


1 
 

 

Discriminarea,  

o valoare est-europeană? 
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 Suntem angajați ireversibil pe un drum „drept”  către o societate deschisă în Estul Europei? 

Ne sunt luate în serios drepturile, putem trăi în România ca persoane LGBT fără teama că nu ne 

vom găsi locul în această societate, că nu vom fi respectați și egal tratați? Ce anume face din reli-

gie principala inspiratoare și susținătoare vehementă a homofobiei, bifobiei, transfobiei?  

 În majoritatea țărilor est-europene din regiunea noastră (România, Bulgaria, Serbia, Ucrai-

na, Rusia, Moldova), asistăm astăzi la încercări repetate anti-gay, anti-avort, împotriva introducerii 

educației sexuale în școlile publice – pentru a da doar câteva exemple. Ce au aceste țări în comun? 

Percepția de a fi marginale în raport cu Europa Occidentală, corupția generalizată, excepționalism 

(apărători ai dreptei credințe, cât și a Europei și adevăratelor sale valori), absența separației stat-

biserică. Biserica Ortodoxă este considerată și tratată de facto drept biserică națională, anexă a 

treimii stat-religie-națiune, actor jucător al guvernanței naționale și regionale. 

 Toate aceste țări au dezvoltat, cu concursul direct al Bisericii Ortodoxe, o adevărată obse-

sie identitară în raport cu Uniunea Europeană și cu tot ceea ce contrariază tradițiilor locului. Mo-

dul în care cercetătoarea Daphne Halikiopuolou descria Grecia în anul 2011 și peripețiile sale 

identitare este aplicabil și țărilor noastre. 

 „Identitatea națională a Greciei s-a format in jurul conceptului de pericol al extincției nați-

onale, aceasta rămânând o caracteristică dominantă a discursului oficial și astăzi. (…) Aceasta face 

ca actorii politici și ecleziastici să numească nevoia de a apăra biserica ca sinonimă cu aceea de 

apărare națională.”
1
 

 Ce anume pune la așa grea încercare coeziunea și identitatea locală ori viziunea despre 

lume și viață a Bisericii Ortodoxe? Tot ceea ce e „viciu importat” din Occident, în viziunea de-

functului mitropolit ortodox român Valeriu Anania. Intră aici, de-a valma, homosexualitatea, avor-

tul, sexualitatea ce nu își are procreerea ca țintă și care funcționează drept agenți perfizi ce duc la 

slăbirea nației.
2
  Heterosexualitatea este o „valoare tradiţională”, „ceea ce trebuie să fie”, „ceea ce 

a lăsat Dumnezeu”. Orice piedică adusă acestei economii sexuale de drept divin, prin tolerarea 

homosexualității și acceptarea variilor identități de gen și de expresie de gen, amenință nu doar 

ortodoxia și codul său canonic-doctrinar, cât statul însuși. În țări precum Rusia, Moldova, Ucraina, 

grupul minoritar LGBT este definit nu pe baza unei neutre orientări sexuale, ci ca „risc social”, 

contaminat și contaminant care dereglează societatea, aflat în buna vecinătate a alcoolicilor, prosti-

tuatelor, oamenilor fără adăpost. Care va să zică, statul este  obligat să se activeze pentru a salva 

societatea de asemenea rele. În cuvintele ministrului rus de externe Lavrov, emise public la Gene-
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va chiar în fața Consiliului Drepturilor Omului al Națiunilor Unite în martie 2014, e legitim și 

dezirabil să folosești mecanismele internaționale de protecție a drepturilor omului pentru a res-

trânge „drepturi și libertăți în favoarea populației, securității publice, legii și ordinii”.3 

 Pentru Biserica Ortodoxă din întreaga regiune, actuala civilizație se află sub un atac direct 

din partea „celor fără Dumnezeu”, a celor care doresc să impună „ideologii” ale egalității și nedis-

criminării considerate a fi un import toxic din Vest. Cei care se opun Vestului o fac astfel în nume-

le „valorilor tradiționale”, interşanjabile cu cele religioase și familiale. În numele acestor valori 

auto-proclamate, militanții ortodocși și neoprotestanți au făcut un front comun și dezvoltă tactici 

de legal advocacy în numele libertății religioase – considerate superioară tuturor celorlalte drepturi 

și libertăți fundamentale și poziționată în răspăr cu drepturile persoanelor LGBT.  

 Originalitatea acestei interpretări „ortodoxe” face ca toate drepturile și libertățile funda-

mentale să se subordoneze libertății religioase, tratată drept valoare absolută. Mai mult, libertatea 

religioasă este considerată ca fundament al tuturor celorlalte drepturi ale omului: nu putem vorbi 

de drepturi în absența acesteia. Această practică deliberată a conflictului între drepturi și a ierarhi-

zării lor este unul dintre cele mai de succes produse de export ale propagandei Federației Ruse și a 

aliaților acesteia, atât la nivelul Estului Europei, cât și la nivelul unor instituții interstatale precum 

ONU si Consiliul Europei. Deloc surprinzător, președintele Putin a reușit să se travestească cu 

succes în protectorul creștinismului în raport atât cu Occidentul corupt și corupător, cât și în raport 

cu autoproclamatul Stat Islamic. Patriarhul Moscovei si-a numit cruciatul prezident drept „Miracol 

al Domnului” pentru calitățile-i binecunoscute de leadership național și internațional, în timp ce 

Putin a recunoscut și lăudat public rolul Bisericii Ortodoxe în susținerea regimului său şi pentru 

crearea unui „spirit de unitate”. 

 Cei care sprijină drepturile persoanelor LGBT, ca și drepturile sexuale și reproductive, sunt 

suspecți a insulta tradițiile naționale și religioase. Ca atare, ei trebuie să fie puși sub control social 

și discriminați din înalte rațiuni ecleziastice și de stat. În 2013, episcopi ortodocși din Republica 

Moldova afiliați Moscovei au amenințat membrii Parlamentului cu oprirea de la euharistie dacă 

aceștia ar fi cutezat să susțină cu voturile lor adoptarea de măsuri legislative pentru prevenirea și 

combaterea discriminării. Mitropolitul grec Serafim al Pireului, similar, a fluturat posibilitatea 

sancționării cu excomunicarea a parlamentarilor impenitenți care ar fi votat în favoarea introduce-

rii parteneriatului civil pentru cuplurile homosexuale. În mai 2013, Patriarhul Georgiei a instigat 

populația din Tbilisi pentru a se opune unei manifestări pașnice ce dorea să celebreze Ziua Interna-

țională împotriva Homofobiei ce urma „să violeze drepturile majorității”, rezultatul fiind rănirea a 

zeci de participanți, persoane LGBT și aliați, datorită atacurilor contramanifestanților.  

