu adevărat, posibilitatea de a avea acces la puterea 
Lui biruitoare. 

Ceea ce este, de asemenea, adevărat în domeniul eliberării. 
Ştim că duşmanul se află în miezul oricărui păcat, dar experienţa 
majorităţii celor care se luptă cu probleme sexuale este că 
„misiunea de eliberare” în sine eşuează în rezolvarea 
problemelor sexuale. Acolo unde oamenii au fost implicaţi în 
practica ocultă, ea poate fi uneori de ajutor, dar nicăieri în 
Scriptură nu avem un exemplu de păcat sexual „vindecat” prin 
exorcism. Deşi există mărturii despre asemenea evenimente, ele 
sunt rare şi la fel de nesigure în ceea ce priveşte metodologia. În 
general, este mult mai rodnic să dobândim o înţelegere mai 
profundă despre modul în care păcatul (al nostru şi/sau al 
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altora) a acţionat în viaţa noastră şi să lucrăm la iertare, pocăinţă 
şi renunţare, ca modalitate de a birui adicţiile şi 
comportamentele sexuale.  

O funcţie cheie ale Duhului Sfânt este să fie consilierul 
nostru. (Ioan 14:26) El este Cel care ne cunoaşte cu adevărat, ca 
nimeni altcineva. Putem căuta ajutorul Lui direct sau prin sfatul 
înţelept al partenerilor noştri de rugăciune, care Îl caută şi ei 
pentru noi. 

[Will healing prayer/deliverance remove my homosexual attractions? 
Copyright © True Freedom Trust. Tradus şi publicat cu 
permisiune.] 

 

ÎN CE MOD AR TREBUI BISERICA SĂ ÎNTINDĂ O 

MÂNĂ DE AJUTOR COMUNITĂŢII HOMOSEXUALE? 

 
Creştinii trebuie să fie conştienţi că mulţi necreştini cred că 

punctul lor de vedere despre homosexualitate este „imoral”, 
deoarece pare să le refuze dragostea şi fericirea.  

Cei mai mulţi oameni nu cred că sexul întâmplător este 
sănătos, ci că relaţiile monogame oferă bucurie şi împlinire. 

Prin urmare, trebuie să fim sinceri cu privire la preţul pentru 
a fi creştin, ca şi cu privire la bucuria şi pacea pe care le avem 
prin relaţia cu Creatorul nostru. Este nevoie să punem sub 
semnul întrebării şi adesea să punem sub semnul întrebării dacă 
acţiunile multor susţinători ai creştinismului sunt ceea ce ar face 
Isus. 

[How should the church reach out to the gay community? Copyright 
© True Freedom Trust. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

ÎŞI ALEG HOMOSEXUALII ORIENTAREA SEXUALĂ? 

 
În unele culturi, au fost vremuri când activitatea 

homosexuală a fost privită ca fiind la modă sau convenabilă. 
Totuşi, pentru vasta majoritate a celor atraşi de persoane de 
acelaşi sex, atracţiile nu sunt o alegere. Atracţiile îi aduc adesea 
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celui în cauză povara ruşinii şi opoziţie/prejudecată din partea 
altora. 

[Do gay people choose their sexual orientation? Copyright © 
True Freedom Trust. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

NU ALEG CREŞTINII DOAR ANUMITE LEGI DIN 

VECHIUL TESTAMENT PENTRU A CONDAMNA 
PRACTICAREA RELAŢIILOR CU PERSOANE DE 
ACELAŞI SEX? 
 
Creştinii sunt uneori acuzaţi de căutarea şi alegerea anumitor 

legi din Vechiul Testament, despre care spun că li se aplică 
credincioşilor astăzi, în timp ce trec cu vederea, în mod 
convenabil, alte legi din Vechiul Testament, spunând că nu se 
mai aplică. Astfel, de exemplu, Levitic interzice consumarea 
crustaceelor şi purtarea hainelor făcute din fire amestecate şi, cu 
toate acestea, creştinii nu au probleme de conştiinţă când este 
vorba să consume creveţi sau să poarte o cămaşă din bumbac şi 
fibre de poliester! De ce atunci ne mai ţinem cu tărie de 
interdicţiile levitice faţă de anumite tipuri de relaţii sexuale, 
inclusiv faţă de practicarea relaţiilor între persoane de acelaşi 
sex? 

Isus spune în predica de pe munte: „Să nu credeţi că am 
venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să 
împlinesc.” (Matei 5:17) Prin urmare, credem că 
Vechiul Testament ar trebui interpretat în lumina învăţăturilor 
lui Isus şi ale apostolilor Săi din Noul Testament. Dacă Isus a 
venit să împlinească sau să desăvârşească Vechiul Testament, 
atunci trebuie să luăm în considerare care legi ale 
Vechiului Testament le-a împlinit Isus şi cum le-a împlinit. 

Pe această bază, ştim că nu li se cere creştinilor să aducă 
jertfele animale prescrise în Vechiul Testament pentru a fi 
„curaţi” înaintea lui Dumnezeu. De ce? Ei bine, fiindcă Isus a 
împlinit toate legile jertfelor prin propria Sa moarte pe cruce, o 
dată pentru toate jertfele. Astfel încât scriitorul cărţii Evrei ne 
spune că „Cristos... S-a adus jertfă o singură dată.” (Evrei 9:28) 
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Ştim, de asemenea, că acum creştinii sunt liberi să mănânce 
orice mâncare, inclusiv porc şi crustacee. De ce? Fiindcă în 
Marcu 7:14-23 Isus explică faptul că lucrurile care ies din inima 
noastră ne fac „necuraţi” (impuri) în ochii lui Dumnezeu, nu 
lucrurile pe care le mâncăm. Şi „a zis astfel, făcând toate 
bucatele curate”. (Marcu 7:19) 

Interesant, în acelaşi pasaj din Evanghelia după Marcu, Isus 
Se referă la imoralitatea sexuală ca la un lucru care vine, 
într-adevăr, din inimile noastre şi ne face necuraţi. Nicăieri în 
Noul Testament nu ni se spune că Isus a declarat toate 
practicile sexuale şi toate relaţiile sexuale ca fiind acum curate în 
ochii lui Dumnezeu. Dimpotrivă, învăţăturile lui Isus şi ale 
apostolilor Săi sprijină afirmaţia categorică şi consecventă a 
Vechiului Testament că orice fel de sex în afara căsătoriei 
heterosexuale este considerat de Dumnezeu imoralitate sexuală. 

[Don’t Christians just pick selected Old Testament laws to condemn 
same-sex practice? Copyright © True Freedom Trust. Tradus şi 
publicat cu permisiune.] 

 

NU NI SE SPUNE ÎN SCRIPTURĂ SĂ NU JUDECĂM? 