 Vizibilitatea persoanelor LGBT este echivalată cu „propaganda homosexuală” interzisă 

legal în Rusia mesianicului lider Vladimir Putin, considerat de aceea drept salvator al „lumii orto-

doxe”, ba chiar model inspiraţional pentru întreaga lumi creștină contemporană – în opinia funda-

mentaliștilor americani grupați în organizații precum World Congress of Families, Alliance 

Defending Freedom, European Center for Law and Justice. Rusia de astăzi este constant invocată 

de aceștia ca model de „rezistență spirituală”, un adevărat far de la Răsărit pentru modul în care 

libertatea religioasă trebuie înțeleasă și practicată, dar și ca agent de susținere a mișcărilor și orga-

nizațiilor ce se opun politicilor Uniunii Europene. Pentru fondatorul partidului ortodoxist bulgar 

de extremă dreapta ATAKA, susținerea agendei Moscovei merge mână în mână cu rescrierea trata-
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telor fondatoare ale Uniunii Europene. Aceeași retorică poate fi auzită în cazul partidelor extremis-

te similare (precum Noua Dreaptă, în România) din regiune și a organizațiilor și coalițiilor auto-

intitulate „pro familie”. 

 „Una din principalele cereri ale ATAKA în structurile europene va fi revizuirea Constituției 

UE și includerea valorilor și principiilor creștine printre principiile fundaționale. Asta pentru că 

aceste principii nu sunt incluse. Auzim despre „valori umane comune”. Dar pot fi aceste valori în 

afara lui Dumnezeu? Bineînțeles că nu!” 

 Dealtfel, orice măsură legislativă în favoarea persoanelor LGBT sau a drepturilor sexuale 

și reproductive este imediat catalogată și înfierată ca afectând drepturile omului (drepturile majori-

tății) și normele societății, prin contrarierea convingerilor populației creștin-ortodoxe. În consecin-

ță, această populație (majoritară) se simte lezată, nerespectată, discriminată în propria tară. Este, 

așadar o „obligație de conștiință” să riposteze și să-i discrimineze „cu mândrie” pe cei a căror 

existență și drepturi „deservesc” libertății de religie și valorile tradiționale și familiale. Apărând 

patria și valorile tradiționale, nu numai că nu discriminează persoanele LGBT, dar sunt adevărați 

apărători ai familiei și moralei publice, singurii gardieni ai tradițiilor naționale. Aceasta este prin-

cipalul argument al organizațiilor „pro-familie” care, în întreaga regiune, militează deschis pentru 

interzicerea avortului „genocidar”, educației pentru sănătate în școlile publice, reproducerii umane 

asistate și parteneriatelor civile pentru cuplurile formate din persoane de același sex. Colaborarea 

dintre aceste grupări est-europene cu organizațiile fundamentaliste nord-americane și diferite cer-

curi de influență din apropierea Kremlinului a devenit intensă și pragmatică în ultimii ani, lesne 

recognoscibilă prin similitudinea de tactici, argumente legale și propaganda mediatică.  

 „Dacă ascultăm retorica utilizată de o parte a bisericilor din Ucraina sau Rusia, auzim 

exact același tip de retorică la care am fost expuși mulţi ani de zile în Statele Unite. Este foarte clar 

că aceste voci ale intoleranței au fost exportate, au fost dezvoltate campanii în țări ale Estului Eu-

ropei cu sprijinul unor biserici și mișcări americane. Vedem asta în stilul lor de comunicare, în 

sintagmele pe care le folosesc, și în conceptul de valori familiale propus. Și totuși, nu există nici 

măcar încercări de a înțelege valorile familiale pe care le practică persoanele LGBT”.
4
 

 Organizații precum European Forum of LGBT Christian Groups, ECPI-Euroregional Cen-

ter for Public Initiatives, ENORB-European Network on Religion and Belief, organizații cu o 

agendă inclusivă, au inițiat în ultimii ani diferite contra-reacții, atrăgând atenția că libertatea reli-

gioasă nu poate fi decuplată de agenda generală a drepturilor omului și practicată ca opusă dreptu-

rilor persoanelor LGBT sau altor minorități. Este esențial ca aceste inițiative să continue pentru a 

destrăma falsa dilemă Dumnezeu versus gay, libertatea religioasă versus drepturile LGBT. Sper ca 

prezenta broșură să servească acestui scop. 

 

 

  

                                  
4
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Păcatele Scripturii:  

în ce fel au avut unele învăţături biblice  

un impact negativ asupra societăţii 
 
 

Rev. Jim Mulcahy, 
Metropolitan Community Churches 

 
  

 Această prezentare a fost creată pentru o conferinţă a activiştilor din diferite ţări. Părea 

important să adăugăm o dimensiune religioasă discuţiei. Episcopul John Shelby Spong din New 

Hampshire, un cunoscut teolog progresist, a scris o carte numită Păcatele Scripturii: Denunţarea 

textelor instigatoare la ură ale Bibliei, pentru a-L dezvălui pe Dumnezeul iubirii. Mi-am bazat 

prezentarea pe această carte. 

 Înainte de a cerceta exemple specifice referitoare la modul în care Biblia a fost folosită 

pentru a justifica învăţături înfiorătoare despre femei, reproducere, homosexuali şi alte persoane 

marginalizate, este necesar, mai întâi, să luăm în considerare ce este Biblia însăşi. Perspectiva din 

care privim Biblia va determina modul în care îi înţelegem puterea. Nu este nicio îndoială că Bi-

blia este o sursă de mare alinare şi înţelepciune. Ea este, însă, şi sursa unor texte înfiorătoare, care 

au ajuns adânc înrădăcinate în societate. Ascultând relatările activiştilor, în timpul primei dimineţi 

a workshop-ului nostru, mi-am dat seama cât de binevenită şi de relevantă era această examinare a 

textelor biblice.  