SUE BOHLIN 

 
Mit: Să numeşti homosexualitatea păcat înseamnă să 
judeci, iar să judeci este păcat. 
Josh McDowell spune că cel mai des citat verset din Biblie 

era în trecut Ioan 3:16, dar acum toleranţa a devenit suprema 
virtute, versetul pe care îl auzim citat cel mai mult este: „Nu 
judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi.” (Matei 7:1) Cel care spune că 
activitatea homosexuală este greşită este numit bigot şi 
homofob, şi chiar şi cei care nu cred în Biblie pot fi auziţi citând 
versetul „nu judecaţi”. 

Când Isus a spus: „Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi”, 
contextul arată clar că Se referea la situaţia în care ne facem 
judecători ai cuiva, fiind orbi la propria noastră păcătoşenie, în 
timp ce arătăm înspre păcatul altuia. Nu există îndoială, există 
cumplit de multă făţărnicie în modul în care îi tratează Biserica 
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pe cei care se luptă cu ispitele dorinţelor homosexuale. Dar 
există o diferenţă între a fi de acord cu standardul Scripturii 
când declară homosexualitatea greşită, şi a condamna personal 
pe cineva din cauza păcatului său. Să fii de acord cu Dumnezeu 
cu privire la ceva nu înseamnă neapărat a judeca. 

Imaginaţi-vă că depăşesc viteza legală pe autostradă şi sunt 
trasă pe dreapta de un ofiţer de poliţie. El se apropie de maşina 
mea şi, după ce îmi verifică permisul şi înregistrarea, spune: „Aţi 
depăşit limita de viteză aici, doamnă.” Vă puteţi imagina un 
cetăţean indignat, respingând acuzarea, corectă din punct de 
vedere politic a ofiţerului: „Hei, mă judeci! Nu judecaţi, ca să nu 
fiţi judecaţi!” Poliţistul îmi arată doar că am încălcat legea. 
Nu-mi judecă caracterul, ci compară comportamentul meu cu 
standardul legii. La fel, nu înseamnă că judecăm când reafirmăm 
ce a spus Dumnezeu despre legea Sa morală. Este însă păcat să 
ne uităm de sus la cineva care cade într-un păcat diferit de cel în 
care cădem noi. Asta înseamnă să judecăm. 

[Sue Bohlin, Aren’t we told in Scripture not to judge? Copyright 
© Probe Ministries. Tradus şi publicat cu permisiune. Misiunea 
poate fi contactată la adresa: Probe Ministries, Suite 2000, 
2001 W. Plano Parkway, Plano, Texas 75075, USA, telefon: 
(01)972.941.4569, site: www.probe.org. Sue este vorbitoare asociată 
şi administratorul site-ul misiunii. Poate fi contactată la adresa 
de e-mail sue@probe.org.] 

 

O A DOUA PERSPECTIVĂ DESPRE ARGUMENTUL CU 

PRIVIRE LA SODOMA ŞI GOMORA 

 
Au fost Sodoma şi Gomora distruse din cauza lipsei de ospitalitate? 
Ezechiel 14.49: „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.” 

Dacă ignorăm toate celelalte versete despre Sodoma şi 
Gomora, precum Judecători 1:7, unde se afirmă clar că cele 
două cetăţi s-au dedat la imoralitate sexuală şi perversiune şi că 
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din acest motiv au fost distruse, ne putem lăsa convinşi că textul 
din Ezechiel, prezentat ca dovadă, este tot ce spune Biblia pe 
tema respectivă. 

În zilele de astăzi, mulţi creştini se trezesc ca din somn la 
nevoia Bisericii de a fi mai plină de compasiune şi mai puţin 
absorbită de sine. Ceea ce poate duce la proteste puternice din 
cauza nedreptăţii sociale şi la lobby în media socială. Dar 
precum arată versetul de mai sus, până nu vom fi dornici să 
împărţim averile noastre impresionante cu cei în nevoie sau să 
mâncăm mai simplu ca să poată şi ei mânca, suntem nişte 
ipocriţi. 

Trebuie să ţinem seama că traiul egoist acoperă toate 
aspectele, iar sexualitatea a fost, cu siguranţă, o parte importantă 
în ceea ce a simţit Dumnezeu faţă de Sodoma şi Gomora. Cei 
care etalează Ezechiel 16:49 ca absolvind de păcat 
comportamentul homosexual, nu citesc versetul următor, 50: 
„Ele s-au semeţit şi au făcut urâciuni blestemate înaintea Mea.” 

Dumnezeu spune limpede că urăşte mândria. Şi El este clar 
că judecata Lui nu s-a datorat faptului că Lot nu i-a înştiinţat pe 
conducătorii cetăţii despre sosirea vizitatorilor săi. Dacă 
lucrurile ar fi stat aşa, Dumnezeu ar fi fost într-adevăr un 
Dumnezeu foarte crud şi greu de mulţumit. De altminteri, El 
luase decizia să distrugă Sodoma şi Gomora cu mult înainte ca 
cei doi îngeri să pună piciorul în cetate. 

Cu siguranţă, nimicirea cetăţii a fost nu numai din cauza 
actelor homosexuale, dar nu putem ignora că acestea au fost 
incluse în lista păcatelor lor. 

[A Second view of the argument regarding Sodom and Gomorrah. 
Copyright © Exodus Global Alliance. Tradus şi publicat cu 
permisiune.] 
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O RELAŢIE SEXUALĂ ÎNSEAMNĂ CONTACT GENITAL 

SAU AR TREBUI SĂ EXISTE O DEFINIŢIE MAI 
CUPRINZĂTOARE? 

 
Ar trebui să existe o definiţie mai cuprinzătoare pentru o 

„relaţie sexuală” decât faptul că implică contact genital. Ea ar 
trebui să fie văzută într-un context mai larg decât cel 
homosexual. Putem spune foarte clar, că dacă te afli în afara 
unei relaţii de căsătorie şi ai contact genital cu scopul de a-l 
excita pe celălalt este ceva păcătos. Inevitabil, există domenii ale 
comportamentului sexual mai puţin clar definite, care includ nu 
numai contactul genital. De asemenea, se ridică întrebarea ce 
este ispita sexuală şi ce este pofta? Adesea Acuzatorul vrea să 
facem confuzie între ele. 

[Does a sexual relationship mean genital contact, or should there be a 
broader definition? Copyright © True Freedom Trust. Tradus şi 
publicat cu permisiune.] 

 

POATE UN CELIBATAR SĂ FIE LA FEL DE FERICIT  

CA CINEVA CARE ESTE CĂSĂTORIT? 

 
Desigur, întrebarea implică presupoziţia că cuplurile 

căsătorite sunt fericite. În realitate, există o mulţime de oameni 
căsătoriţi care se simt mizerabil! 