 Biblia este o colecţie alcătuită din numeroase cărţi, o creaţie omenească, scrisă într-un in-

terval de 1200 ani. Ea atestă modificări în înţelegerea culturală, precum şi formarea poporului 

evreu (şi a celui creştin); atestă modificări în felul în care oamenii au înţeles cine/cum/ce este 

Dumnezeu; întruchipează şi impune patriarhia; dezvăluie prejudecăţi culturale legate de străini şi 

de cei diferiţi. Este o mărturie a felului în care Dumnezeu şi oamenii au fost înţeleşi. Într-o notă 

pozitivă, ea conţine multe învăţături şi poveşti care ne călăuzesc către o viaţă nobilă. Aceasta este 

Biblia. 

 Cu toate că unele persoane o privesc ca pe CUVÂNTUL lui Dumnezeu şi o tratează aproape 

ca pe un mesaj dictat direct, pe care Dumnezeu a dorit ca oamenii să îl aibă, în realitate, Biblia este 

munca a numeroşi oameni, într-un interval foarte mare de timp. Un anume tip de creştinism foarte 

conservator a declarat-o eternă şi infailibilă. Cei care o consideră astfel se fac vinovaţi de 

literalism selectiv. Ei selectează ce învăţături să preia şi pe care să le ignore. Acest mod de utiliza-

re a Bibliei, destinat perpetuării opresiunii femeilor, homosexualilor şi a străinilor, a fost exportat 

de bisericile din SUA, pentru continuarea unei campanii de consfinţire prin lege a opresiunii şi a 

inegalităţii, în multe ţări. Observăm acest lucru în domeniul drepturilor reproductive, al drepturilor 

gay şi în continuarea opresiunii femeilor. 

 Vă rog să nu credeţi că aceasta este o condamnare integrală a Bibliei. Biblia continuă să 

aibă o mare valoare pentru a trăi o viaţă morală. Este, mai degrabă, o recunoaştere a faptului că 
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Biblia conţine atât exemple a ceea ce este mai rău în umanitate, cât şi exemple a ceea ce este mai 

bun. 

 Să examinăm sexismul din Biblie. În prima carte a Bibliei, Geneza, avem două relatări ale 

Creaţiei. În primul capitol al Genezei, Dumnezeu i-a creat pe oameni după chipul Său. Textul spu-

ne: bărbat şi femeie i-a făcut. Şi, în toate stadiile Creaţiei, Dumnezeu a văzut că este bine. În capi-

tolul al doilea al Genezei, există o a doua poveste, o revizuire a facerii omului. În această a doua 

poveste, femeia este creată din coasta lui Adam, devenind, astfel, un derivat al bărbatului şi nu 

egalul acestuia. Sexismul îşi are izvorul în această a doua poveste. Găsim şi învăţătura potrivit 

căreia moartea a intrat în lume prin acţiunile femeii; ea este „pedepsită” cu durerea naşterii; moar-

tea intră în lume; „în sudoarea feţei tale îţi vei mânca pâinea ta”. Menstruaţia o face pe femeie 

„necurată” şi de ocolit. În această a doua relatare a Creaţiei, găsim impunerea patriarhiei, o cultură 

în care bărbatul este întotdeauna mai important decât femeia şi se bucură de dominaţie asupra fe-

meilor. Acest sexism şi păcatul patriarhiei pot fi găsite mai ales în Biserică, dar şi în alte culturi de 

pe Glob. În Scripturile creştine, găsim învăţături atribuite Sfântului Pavel, potrivit cărora femeile 

nu pot exercita autoritate asupra bărbaţilor, nu pot vorbi în biserică şi trebuie să aibă capetele aco-

perite. Episcopul Spong afirmă că sexismul este atât de adânc înrădăcinat în creştinism, încât o 

schimbare în continuarea suferinţei produse femeilor, în particular, ar constitui o redefinire radica-

lă a întregii paradigme, de la Dumnezeu până la preoţie. Utilizarea unui limbaj neutru din punct de 

vedere al genului pentru a vorbi despre Dumnezeu, în locul unui limbaj exclusiv masculin, este un 

fenomen relativ recent. În realitate, însă, în Biblie există multe versete în care este folosit un lim-

baj feminin pentru a vorbi despre Dumnezeu. Un exemplu ar fi: „cum adună pasărea puii săi sub 

aripi, întocmai aşa îi adună Domnul pe fiii Lui”.  

 Se pare că este în însăşi natura religiei să aibă prejudecăţi împotriva celor diferiţi prin as-

pect, limbă, obiceiuri şi religie. Violenţa este aproape întotdeauna rezultatul unor astfel de preju-

decăţi. 

 Să aruncăm o privire unora dintre aceste „texte înfiorătoare”: 

 În cartea Genezei, găsim „Creşteţi şi vă înmulţiţi”. Ca urmare a acestui text: 

 În pofida creşterii dezastruoase a populaţiei, acest text este folosit pentru a interzice 

contracepţia, avortul şi masturbarea; 

 Biserica Catolică interzice utilizarea prezervativelor, chiar şi în ce priveşte 

răspândirea HIV/SIDA; 

 Avortul este echivalat cu o crimă, iar fătului i se acordă un statut de persoană integral 

formată, egală în drepturi cu femeia însărcinată sau chiar suprimând drepturile 

acesteia. 

 
 De asemenea, găsim şi „Veţi fi stăpâni peste toată creaţia”. Accentul fiind pus pe stăpâni-

re şi nu pe administrare, omenirea a devenit liberă să polueze şi să distrugă habitatul natural; să 

murdărească apele cu pesticide; să distrugă cu nepăsare specii de animale; să pescuiască excesiv şi 

să diminueze populaţiile de peşti de care avem nevoie pentru a supravieţui. Bombele atomice lan-

sate asupra Hiroshimei şi Nagasaki în 1945 au generat un nor radioactiv, care a călătorit în jurul 

Globului. În 1962, Rachel Carson a scris „Izvorul tăcut”, în care evidenţia distrugerea cauzată de 

pesticide. Three Mile Island şi Cernobîl au demonstrat pericolul reprezentat de centralele nucleare 

pentru viaţa înconjurătoare. 
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 Este o observaţie interesantă faptul că întreaga mişcare ecologistă a început ca o creştere a 

conştientizării în mediul secular, nu în Biserică. 