În grădină, Dumnezeu a spus: „Nu este bine ca omul să fie 
singur.” (Geneza 2:18) Adam era cu adevărat singur, fiindcă era 
singura fiinţă omenească existentă, nu doar fiindcă nu avea o 
soţie. Dumnezeu i-a dat o tovarăşă lui Adam, iar ei au dat 
naştere rasei umane. Nu este bine pentru om să fie într-o stare 
de singurătate cronică, dar Dumnezeu nu a spus niciodată: „Nu 
este bine pentru un bărbat să fie necăsătorit.” 1 Corinteni 7:1 
spune că este bine să trăieşti o viaţă de celibat (literalmente, 
„este bine ca omul să nu se atingă de femeie”). Primul Adam a 
fost căsătorit, dar al doilea Adam, Isus, nu a fost. Nici Daniel, 
Ilie, Elisei, Ieremia, Ana, Ioan Botezătorul sau Pavel nu au fost. 
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Căsătoria este primul mijloc al lui Dumnezeu de a oferi 
tovărăşie umană, dar nu este singura cale. Celibatarii pot investi 
timp în prietenii profunde şi pot investi timp de calitate în 
relaţia cu Dumnezeu fără a fi distraşi de familie. Isus, Pavel şi 
Daniel au avut perioade îndelungate de rugăciune şi, de 
asemenea, au investit timp în tovarăşii lor şi în slujirea 
comunităţii. Celibatarii au mai mult timp pentru relaxare şi nu 
sunt nevoiţi să îndure conflicte domestice, deşi uneori chiar le 
lipseşte intimitatea profundă a căsătoriei. Există beneficii în 
ambele situaţii şi viaţa este ce facem noi din ea. Pentru creştinii 
cu atracţie faţă de persoanele de acelaşi sex, atât celibatul, cât şi 
căsătoria heterosexuală sunt opţiuni bune de urmat şi nu este 
nimic greşit în a dori (sau a nu dori) căsătoria.  

Dacă simţim că am fost presaţi pentru a ne căsători sau că 
am fost daţi deoparte pentru a rămâne celibatari, riscăm să 
devenim plini de resentimente. Dacă ne vedem condiţia ca pe 
alegerea noastră şi ca pe cea mai bună alegere a lui Dumnezeu 
pentru noi, putem fi mulţumiţi. Găsindu-ne plăcerea în 
Domnul, fericirea noastră va fi în voia lui Dumnezeu pentru 
noi. Suntem unici, iar Dumnezeu ştie ce este cel mai bine 
pentru noi. Adevărata bucurie vine din umblarea cu Isus şi ca o 
roadă a Duhului. (Galateni 5:22) Biblia vorbeşte despre o 
„bucurie negrăită şi strălucită” (1 Petru 1:8) în mijlocul 
încercărilor grele şi al necazurilor. Un credincios neascultător, 
care se plânge lui Dumnezeu din cauza stării de celibatar, nu va 
cunoaşte fericirea (autorul vorbeşte din experienţă). Vechiul 
refren spune: „Nu este o altă cale de a fi fericit în Isus, în afară 
de a te încrede şi a te supune.” Bucuria cea mai profundă poate 
fi trăită de toţi credincioşii evlavioşi, căsătoriţi sau celibatari. 

[Can a single person be as happy as a married person? Copyright © 
True Freedom Trust. Tradus şi publicat cu permisiune.] 
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POATE UN CREŞTIN CARE SE LUPTĂ CU ATRACŢIA 

FAŢĂ DE PERSOANELE DE ACELAŞI SEX SĂ TRĂIASCĂ 
O VIAŢĂ FERICITĂ ŞI ÎMPLINITĂ? 

 
Când este vorba de întrebări despre „fericire”, este nevoie să 

ne asigurăm că perspectiva noastră este modelată mai degrabă 
după Cuvântul lui Dumnezeu, decât după cultura noastră. Sexul 
nu este esenţial pentru o viaţă împlinită. Mântuitorul nostru a 
fost necăsătorit şi celibatar, iar Apostolul Pavel a fost, de 
asemenea, necăsătorit. Minciuna culturii noastre, că ai nevoie de 
sex sau de o relaţie romantică pentru a fi „fericit”, este un 
neadevăr. Faptul de a fi necăsătorit este, de asemenea, celebrat 
în Biblie. Întrebarea „Poate un celibatar să fie la fel de fericit ca cineva 
căsătorit?” la aceasta se referă. 

Să ne tăgăduim pe noi înşine şi să-L facem pe Isus Rege 
peste viaţa noastră este singurul lucru care ne permite să trăim o 
viaţă cu adevărat fericită şi împlinită. Isus ne învaţă: „Dacă 
voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia 
crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-şi 
scape viaţa o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru 
Mine o va mântui. Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, 
dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuşi?” (Luca 9:23-25) 
Adevărata viaţă şi împlinire vin mai degrabă din ascultarea de 
Cuvântul lui Dumnezeu, decât din urmărirea dorinţelor noastre. 
Avem nevoie să-L facem pe Isus Domn peste fiecare domeniu 
al vieţii noastre, inclusiv peste viaţa noastră sexuală. 

Creştinii nu trebuie să se concentreze pe fericirea 
superficială, temporară. Creştinii persecutaţi din toată lumea s-ar 
putea să nu aibă parte de ceea ce mulţi numesc „fericire”. 
Promisiunea pentru credincioşi este bucuria care nu se bazează 
pe circumstanţele pământeşti. Apostolul Pavel le porunceşte 
creştinilor: „Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: 
Bucuraţi-vă!” (Filipeni 4:4) Dacă suntem în Cristos, oricare ar fi 
situaţia noastră, avem toate motivele să ne bucurăm. Indiferent 
cât de dur ar fi să spunem „nu” unei relaţii între persoane de 
acelaşi sex, „întristările noastre uşoare, de o clipă, lucrează 
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pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă”. 
(2 Corinteni 4:17) 

[Can a Christian struggling with same-sex attraction live a happy and 
fulfilled life? Copyright © True Freedom Trust. Tradus şi publicat 
cu permisiune.] 

 

POT CREŞTINII SĂ FIE DE ACORD SĂ SE AFLE  

ÎN DEZACORD CU PRIVIRE LA PRACTICAREA 
RELAŢIILOR SEXUALE ÎNTRE PERSOANE  
DE ACELAŞI SEX? 
 
Biblia permite dezacordurile în anumite chestiuni, astfel 

încât în Romani 14, de exemplu, Pavel vorbeşte despre „păreri 
îndoielnice” şi îi îndeamnă pe cititori să fie pe deplin convinşi în 
mintea lor. (Romani 14:1, 5) Există totuşi adevăruri 
nenegociabile – ele sunt numite uneori „adevăruri biblice”, 
adică adevăruri semnificative, cu privire la care creştinii nu pot, 
pur şi simplu, să fie de acord să se afle în dezacord, deoarece ele 
impactează înţelegerea de către noi a Evangheliei şi, prin 
urmare, mântuirea noastră. Se pune întrebarea în care categorie 
intră practicarea relaţiilor sexuale între persoane de acelaşi sex? 

În 1 Corinteni 6:9-11, Pavel arată clar că practicarea relaţiilor 
sexuale între persoane de acelaşi sex este un semn de nelegiuire 
şi avertizează că cei care, în mod consecvent şi continuu, trăiesc 
în modurile enumerate în acel pasaj (adică fără vreo dovadă a 
pocăinţei), nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Există, de 
asemenea, alte pasaje în Biblie care ne avertizează despre 
pericolele imoralităţii sexuale şi care îi mustră cu tărie pe 
învăţătorii falşi care îi conduc pe oameni în imoralitate sexuală. 
(Iuda 4, Apocalipsa 2:20-22) 

În lumina acestor pasaje şi a principiului din Geneza 2:24, că 
singurul loc dat de Dumnezeu pentru ca dragostea şi atracţia să 
se exprime sexual este o căsătorie heterosexuală între un bărbat 
şi o femeie, credem că imoralitatea sexuală nu este o chestiune 
secundară, cu privire la care creştinii pot, pur şi simplu, să fie de 
acord să se afle în dezacord. 
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[Can Christians agree to disagree on the issue of same-sex practice? 
Copyright © True Freedom Trust. Tradus şi publicat cu 
permisiune.] 

 

POT SĂ FIU CREŞTIN HOMOSEXUAL? 

 
Să trăieşti ca un creştin cu dorinţe homosexuale nu este 

uşor, dar mărturia multora de la True Freedom Trust atestă că este 
cu siguranţă posibil şi, în mod uimitor, poate să aducă 
recompense reale în ceea ce priveşte creşterea spirituală şi 
caracterul. Într-adevăr, sentimentele sexuale exprimă adesea o 
dorinţă mai profundă pentru dragoste decât atracţiile sexuale. 
Totuşi, Dumnezeu nu ne-a creat pentru a fi singuri şi, prin 
urmare, fiecare avem nevoie să acţionăm pentru a vedea cum ne 
poate ajuta El să ne împlinim nevoia prin relaţii evlavioase, 
bazate pe valoarea noastră de copii ai lui Dumnezeu. 

Unii creştini (de exemplu, Joshua Gonnerman[1] şi 
Western Hill[2]) se identifică pe ei înşişi ca fiind „gay” sau 
„creştini gay celibatari”, pentru a-şi descrie atracţiile sexuale. 
Alţii (de exemplu, Daniel Mattson[3]) evită să folosească 
cuvântul „gay”, deoarece el este adesea folosit pentru a descrie 
o întreagă identitate, şi preferă descrierea mai lungă (dar fără 
îndoială mai exactă) de „creştin cu atracţii faţă de persoanele de 
acelaşi sex”. Recomandăm cartea Sfârşitul identităţii sexuale,[4] care 
examinează subiectul mai în profunzime. 

Note 
[1] Joshua Gonnerman, Why I Call Myself a Gay Christian, 

www.firstthings.com/web-exclusives/2012/05/why-i-call-myself-a-gay-
christian. 

[2] Wesley Hill, Once more: on the label ‘gay Christian’, 
www.spiritualfriendship.org/2013/02/01/once-more-on-the-label-gay-
christian. 

[3] Daniel Mattson, Why I Don’t Call Myself a Gay Christian, 
www.firstthings.com/web-exclusives/2012/07/why-i-dont-call-myself-a-
gay-christian. 
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[4] Jenell Williams Paris, The End of Sexual Identity: Why Sex 
Is Too Important to Define Who We Are, www.amazon.com. 

[Can I be a gay Christian? Copyright © True Freedom Trust. 
Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

POŢI FI „HOMOSEXUAL” ŞI „CREŞTIN”? 

 
Datorită schimbărilor semnificative care au loc în cultura 

noastră şi în bisericile noastre, precum reţeaua socială creştină 
homosexuală, o emanaţie a teologiei liberale şi o încercare de a-i 
iubi pe alţii cu orice preţ (inclusiv în dauna adevărului), 
constatăm că mulţi întreabă: „Poţi fi «creştin homosexual»?” Se 
presupune că este vorba de cineva care legitimează eticheta 
„homosexual” ca adevărata sa identitate. Simte atracţie faţă de 
persoanele de acelaşi gen şi şi-a acceptat atracţiile şi dorinţele ca 
parte a cine este. În loc să se lupte împotriva dorinţelor şi să le 
predea domniei lui Cristos, se ţine de ele în mod voit şi le 
adoptă. Unii „creştini homosexuali” cred că a da curs unor 
asemenea dorinţe este ceva păcătos, deci aleg să fie celibatari, 
dar continuă să se ţină de eticheta „homosexual” din nevoia de 
a fi autentici faţă de „adevăratele lor dorinţe”.  

Dar Scriptura ne învaţă un adevăr uimitor, care poate să ne 
schimbe vieţile. Galateni 5:25 spune: „Cei ce sunt ai lui 
Cristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu 
patimile şi poftele ei.” Deşi creştinii se luptă şi sunt ispitiţi 
într-un fel sau altul, nu ne etichetăm drept „creştini adulteri”, 
„creştini lacomi” sau „creştini mincinoşi” nepracticanţi; ci, mai 
degrabă, în Cristos ne odihnim în identitatea noastră de copii 
iubiţi ai lui Dumnezeu. Suntem o creaţie nouă în Cristos, cele 
vechi s-au dus, cele noi au venit. (2 Corinteni 5:17) Chiar şi cei 
care consideră homosexualitatea ca stare a unei minorităţi nu 
trebuie să facă din ea un descriptor al credinţei lor creştine. 
Altminteri permit ca identitatea lor să devină dependentă de 
altceva decât Cristos. Recunoaşterea adevăratei noastre 
identităţi de „urmaş al lui Cristos” ne oferă baza necesară 
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pentru maturitate, speranţă şi libertate. Alegem să aruncăm 
etichetele care împiedică creşterea acestora.  