 O altă utilizare negativă a Bibliei este constituită de cele aproximativ 7 texte folosite pen-

tru a-i condamna pe homosexuali. Toate aceste texte pot fi interpretate în mai multe moduri, indi-

ferent de cel în care aleg creştinii conservatori să le interpreteze. Pentru o expunere mai amplă a 

acestor texte, puteţi consulta broşura numită Ce spune şi ce nu spune Biblia despre homosexualita-

te.  

 Un aspect important de înţeles este că etica creştină este o etică de viaţă. Atunci când un 

comportament aduce ceva pozitiv în viaţă, dezvoltă dragostea şi cheamă toate părţile implicate la 

experienţa unei noi existenţe, atunci acesta trebuie numit bun. Dar atunci când comportamentul 

denigrează, abuzează, necinsteşte sau umileşte una sau mai multe din părţile implicate, atunci tre-

buie numit rău. 

 Un alt text cumplit este „cine cruţă toiagul său îşi urăşte copilul”. Din perspectiva învăţă-

turii biblice, copilul este proprietatea părintelui şi părintele îl poate trata aşa cum crede de cuviinţă. 

 Patru categorii de persoane sunt destinate violenţei: prizonierii, sclavii, femeile bătute de 

soţii lor şi, în mod ironic, membrii ordinelor religioase care îşi umilesc trupurile, pentru a-şi înălţa 

sufletele. 

 Găsim, de asemenea, şi păcatul antisemitismului. În Matei 27:25, putem citi: „Sângele Lui 

asupra noastră şi asupra copiilor noştri!”, vorbe rostite de conducătorii evrei. Antisemitismul a 

existat de-a lungul veacurilor creştine, evreii fiind numiţi „ucigaşi ai lui Hristos”. Acest antisemi-

tism a culminat cu Holocaustul, pe care Biserica s-a făcut adesea că nu îl observă. 

 De-a lungul istoriei, Biserica creştină a creat clase de persoane marginalizate: evrei, homo-

sexuali, imigranţi de alte religii. 

 La finalul analizei celor mai cutremurătoare texte ale Bibliei, rămâne întrebarea cum ar 

trebui să citim aceste texte, în prezent. Femeile au făcut mari progrese şi recunoaştem că încă mai 

este nevoie de progres. Este necesar să privim orice texte biblice care situează femeile într-o pozi-

ţie inferioară sau de subordonare, ca rezultate ale păcatului patriarhiei şi ale unor practici culturale 

demodate. Adesea, textele biblice au fost relevante pentru vremea lor, însă nu şi pentru prezent, 

cum este cazul restricţiilor dietare sau al legilor purităţii rituale. 

 Imperativul biblic legat de creştere şi înmulţire a apărut într-o perioadă istorică în care po-

porul evreu era alcătuit doar dintr-un grup mic de triburi. Era important ca orice activitate sexuală 

să aibă ca scop înmulţirea tribului. În aceste vremuri de dificultăţi economice şi de suprapopulare, 

este necesar să recunoaştem că aceste imperative nu mai sunt aplicabile sau utile în prezent. 

 Textele care îi marginalizează pe străini, pe homosexuali, pe cei diferiţi, din cauza cerinţe-

lor de uniformitate, de asemenea, nu mai pot fi aplicate astăzi. Mesajul pe care l-a transmis Isus 

este că nimeni nu mai este exclus, nu există leproşi moderni, toţi oamenii sunt copiii iubiţi ai unui 

Dumnezeu iubitor. 

 Textele care condamnă homosexualitatea (explicate în detaliu în articolul Soulforce citat 

mai sus) nu se refereau la relaţii iubitoare, aşa cum le înţelegem noi azi. Nu exista niciun cuvânt 

cu sensul de homosexual, pentru că acest cuvânt nu a fost utilizat până în secolul XIX. Progresul 
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cunoaşterii ştiinţifice a dus la descoperirea homosexualităţii în 450 specii de animale. Când Biblia 

vorbeşte de practici sexuale împotriva firii, ea vorbeşte dintr-o perspectivă heteronormativă. În 

acest sens, un heterosexual practicând sexul homosexual ar acţiona împotriva propriei firi. Înţele-

gerea homosexualităţii ca fiind una din multele variaţii ale exprimării şi orientării sexuale face ca 

practicarea sexului homosexual să nu fie deloc împotriva firii, ci în total acord cu firea homosexu-

ală. 

 Adesea, nu prea sunt utile dezbaterile pe tema înţelesurilor Scripturii cu credincioşii fana-

tici, care se folosesc de Biblie ca de o armă împotriva oricui nu este de acord cu ei. În acelaşi timp, 

este util pentru noi toţi să recunoaştem Biblia drept ceea ce este – o colecţie de scrieri despre 

Dumnezeu, care încearcă să explice sensul vieţii, câteodată în mod greşit, alteori strălucit. Nu tre-

buie să ne lăsăm intimidaţi de judecata şi condamnarea unor astfel de persoane. Trebuie, însă, să 

ne asigurăm că asemenea prejudecăţi şi bigotism nu sunt consfinţite prin legislaţie. Există mai 

multe moduri de a înţelege ce spune Biblia – nu doar unul singur, aşa cum ar dori unii ca noi să 

credem. 
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Ce spune şi ce nu spune Biblia  

despre homosexualitate 
 
 

Rev. Mel White,  
co-fondator al Soulforce 

www.soulforce.org 

 
 
 
Şi eu, ca şi voi, iau Biblia în serios 

 
 Mulţi oameni buni îşi bazează, aproape integral, argumentaţia împotriva homosexualităţii 

pe textele biblice. Scriptura are o mare valoare pentru aceşti oameni, care caută să se lase călăuziţi 

de ea în vieţile lor. Din nefericire, mulţi dintre ei nu au studiat niciodată cu adevărat ceea ce spune 

şi nu spune Biblia despre homosexualitate.  