De-a lungul anilor, unii ne-au întrebat: „Dar 
Portland Fellowship nu lucrează cu homosexuali şi lesbiene?” 
Răspunsul este că nu. Bărbaţii şi femeile care se află în 
programul nostru nu sunt homosexuali sau lesbiene, ci mai 
degrabă bărbaţi şi femei care învaţă să-şi trăiască adevărata 
identitate în Cristos, renunţând la dorinţele naturii umane 
păcătoase. Alţii ne-au întrebat: „Ei bine, deci negaţi cine 
sunteţi?” Şi răspunsul este simplu, frumos şi adevărat. Da, ne 
tăgăduim pe noi înşine, pentru speranţa găsită în urmarea lui 
Isus. „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de 
sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze.” (Luca 9:23)  

Precum am menţionat, sunt unii care adoptă poziţia de 
„creştin homosexual” celibatar, dar sunt şi unii care cred că un 
creştin homosexual poate să dea curs dorinţelor homosexuale. 
Există o largă varietate de motive pentru această convingere. 
Unii susţin teologia pro-homosexualitate, unii citesc Biblia, dar 
resping autoritatea ei finală, pe când alţii, pur şi simplu, duc un 
trai „creştin” existenţial şi nu se preocupă de învăţătura biblică 
sau de doctrina sănătoasă. Indiferent ce perspectivă adoptă 
cineva, Cuvântul lui Dumnezeu nu s-a schimbat şi este plin de 
speranţă reală.  

Apostolul Pavel identifică alegerile distructive ale vieţii în 
1 Corinteni 6:9, învăţându-ne despre gravitatea trăirii unei vieţi 
pentru satisfacerea naturii umane păcătoase, comportamentul 
homosexual fiind unul printre multe altele, în locul trăirii pentru 
Domnul. Şi, cu toate că lui Dumnezeu Îi pasă cum ne 
comportăm, nu este vorba doar de comportament, ci mai 
degrabă de inimă. Oricine are copii cunoaşte că inima şi 
comportamentul sunt strâns legate şi că amândouă cer atenţie şi 
predare, dar inima este depozitara adevăratelor noastre intenţii. 

Celor care continuă să acţioneze conform naturii păcătoase, 
li se adresează o avertizare puternică în 1 Corinteni 6:9, dar apoi 
un adevăr remarcabil este proclamat în versetul 11: „Şi aşa eraţi 
unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi 
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neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Cristos şi prin Duhul 
Dumnezeului nostru.”  

Apa proaspătă şi apa sărată nu pot coexista în aceeaşi 
piscină, nici lumina şi întunericul nu au părtăşie una cu celălalt; 
la fel, Domnul ne cere să alegem astăzi cui vom sluji. Vom sluji 
dorinţelor naturii umane păcătoase sau dorinţei după Cristos? 
Să ne amintim mereu că Dumnezeu este un Dumnezeu 
răbdător, încet la mânie şi plin de dragoste, care ne cheamă la 
pocăinţă. 

[Can you be both “gay” and “Christian”? Extras din newsletter-
ul The Fellowship Message, martie 2013. Copyright © 2013 
Portland Fellowship. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

SE POATE SCHIMBA ORIENTAREA SEXUALĂ? 

STUART PARKER 
 
Unora dintre cei care au atracţie faţă de persoanele de 

acelaşi sex le-ar plăcea ca orientarea lor sexuală să se schimbe. 
Pentru un creştin, să schimbe un set de ispite sexuale cu un alt 
set de ispite sexuale nu constituie efectiv un mare progres, în 
termenii trăirii unei vieţi care Îl glorifică pe Dumnezeu. 
Dumnezeu îl cheamă pe fiecare creştin să respecte limitele 
sexuale stabilite în Biblie. Iar Dumnezeu nu promite să ne ia 
luptele – în Biblie, experienţa lui Pavel a fost că Dumnezeu i-a 
dat har ca să îndure „un ţepuş în carne”. (2 Corinteni 12:8-9) 

Uneori, tiparul atracţiilor sexuale se schimbă într-adevăr pe 
parcursul vieţii. Dar o preocupare exagerată cu schimbarea 
orientării sexuale poate să devină un idol („Numai când se va 
rezolva asta voi putea fi cu adevărat fericit...”). Este nevoie să 
ne încurajăm unul pe celălalt să găsim mulţumire în 
circumstanţele noastre din prezent. (Filipeni 4:11-13) Numai în 
viaţa ce va veni vom experimenta schimbarea deplină 
(1 Corinteni 15:51-52), iar luptele noastre vor lua sfârşit. 
(Apocalipsa 21:4) 

TfT este în principal o misiune de ucenicizare şi credem în 
transformarea biblică. Când intrăm în relaţie cu Cristos, ar 
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trebui să ne aşteptăm la schimbare. Într-adevăr, schimbarea este 
inevitabilă pentru un ucenic al lui Cristos. Totuşi, experienţa 
transformării biblice nu constă în primul rând într-o schimbare 
a orientării sexuale. (Biblia nu vorbeşte despre orientarea 
sexuală.) Transformarea biblică constă în: 

1. Schimbarea inimii (Ezechiel 36:26, Psalmul 51:10, 
2 Corinteni 5:17); 

2. Schimbare în comportament (Romani 6:17-18 şi restul 
capitolului 6 din Romani, 1 Ioan 2:1, 1 Ioan 3:6); 

3. Schimbarea minţii (2 Corinteni 10:5, 1 Corinteni 2:16, 
Romani 12.2). 

Şi astfel noi, la TfT, suntem o comunitate care explorăm 
împreună modul în care transformarea biblică ne impactează 
vieţile, inclusiv identitatea sexuală.  

Iată o listă cu câteva motive pentru care oamenii vor să-şi 
schimbe orientarea sexuală. Fiecare punct este însoţit de 
gândurile noastre. 

 Dorinţa de a se căsători cu cineva de sex opus şi poate de a avea 
copii. Încurajăm cu prudenţă posibilitatea căsătoriei, atunci când, 
deşi sentimentele faţă de persoanele de acelaşi sex persistă, 
există o atracţie suficientă (în sensul cel mai larg) faţă de o 
posibilă parteneră de căsătorie. Mulţi de la TfT pot să depună 
mărturie despre dedicarea lor în căsnicie, cu fidelitate şi 
dragoste, faţă de soţul sau soţia lor (care include relaţii sexuale 
satisfăcătoare), fără să aibă nevoie de o atracţie sexuală generală 
faţă de persoanele de sex opus. 

 Dorinţa de a fi „normal” şi de a evita discriminarea/judecata. 
Punem sub semnul întrebării dorinţa de conformare faţă de 
ceea ce este normal şi vrem să dăm asigurarea că în ele însele, 
ispitele faţă de persoanele de acelaşi sex nu sunt păcătoase (Isus 
a fost ispitit în toate felurile – Evrei 4:15 – dar ceea ce a contat 
a fost împotrivirea faţă de ispită). 

 Perspective negative faţă de celibat. Avem ca scop să 
promovăm celibatul ca fiind la fel de valoros precum căsătoria. 
(1 Corinteni 7:32) Dacă cineva este dedicat celibatului, atunci 
efectiv nu este atât de important de cine este atras sexual – ceea 
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ce contează este că se împotriveşte atracţiilor şi caută mai 
degrabă intimitatea sănătoasă, în moduri non-sexuale. 

Consilierea şi terapia 
TfT oferă suport pastoral, dar nu oferă consiliere sau terapie. 

Totuşi, recunoaştem că unii vin la noi cu dificultăţi 
semnificative şi cu traume care necesită ajutor specializat. În 
astfel de cazuri, îi trimitem la consilieri profesionişti şi 
responsabili. Avem o listă cu consilieri calificaţi, care 
simpatizează cu viziunea şi misiunea noastră şi care lucrează 
respectând codul etic în vigoare pentru consilierii din 
Regatul Unit. 

Credem că oamenii ar trebui să aibă acces la o consiliere 
care să îi ajute să-şi proceseze sentimentele conform 
convingerilor personale. Cerinţele principale pentru consilierii 
din lista noastră este să fie de acord cu viziunea şi misiunea 
noastră şi să fie dornici să respecte şi să lucreze cu convingerile 
personale ale clienţilor. Preferăm să selectăm consilieri care îi 
vor ajuta în primul rând să facă progrese, nu care să aibă ca 
prim scop să-i îndrume pentru a obţine un anumit rezultat. 

[Stuart Parker, Can sexual orientation be changed? Copyright © 
2017 True Freedom Trust. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

SUNT PARTENERIATELE CIVILE ÎN ORDINE DACĂ UN 

CUPLU NU ARE CONTACT GENITAL? 

 
Scriptura păstrează tăcerea cu privire la parteneriatele civile. 

Ele sunt un mijloc legal acolo unde guvernul acordă anumite 
drepturi legale celor implicaţi în ele. Guvernul este liber să 
acorde ce drepturi doreşte cetăţenilor săi, iar True Freedom Trust 
nu doreşte să tăgăduiască acele drepturi. Problema cheie este 
una de percepţie, în sensul că, deşi din punct de vedere tehnic 
parteneriatele civile nu sunt o căsătorie, cu siguranţă nu aşa cum 
este ea definită biblic, ele sunt văzute de mulţi ca echivalente ale 
căsătoriei. Poziţia True Freedom Trust susţine căsătoria biblică. 

Spre deosebire de căsătorie, parteneriatele civile nu par să 
menţioneze, din punct de vedere legal, o componentă sexuală. 
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Ceea ce înseamnă că nu poţi dizolva un parteneriat civil pe 
motivul că nu este consumat. Parteneriatele civile au fost 
proiectate iniţial ca, din punct de vedere legal, să fie diferite de 
căsătorie în această privinţă. Problema, cum am menţionat mai 
devreme, este că nu sunt definite legal ca o relaţie sexuală, dar 
cei mai mulţi ar presupune că sunt sexuale. Întrebarea care se 
pune aici este impresia/mesajul pe care faptul de a te afla 
într-un parteneriat îl dă despre natura relaţiei. De asemenea, un 
parteneriat civil trebuie dizolvat, dacă unul dintre parteneri 
doreşte o căsătorie cu o persoană de sex opus. Broşura Friends, 
partners or spouses? The Civil Partnership Act and Christian Witness 
[Prieteni, parteneri sau soţi? Actul parteneriatului civil şi mărturia 
creştină] de Andrew Goddard Grove, pe această temă, este foarte 
utilă.  

Scriptura oferă exemple de două persoane de acelaşi sex 
care au încheiat legământ înaintea lui Dumnezeu. Unii pot 
argumenta că iniţial parteneriatele civile s-ar putea să fi fost date 
ca un cadru legal pentru aceasta. Totuşi, în zilele noastre, cei 
mai mulţi le văd ca pe un echivalent al căsătoriei, ceea ce este 
inacceptabil pentru creştini. 

[Are Civil Partnerships ok if the couple does not have genital contact? 
Copyright © True Freedom Trust. Tradus şi publicat cu 
permisiune.] 

 

TINERII DIN GRUPUL NOSTRU DE TINERET PAR SĂ 

ACCEPTE TOT MAI MULT HOMOSEXUALITATEA, 
POMENIND ADESEA DE PRIETENII LOR 
HOMOSEXUALI DE LA ŞCOALĂ ŞI SPUNÂND CĂ NU 
VĂD NIMIC GREŞIT LA EI. CUM SĂ MĂ ADRESEZ 
ACESTUI FAPT? 

 
Întrebarea include presupunerea că noi, creştinii, credem că 

homosexualii sunt oameni „răi”. Prietenul homosexual al unui 
tânăr sau al unei tinere poate să fie cea mai agreabilă persoană 
pe care o cunosc ei. Şi poate să aibă o relaţie care pare să fie 
afectuoasă şi iubitoare. Ceea ce îi poate convinge pe tinerii 
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creştini că tot ce au auzit la şcoală şi în cultura lor este mai 
corect decât ce vrea biserica să creadă ei. 

Mai întâi, este bine să afirmi că prietenii lor sunt, fără 
îndoială, oameni minunaţi. Oameni care, la fel ca oricine 
altcineva, au nevoie să-L cunoască pe Isus. Homosexualii nu 
merg în iad fiindcă sunt homosexuali. Merg în iad, la fel ca 
heterosexualii, fiindcă nu sunt vii în Cristos şi, ca toţi oamenii, 
au nevoie, în primul şi în primul rând, ca El să le fie prezentat. 

Apoi, Isus ca Domn ne cheamă pe toţi să murim faţă de 
lucrurile pe care le percepem a fi „bune”, dar despre care 
Dumnezeu spune că nu sunt. Sentimentele noastre nu sunt 
adevărul absolut. Numai Dumnezeu exprimă adevărul absolut. 
Deci dacă Dumnezeu spune că a da curs atracţiei faţă de 
persoane de acelaşi sex nu este bine pentru noi şi că nu aprobă 
aşa ceva, atunci nu este bine, cum nu ar fi bine să fim activi 
sexual într-o relaţie cu parteneri multipli, chiar dacă aşa ceva ne-
ar da sentimentul că este bine. 

Fundamentul îndoielii respective vine din convingerea că 
Dumnezeu le refuză ceva bun oamenilor care au sentimente 
predominante sau exclusive faţă de persoanele de acelaşi sex. 
Ceea ce pune sub semnul întrebării caracterul lui Dumnezeu. 
Întreaga Lui fiinţă este dragoste. Întreaga Lui fiinţă este bună. 
Deci dacă El spune că ceva nu este bun pentru noi, este datorită 
dragostei şi bunătăţii Sale. Noi suntem cei care ne-am întunecat 
sau am orbit în percepţiile noastre. 