 Şi noi, creştinii gay, lesbiene, bisexuali şi transgender, luăm Biblia în serios. Eu însumi am 

petrecut mai bine de 50 ani, citind, studiind, memorând, ţinând predici şi învăţând pe alţii despre 

textele sfinte. Am urmat un master şi un doctorat în cadrul unui seminar biblic conservator, pentru 

a mă putea pregăti mai bine să „învăţ drept adevărul”. Am studiat ebraică şi greacă, pentru o mai 

bună înţelegere a cuvintelor originale din textele biblice. Am cercetat vieţile şi contextul istoric în 

care au trăit autorii biblici, pentru a cunoaşte ce spuneau, la vremea lor, astfel încât le pot aplica 

scrierile în contextul epocii mele. (...) 

 

Premisa întâia 

 
 Majoritatea oamenilor nu au cercetat, cu atenţie şi cu inima deschisă către 

rugăciune, textele biblice folosite adesea pentru a-i condamna pe copiii gay, lesbiene, 

bisexuali şi transgender ai lui Dumnezeu.  

 După cum probabil ştiţi, ignoranţa biblică are proporţii epidemice (...). Aceeaşi ignoranţă 

biblică este prezentă şi în ceea ce priveşte problematica homosexualităţii (...). 

 De pildă, mulţi creştini nu ştiu că: 

 Isus nu a spus nimic despre comportamentul homosexual; 

 Profeţii evrei nu vorbesc despre homosexualitate; 

 Numai şase sau şapte din cele un milion de versete ale Bibliei fac referire în vreun 

fel la comportamentul homosexual – şi niciunul dintre aceste versete nu se referă la 

orientarea homosexuală, aşa cum o înţelegem astăzi. 

 

http://www.soulforce.org/


9 
 

 Majoritatea oamenilor care sunt convinşi că ştiu ce spune Biblia despre homosexualitate 

nu cunosc unde se găsesc versetele care fac referire la comportamentul homosexual. Nu numai că 

nu le-au studiat cu grijă, nici măcar nu le-au citit. Ei nu cunosc înţelesul original al termenilor din 

ebraică sau greacă. Şi nu au studiat contextul istoric în care au fost scrise acele cuvinte. Cu toate 

acestea, asumpţia că Biblia condamnă homosexualitatea este moştenită, din generaţie în generaţie, 

aproape fără niciun efort personal de studiu sau analiză. Consecinţele acestei dezinformări sunt 

dezastruoase, nu numai pentru copiii gay şi lesbiene ai lui Dumnezeu, ci pentru întreaga Biserică 

(...) 

 
Premisa a doua 

 
 De-a lungul istoriei, interpretarea greşită a Bibliei de către oameni a avut ca 

urmări suferinţă, vărsare de sânge şi moarte. 

 De-a lungul veacurilor, oamenii care au înţeles sau au interpretat greşit Biblia au săvârşit 

fapte cumplite. Biblia a fost folosită pentru a justifica inchiziţii tragice şi cruciade sângeroase, 

pentru a susţine sclavia, apartheid-ul şi segregarea, pentru a-i persecuta pe evrei şi pe oamenii 

aparţinând altor credinţe, pentru a sprijini Al Treilea Reich al lui Hitler şi Holocaustul, pentru îm-

potrivirea faţă de ştiinţa medicală, pentru condamnarea căsătoriilor interrasiale, pentru a executa 

femeile, crezându-le vrăjitoare, si pentru a sprijini Ku Klux Klan-ul. „Chiar şi diavolul poate cita 

din Scriptură, pentru a-şi urmări scopul”, spunea Shakespeare. 

 Am vrea să credem că niciun om de bună-credinţă nu s-ar folosi în mod eronat de Biblie, 

pentru a-şi justifica propriile prejudecăţi. Totuşi, acest lucru s-a întâmplat de nenumărate ori, cu 

consecinţe tragice. 

 Într-un fel, John Selden avea dreptate. Folosirea eronată a Bibliei a scăldat planeta în la-

crimi şi sânge. 

 Dar, din altă perspectivă, se înşela. Majoritatea celor care se folosesc greşit de Biblie nu 

cercetează Scripturile. Ei, pur şi simplu, găsesc un text care pare să le susţină prejudecăţile şi îşi 

petrec restul vieţii citând (uneori eronat) acel text. (...) Cei mai mulţi creştini nu cunosc faptul că 

oamenii care ucid persoane gay şi lesbiene citează ca justificare doar câteva versete din Scriptură. 

 Însă este important să auzim aceste poveşti, întrucât nu scriu acest articol ca pe un exerci-

ţiu academic. Este o problemă de viaţă şi de moarte. Pledez pentru vieţile surorilor mele lesbiene 

şi ale fraţilor mei gay, care sunt respinşi de familiile lor şi concediaţi de angajatorii lor, cărora le 

sunt încălcate drepturile civile, cărora li se interzice participarea deplină în viaţa bisericilor lor şi 

care se sinucid sau sunt asasinaţi – totul în baza a doar şase sau şapte versete. 

 
Premisa a treia 

  

 Este necesar să fim deschişi pentru a primi adevăruri noi din partea Scripturii. 

 Chiar şi eroii credinţei creştine şi-au schimbat părerile despre înţelesurile feluritelor texte 

biblice. 



10 
 

 (...) Chiar şi atunci când credem că Scripturile sunt „infailibile” sau „fără greşeală”, este 

cumplit de periculos să credem că şi modul în care înţelegem fiecare text biblic este, de asemenea, 

fără greşeală. Suntem oameni. Nu suntem infailibili. Şi putem înţelege şi interpreta greşit aceste 

cuvinte străvechi – cu consecinţe tragice. (...) 

 
Premisa a patra 

 
 Biblia este o carte despre Dumnezeu – nu o carte despre sexualitatea umană. 

 Biblia este povestea dragostei lui Dumnezeu pentru lume şi pentru oamenii din lume. Ea 

ne istoriseşte povestea dragostei lui Dumnezeu în acţiune, salvând, înnoind şi împuternicind ome-

nirea. Nu a avut niciodată intenţia de a fi o carte despre sexualitatea umană. Veţi fi de acord, cu 

siguranţă, cu acest lucru. 

 De fapt, Biblia acceptă practici sexuale pe care azi le condamnăm şi condamnă practici 

sexuale pe care le acceptăm. Sunt multe astfel de practici! (...) Sclavia şi sexul cu sclavii, căsătoria 

fetelor cu vârste între 11-13 ani, femeia considerată proprietate a bărbatului – toate acestea sunt 

practici acceptate în Scriptură. Pe de-altă parte, există prohibiţii stricte împotriva unor practici 

precum: căsătoriile interrasiale, contracepţia, discuţia despre sau chiar pronunţarea numelor orga-

nelor sexuale sau a privi nuditatea corporală a propriilor părinţi. 

 De-a lungul veacurilor, am fost învăţaţi că anumite versete biblice nu ar trebui înţelese ca 

fiind legea divină pentru toate epocile. Anumite versete sunt specifice culturii şi epocii istorice în 

care au fost scrise şi nu mai sunt considerate a fi adecvate, înţelepte sau drepte. (...) 

 Există doar puţini oameni care trăiesc acum în căsătorii heterosexuale şi care s-au perceput 

în trecut a fi gay, în timp ce milioane de persoane gay şi lesbiene şi-au acceptat orientarea sexuală 

ca pe un dar de la Dumnezeu şi trăiesc vieţi productive şi intens spirituale. Dovezile ştiinţifice şi 

experienţa lor de viaţă ca persoane gay şi lesbiene creştine ne solicită, cel puţin, să analizăm dacă 

nu cumva pasajele citate pentru a condamna comportamentul homosexual ar trebui privite dintr-o 

altă perspectivă, tot aşa cum şi alte versete biblice care vorbesc despre anumite practici sexuale nu 

mai sunt considerate ca fiind legea lui Dumnezeu pentru noi, oamenii de astăzi. 

 
Premisa a cincea 

 
 Pierdem din vedere ce spun aceste pasaje despre Dumnezeu, atunci când 

petrecem prea mult timp discutând despre ceea ce spun ele despre sex. 

 Dacă Biblia este povestea despre dragostea lui Dumnezeu pentru lume, şi nu un manual 

despre sex, atunci acest lucru ar trebui să determine felul în care citim Scripturile. Astfel că, în 

timp ce vom arunca o privire celor şase texte biblice utilizate de unii oameni pentru a condamna 

homosexualitatea, să ne punem două întrebări despre fiecare dintre acestea: 

 În primul rând, ce spune acest text despre Dumnezeu? Care este mesajul pe care ar trebui 

să-l auzim, dar pe care s-ar putea să-l pierdem din vedere? 

 În al doilea rând, ce ar putea spune acest text despre homosexualitate? 



11 
 

Pasajul 1 

Geneza 2:21-25 

Povestea facerii lumii 

 
 Să începem. „La început...” Ce spune povestea creaţiei din Geneza 1-2 despre Dumnezeu? 

 Am obosit să tot citesc pancarte purtate de protestatari, pe care scrie: „E vorba de Adam şi 

Eva, nu de Adam şi Steve”. De fapt, povestea facerii lumii este la fel de importantă pentru Adam 

şi Steve, cum este şi pentru Adam şi Eva. Şi persoanele gay, şi persoanele non-gay ar trebui să 

cunoască şi să celebreze adevărul central al acestei poveşti. 

 Povestea Genezei este, în primul rând, despre Dumnezeu, o poveste scrisă pentru a arăta 

puterea lui Dumnezeu, Care a creat lumea. Ne învaţă că Dumnezeu este Creatorul nostru, că 

Dumnezeu ne-a plămădit şi că Dumnezeu a spus: „Este bine”. Nu este acesta nucleul textului? 

 Ce ne spune această poveste despre homosexualitate? Pentru că textul spune că este „natu-

ral” ca un bărbat şi o femeie să se unească, pentru a crea o nouă viaţă, unii oameni cred că aceasta 

înseamnă că familiile formate din gay şi lesbiene sunt „împotriva firii”. Ei dau această interpretare 

textului, cu toate că textul păstrează tăcerea cu privire la orice alte relaţii care nu duc la naşterea 

unui copil: 

 cuplurile care nu pot avea copii; 

 cuplurile în care partenerii sunt prea în vârstă pentru a mai avea copii; 

 cuplurile care aleg să nu aibă copii; 

 persoanele care nu au partener de cuplu. 

  
 Sunt toate aceste relaţii (sau lipsa unei relaţii) „împotriva firii”? Nu există aici nicio afir-

maţie care să condamne sau să valideze dragostea persoanelor de acelaşi sex, inclusiv dragostea 

mea pentru partenerul meu, Gary. 

 În consecinţă, cred că povestea Genezei spune foarte multe despre puterea şi prezenţa lui 

Dumnezeu în Univers – dar nimic despre homosexualitate, aşa cum o înţelegem astăzi. 

 
Pasajul 2 

Geneza 19:1-14 

Povestea Sodomei 

 
 Să cercetăm acum al doilea text biblic folosit de unii oameni pentru a-i condamna pe copiii 

gay ai lui Dumnezeu. Vă amintiţi de străvechea poveste a Sodomei. În primul rând, ce ne spune 

povestea Sodomei din Geneza 19 despre Dumnezeu? 

 Când ajung, împreună cu Gary, pentru a ţine o conferinţă într-un colegiu sau o universitate, 

întâlnesc adesea protestatari purtând pancarte pe care scrie: „Mel White, Sodomitul” (nu sună de-

loc rău). În realitate, nu sunt din Sodoma. Acel oraş a fost îngropat sub Marea Moartă, acum multe 

sute de ani. Sunt din California – dar poate că acest lucru le confirmă bănuielile! 
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 Încă o dată, această poveste nu este, în primul rând, despre sex. Este, în primul rând, des-

pre Dumnezeu. Unii oameni spun că cetatea Sodomei a fost distrusă, pentru că era năpădită de 

homosexuali obsedaţi de sex. De fapt, cetatea Sodomei fusese hărăzită distrugerii cu mult înainte. 