Apoi la tineri există convingerea că relaţiile din adolescenţă 
sunt pentru totdeauna. Dar lucrurile stau rareori aşa, fie că este 
vorba despre un băiat şi o fată care intră într-o relaţie sexuală în 
adolescenţă, fie că este vorba despre doi adolescenţi de acelaşi 
sex. În majoritatea cazurilor, relaţiile între persoane de acelaşi 
sex sunt notoriu de instabile. Deci, în anii tinereţii este prea 
devreme să se concluzioneze că astfel de relaţii sunt sănătoase.  

Sunt doar câteva modalităţi de a discuta pe această temă cu 
tinerii. 

[My youth in our youth group seem to be more accepting of 
homosexuality, often citing school friends who are gay and that they cannot 
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see anything wrong with. How do I address this? Copyright © 
Exodus Global Alliance. Tradus şi publicat cu permisiune.] 

 

TREBUIE SĂ ALEG ÎNTRE A-L MULŢUMI PE 

DUMNEZEU ŞI A-L SUSŢINE PE PRIETENUL MEU 
HOMOSEXUAL? 

 
Nu este nevoie ca aceasta să se reducă la a alege între 

Dumnezeu şi prietenul tău. 
Când este vorba de homosexualitate, cel mai simplu mod de 

a ne gândi la atitudinea Bisericii este să luăm în considerare trei 
perspective: 

1. „Lumea gândeşte că relaţiile homosexuale sunt în 
ordine, deci şi Biserica ar trebuie să creadă la fel.” 

2. „Să fii homosexual este un păcat, prin urmare creştinii 
ar trebui să îi condamne pe homosexuali.” 

3. „Biblia ne învaţă că relaţiile homosexuale sunt 
păcătoase. Totuşi, cei care se identifică ca homosexuali sunt 
iubiţi foarte mult de Dumnezeu şi ar trebui încurajaţi să ajungă 
să-L cunoască mai bine – ca oricine altcineva.” 

În continuare sunt analizate cele trei perspective. 
Perspectiva 1: „Lumea gândeşte că relaţiile homosexuale 

sunt în ordine, deci şi Biserica ar trebuie să creadă la fel.” 
Mulţi creştini încep să adopte această perspectivă. 
True Freedom Trust nu crede că ea reflectă ce ne învaţă Biblia. 

Ce face lumea se reduce la ce face lumea, iar principala slujbă a 
Bisericii este să prezinte Evanghelia lumii şi să se roage ca ea să 
se întoarcă la Cristos. (Matei 28:19) Un creştin care Îl face pe 
Cristos Domnul vieţii sale ar trebui să urmeze învăţătura Bibliei 
(Iacov 1:22) şi să înţeleagă că Dumnezeu priveşte stilul de viaţă 
homosexual şi relaţiile homosexuale ca păcătoase. 

Perspectiva 2: „Să fii homosexual este un păcat, prin 
urmare creştinii ar trebui să îi condamne pe homosexuali.” 

Mulţi homosexuali cred că asta gândesc toţi creştinii. Dar 
greşesc. Unii creştini au gândit asta în trecut şi unii încă o cred, 
dar cei din urmă devin tot mai puţini. Chiar Isus, El Însuşi pur 
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din punct de vedere sexual, a refuzat să condamne femeia care a 
fost găsită impură sexual. (Ioan 8:11) Mulţi creştini realizează 
cel puţin că această perspectivă este greşită şi că nu este deloc 
asemenea lui Cristos, şi trec la Perspectiva 1 sau 3. 

Perspectiva 3: „Biblia ne învaţă că relaţiile homosexuale 
sunt păcătoase. Totuşi, cei care se identifică ca homosexuali 
sunt iubiţi foarte mult de Dumnezeu şi ar trebui încurajaţi să 
ajungă să-L cunoască mai bine – ca oricine altcineva.”  

Se cunosc puţine motive pentru care unii dezvoltă 
sentimente homosexuale (în ciuda unei largi palete de afirmaţii 
cu privire la ele). Dar dacă simţim ceva pentru cineva sau dacă 
suntem atraşi de cineva, nu înseamnă că suntem obligaţi să dăm 
curs impulsurilor noastre. Putem să facem alegeri şi avem 
responsibilităţi faţă de noi înşine şi faţă de alţii. Toţi, în multe 
moduri şi de multe ori, ne înfrânăm sentimentele şi facem 
alegeri bune în ceea ce priveşte sentimentele şi impulsurile 
noastre. 

Mulţi dintre cei care simt atracţii faţă de persoanele de 
acelaşi sex decid să adopte identitatea „homosexuală”. Poate că 
nu pare că o aleg, dar în realitate ei fac alegerea să declare în 
mod public că „sunt homosexuali” şi să trăiască un stil de viaţă 
homosexual care reflectă aceasta. Totuşi, există mulţi (în special 
mulţi creştini) care aleg să se identifice ca fiind „în Cristos” 
(2 Corinteni 5:17) şi care dau identităţii de creştin o prioritate 
mai ridicată decât oricăror atracţii sexuale pe care le-ar simţi. Nu 
este uşor, dar Isus nu a spus niciodată că viaţa creştină va fi 
uşoară. De fapt, El a spus: „Dacă voieşte cineva să vină după 
Mine, să se lepede de sine însuşi, să-şi ia crucea şi să Mă 
urmeze.” (Marcu 8:34) Dacă noi credem că relaţiile 
homosexuale sunt păcătoase, indiferent ce simţim şi cu orice 
preţ, ar trebui să nu participăm la ele. 

La True Freedom Trust credem Perspectiva 3, care are un 
echilibru biblic între adevăr şi dragoste. (Efeseni 4:15) 

Cum să răspundem 
Poţi alege cum decizi să răspunzi prietenului tău, tu fiind 

creştin. Prietenul tău, de asemenea, poate alege cum vrea să-şi 
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trăiască viaţa şi cum să se identifice. Poate că nu eşti de acord 
cu alegerile prietenului tău şi poate că el nu este de acord cu 
alegerile tale. Dacă există dragoste sinceră şi respect între voi, 
nu există niciun motiv ca neînţelegerea să pună capăt prieteniei 
voastre. Poţi continua să-L onorezi pe Dumnezeu şi să-ţi 
păstrezi prietenul. 

Cu toate acestea, adevărata prietenie nu înseamnă o 
susţinere implicită a tuturor alegerilor prietenului tău. Isus a 
arătat că putea fi cel mai bun prieten, fără să-I fie teamă să-i 
înfrunte pe cei mai apropiaţi ai Lui când era nevoie. 
(Matei 16:23, Marcu 14:37-41, Luca 18:15-16) 

Este posibil ca alţii să te judece fiindcă te întovărăşeşti cu 
„păcătoşii”, dar procedând astfel urmezi exemplul lui Isus 
(Matei 11:19), „prietenul păcătoşilor”. 

[Do I need to choose between pleasing God and supporting my gay 
friend? Copyright © True Freedom Trust. Tradus şi publicat cu 
permisiune.] 