Despre ce este vorba, deci, în acest pasaj? 

 Atât Isus, cât şi cinci profeţi vechi-testamentari vorbesc despre păcatele care au dus la dis-

trugerea Sodomei – şi niciunul dintre ei nu menţionează homosexualitatea. (...) 

 Să ascultăm ce ne spune Iezechiel 16:48-49: „IIată care au fost fărădelegile Sodomei şi ale 

fiicelor ei: mândria, îmbuibarea şi trândăvia; iar mâinile săracului şi ale celui nevoiaş nu le-au 

sprijinit. Ele s-au mândrit şi au făcut urâciune înaintea lui Dumnezeu”.  

 Astăzi, atât heterosexualii, cât şi homosexualii ar trebui să-şi amintească că-I frângem ini-

ma lui Dumnezeu, atunci când cheltuim tot ce câştigăm numai în folosul nostru, când îi dăm uitării 

pe cei săraci şi flămânzi, când refuzăm să facem dreptate sau să fim milostivi, când nu acordăm 

ospitalitate străinilor (...). 

 Indiferent ce învăţătură despre sexualitate găsiţi în acest text, asiguraţi-vă că aţi auzit şi 

adevărul primar, central, despre Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat să facem dreptate, să iubim 

compasiunea şi să trăim cu smerenie, împreună cu Creatorul nostru. Sodoma a fost distrusă, pentru 

că locuitorii ei nu L-au luat pe Dumnezeu în serios, în legătură cu grija faţă de cei săraci, flămânzi, 

lipsiţi de adăpost sau respinşi. 

 Ce ne spune povestea Sodomei despre orientarea homosexuală, aşa cum o înţelegem as-

tăzi? Nimic. 

 Violul unui duşman înfrânt era o practică obişnuită pentru soldaţi, tâlhari sau bătăuşi, prin 

care îşi afirmau victoria, dezumanizându-l şi umilindu-l pe cel învins. Actul de a viola un inamic 

este legat de putere şi răzbunare, nu de homosexualitate sau orientare homosexuală. Şi se practică 

si în ziua de azi. (...) 

 Actul sexual care are loc în povestea Sodomei este un viol în grup – iar homosexualii con-

damnă violul, la fel ca oricine altcineva. Din acest motiv, cred că povestea Sodomei spune foarte 

multe despre voinţa lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, dar nimic despre homosexualitate, aşa 

cum o înţelegem astăzi. 

 
Pasajul 3 

Leviticul 18:22 şi 20:13 

Codul Sfinţeniei 

 
 Să mergem mai departe. Ce spun cele două versete din Levitic, citate uneori, despre Dum-

nezeu? 

 În Leviticul 18:26, putem citi: „Să nu te culci cu bărbat, ca şi cu femeie; aceasta este spur-

căciune.” Un verset similar apare în Leviticul 20:13: „De se va culca cineva cu bărbat ca şi cu 

femeie, amândoi au făcut nelegiuire şi să se omoare”. În aparenţă, e posibil ca aceste cuvinte să vă 

facă să vă simţiţi neconfortabil, mai ales dacă sunteţi gay. Dar, dincolo de aparenţe, găsim adevă-

rul mai profund despre Dumnezeu – şi acesta nu are nicio legătură cu sexul. 
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 Leviticul este un cod de puritate rituală scris acum 3000 ani. Acest cod conţine multe din 

legile sexuale anacronice menţionate anterior şi multe altele încă. Include, de asemenea, prohibiţii 

împotriva tunsorilor rotunde, tatuajelor, lucrului în timpul Sabatului, purtarea de haine din materia-

le diferite, consumarea cărnii de porc sau a scoicilor, ghicirii viitorului şi chiar jocului cu pielea 

unui porc (adio fotbal!). 

 Ce este, deci, un cod de puritate rituală? Este o listă de comportamente pe care oamenii 

credincioşi le consideră ofensatoare, într-un anume loc şi epocă istorică. În acest caz, codul a fost 

scris exclusiv pentru preoţi şi scopul său primar era de a-i situa pe preoţii lui Israel deasupra şi 

împotriva preoţilor din alte culturi. (...) 

 Ce înseamnă cuvântul „spurcăciune”, care apare în text? În ebraică, „spurcăciunile” 

(TO'EBAH) sunt comportamente pe care oamenii dintr-un anume loc şi epocă le consideră dez-

gustătoare şi ofensatoare. Pentru evrei, o spurcăciune nu era o lege, nu era un lucru rău precum 

violul sau crima, care erau interzise de Cele Zece Porunci. Era un comportament curent al ne-

evreilor, despre care evreii credeau că nu era plăcut lui Dumnezeu. 

 Atât Isus, cât şi Pavel au spus că acest cod de puritate rituală din Levitic nu se aplică cre-

dincioşilor creştini. Cu toate acestea, încă mai există oameni care extrag din acest străvechi cod 

moral cele două versete despre bărbaţi care se culcă cu bărbaţi, pentru a afirma că Biblia pare să 

condamne homosexualitatea. (...) 

 În loc să selectăm un element dintr-un străvechi cod moral evreiesc şi să-l utilizăm pentru a 

condamna minorităţile sexuale sau de gen, să vorbim mai degrabă împreună despre cum să stabi-

lim standarde sexuale bineplăcute lui Dumnezeu – standarde adecvate atât pentru heterosexuali, 

cât şi pentru homosexuali, standarde bazate pe dragoste, grijă, sănătate şi integritate, atât pentru 

noi înşine, cât şi pentru ceilalţi. 

 Ce ne spun aceste pasaje despre homosexualitate?  

 Sunt convins că aceste pasaje nu ne spun nimic despre homosexualitate, aşa cum o înţele-

gem azi. Iată de ce. Să luăm în considerare acest pasaj biblic folosit timp de secole pentru a con-

damna masturbarea:  

 „Vărsa sămânţa jos... Ceea ce făcea el era rău înaintea lui Dumnezeu şi l-a omorât şi pe 

acesta” (Geneza 38:9-10). 