 

VA DISPĂREA VREODATĂ COMPLET LUPTA MEA  

CU HOMOSEXUALITATEA? 

 
Nicăieri în Biblie nu există promisiunea unei vieţi lipsite de 

ispită. Isus le cere urmaşilor Săi să-şi ia crucea şi să moară zilnic, 
iar Romani 8:12-13 ne provoacă să continuăm să trăim mai 
degrabă prin Duhul lui Dumnezeu, decât prin natura noastră 
păcătoasă. Prin urmare, cel mai probabil, luptele de un gen sau 
altul vor rămâne pentru noi un „ţepuş în carne”. 
(2 Corinteni 12:7) Când tânjim după Cristos şi învăţăm să le 
învingem, ispitele s-ar putea într-adevăr diminua, şi nu putem 
niciodată să excludem un act suveran al lui Dumnezeu. În 
lumea aceasta totuşi, pentru libertăţi trebuie să luptăm, iar o 
lecţie importantă din Judecători 3:2 este să învăţăm experienţa 
luptei: ea ne face mai puternici. 

[Will my struggle ever completely go away? Copyright © 
True Freedom Trust. Tradus şi publicat cu permisiune.] 
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VIAŢA DE CELIBAT NU MĂ VA FACE NEFERICIT?  

ROB WOOD 

 
Isus a venit ca să ne dea viaţă din belşug. (Ioan 10:10) Deci, 

ascultarea de voia Lui cu privire la sex şi relaţii nu ar trebui să 
ne ducă la o viaţă de nefericire. Cu toate acestea, trăim într-o 
cultură foarte sexualizată. O cultură în care însăşi noţiunea de 
abţinere de la relaţii sexuale este considerată, în cel mai bun caz, 
ciudată, iar în cel mai rău caz, dăunătoare. Prin urmare, trebuie 
să ne întrebăm cu sinceritate: când vine vorba de convingerile 
noastre despre sex şi celibat, suntem influenţaţi de Cuvântul lui 
Dumnezeu sau de perspectiva care prevalează în cultura 
noastră? 

În Scripturi, de exemplu, atât Domnul Isus, cât şi apostolul 
Pavel ne oferă un model pentru trăirea unei vieţi de celibat spre 
gloria lui Dumnezeu. Pavel nu ne frapează ca fiind un bărbat 
căruia îi lipsea intimitatea, de exemplu, el îl descrie pe Timotei 
ca „adevăratul meu copil în credinţă”. (1 Timotei 1:2) Prin 
urmare, viaţa de celibat nu ar trebui să ducă la o viaţă de 
singurătate. Ea poate să fie în schimb o viaţă plină de bucurie, 
caracterizată de prietenii puternice şi de o participare sănătoasă 
la familia creştină. Avem câteva exemple în Biblie de intimitate 
non-erotică, ca David şi Ionatan, Rut şi Naomi, Isus şi Ioan, 
Pavel şi Timotei. Deşi împotrivirea faţă de ispită poate fi 
dificilă, perspectiva intimităţii curate ar trebui să ne inspire 
pentru a continua să ne supunem lui Cristos şi să explorăm cu 
înţelepciune relaţiile intime non-erotice disponibile pentru noi. 

De asemenea, Isus ne spune că unii aleg să nu se 
căsătorească „pentru Împărăţia cerurilor”. (Matei 19:12) Iar 
starea de celibat este considerată un „dar” în 1 Corinteni 7:7. 
Dar acest dar în sine nu ne oferă siguranţa că vom avea o viaţă 
plină de bucurie. Ceea ce este important totuşi este că poate fi 
folosit în slujba lui Dumnezeu. Deci, cel mai bun mod de a te 
asigura că nu eşti nefericit, trăind ca celibatar o viaţă de 
castitate, este să foloseşti acest dar slujindu-L „fără piedici” pe 
Domnul. (1 Corinteni 7:35) 
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[Rob Wood, Won’t a celibate life make me miserable? Copyright 
© 2017 True Freedom Trust. Tradus şi publicat cu permisiune.] 
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I„Dacă Biserica, în forma ei organizată, instituţională, nu pare a oferi prea multe 

şanse întru recuperarea pentru Împărăţie a persoanelor care se autodefinesc 
drept LGBT, nu este totuşi lipsită de mărturie. Iniţiative individuale, particulare, 
ale unor creştini dedicaţi, care întind o mână prietenoasă, de sprijin, celor 
totalmente debusolaţi (aşa cum este cazul proiectului CONTRA CURENTULUI), 
umplu exact acel gol şi, dintr-un anumit punct de vedere, spală onoarea noastră, 
a tuturor, cu preţul unei trude perpetue, al unor critici constante (venite, prea 
adesea, chiar din partea celor care ar fi trebuit să-i sprijine) şi fără a le fi 
cunoscute pe de-a-ntregul nici întreaga activitate, nici lacrimile sau jertfa. 
Hristos, Domnul, ştie însă!” 

– EMANUEL ADRIAN SÂRBU, lector univ. dr. habil.
Membru fondator al Asociaţiei de Suicidologie şi al Asociaţiei Euthopia

 
„Perseverenţa cu care practicanţii şi apărătorii homosexualităţii şi-au promovat 
agenda, prin toate mijloacele posibile, în societatea românească, ne-a luat prin 
surprindere în ultimii ani. Sentimentul pe care l-am trăit, de cele mai multe ori, a 
fost nu doar unul de compătimire, ci şi unul de neputinţă în faţa unui fenomen 
ce a devenit tot mai evident în vremurile noastre. Poate adeseori cei care au 
vorbit şi luptat împotriva acestui păcat modern, dar atât de vechi, n-au avut 
toate informaţiile necesare pentru a-l combate cu eficienţă. Odată cu apariţia 
cărţii SCHIMBARE DE DIRECŢIE, apărătorii valorilor creştine, fie că sunt 
pastori, preoţi, psihologi, medici sau consilieri spirituali, au la îndemână o 
unealtă excelentă pentru a oferi răspunsuri celor care se confruntă cu problema 
homosexualităţii. Rezultat al unui efort laborios de cercetare, cartea oferă o 
imagine holistică asupra fenomenului homosexualităţii, informaţii preţioase 
despre felul în care ar trebui să îi ajutăm pe cei care se confruntă cu acest păcat, 
dar şi soluţii salvatoare pentru cei care vor să fie eliberaţi şi vindecaţi. Sunt 
convins că apariţia acestui volum va determina bisericile din România să aibă o 
atitudine mai îndrăzneaţă în abordarea subiectului, iar învăţătura şi demersurile 
acestora vor avea mai multă eficienţă în eradicarea păcatului, dar şi în salvarea 
păcătoşilor.”

– IONEL TUŢAC, pastor şi Preşedintele Asociaţiei Renaşterea Familiei
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