 Pentru scriitorii evrei ai Scripturii, un bărbat care se culca cu un alt bărbat era o spurcăciu-

ne. Dar şi masturbarea sau coitus interruptus (întreruperea actului sexual cu partenerul, înainte de 

ejaculare, ca metodă contraceptivă) erau spurcăciuni (şi încă unele care meritau pedeapsa cu moar-

tea). De ce erau aceste practici sexuale considerate spurcăciuni de autorii Scripturii din acea vre-

me? 

 Pentru că, în cadrul cunoaşterii pre-ştiinţifice a evreilor, sperma conţinea viaţa în integrali-

tate. Neexistând cunoştinţe despre ovule şi ovulaţie, se presupunea că sperma bărbatului conţinea 

copilul întreg şi că femeia oferea doar spaţiul de incubaţie. Astfel, risipirea spermei fără posibilita-

tea de a face un copil era considerată o crimă. 



14 
 

 Evreii erau un trib mic, care se străduia să populeze o ţară. Erau depăşiţi numeric de ina-

micii lor. Putem înţelege de ce a risca pierderea chiar şi unui singur copil era o faptă gravă. Dar 

pasajul nu spune nimic despre homosexualitate, aşa cum o înţelegem noi astăzi. (...) 

 Şi acum să aruncăm o privire celor trei versete din scrisorile Apostolului Pavel din Scriptu-

rile creştine, care sunt folosite în acelaşi mod. (...) 

 

Pasajul 4 

Romani 1:26-27 

Natural şi nenatural 

 
 Ce spune Romani 1:26-27 despre Dumnezeu? 

 Pentru discuţia noastră, acesta este cel mai controversat pasaj biblic dintre toate. În Romani 

1:26-27, Apostolul Pavel vorbeşte despre femeile ne-evreice care au schimbat „fireasca rânduială 

cu cea împotriva firii” şi despre bărbaţii ne-evrei, care au lăsat rânduiala cea după fire a părţii fe-

meieşti, săvârşind ruşinea”.  

 Sensul acestui verset pare evident: Pavel vede femei făcând sex cu femei şi bărbaţi făcând 

sex cu bărbaţi şi condamnă această practică. Să ne întoarcem, însă, cu 2000 ani în urmă şi să în-

cercăm să înţelegem de ce. 

 Pavel scrie această scrisoare către Roma, după călătoria sa misionară în bazinul Meditera-

nei. În drumul său, Pavel a văzut mari temple construite în cinstea Afroditei, Dianei şi altor zei ai 

fertilităţii şi zeiţe ale sexului şi ale pasiunii, şi nu pentru singurul Dumnezeu adevărat pe care îl 

cinsteşte apostolul. Se pare că aceşti preoţi şi preotese erau implicaţi în comportamente sexuale 

bizare – incluzând auto-castrarea, orgii sexuale săvârşite în stare de ebrietate şi chiar sexul cu ti-

neri prostituaţi (bărbaţi şi femei) aparţinând templului – totul pentru a-i cinsti pe zeii sexului şi ai 

plăcerii. (...) 

 Aceşti preoţi şi preotese s-au angajat în astfel de comportamente, pentru că erau gay şi 

lesbiene? Nu cred. I-a părăsit Dumnezeu, pentru că erau homosexuali practicanţi? Nu. Citiţi din 

nou textul. (...) 

 Cunoscând o persoană gay, lesbiană, bisexuală sau transgender credincioasă, veţi realiza că 

nu este rezonabil (şi nici drept) ca dragostea noastră mutuală să fie comparată cu ritualurile preoţi-

lor şi preoteselor care dansau în jurul statuilor Afroditei şi Dianei. Din nou, sunt convins că acest 

pasaj spune multe despre Dumnezeu, dar nimic despre homosexualitate, aşa cum o înţelegem as-

tăzi. 

 

Pasajele 5 şi 6 

1 Corinteni 6:9 şi 1 Timotei 1:10 

Misterul legat de „Malakois” şi „Arsenokoitai” 

 
 Ce spun aceste scrieri din 1 Corinteni 6:9 şi 1 Timotei 1:10, în primul rând, despre Dum-

nezeu şi, în al doilea rând, despre homosexualitate? Acestea sunt ultimele două pasaje din Biblie 
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care aparent se referă la comportamentul homosexual. Putem să le combinăm, întrucât sunt foarte 

asemănătoare.  

 Pavel este exasperat. Creştinii din Corint şi din Efes se ceartă între ei (sună cunoscut?). La 

Corint, se dau chiar în judecată unul pe altul, în cadrul tribunalelor seculare. Pavel strigă către ei, 

de la distanţă: „Frângeţi inima Domnului, prin felul în care vă purtaţi unii cu alţii”. 

 Precum orice scriitor bun, Pavel anticipează prima lor întrebare: „Ei bine, cum ar trebui, 

atunci, să ne purtăm unii cu alţii?”. Pavel le răspunde: „Ştiţi prea bine cum să vă purtaţi unii cu 

alţii, din Legea iudaică scrisă pe tablele de piatră”.  

 Legea iudaică a fost creată de Dumnezeu pentru a reglementa comportamentul uman. Pen-

tru a le aminti bisericilor din Corint şi Efes cum doreşte Dumnezeu să ne purtăm unii cu alţii, Pa-

vel citează mai întâi exemple din legea mozaică. Nu ucideţi. Nu vă culcaţi cu o persoană căsătorită 

cu altcineva. Nu minţiţi, nu înşelaţi, nu furaţi. Lista continuă, conţinând admonestări împotriva 

desfrânării, idolatriei, prostituţiei, mărturisirii strâmbe, orgiilor şi extorcării de bani. Îi menţionea-

ză, de asemenea, şi pe „malakois” şi „arsenokoitai”. (...) 

 Ce spun, deci, aceste texte despre homosexualitate? Sunt prezente persoanele gay şi lesbi-

ene pe lista păcătoşilor din Legea iudaică pe care o citează Pavel pentru a sublinia un cu totul alt 

punct de vedere? 

 Cei care studiază limba greacă spun că, în primul secol, cuvântul malakois desemna, pro-

babil, „prostituaţii efeminaţi”. Versiunea New Standard Revised a Bibliei vorbeşte despre „prosti-

tuaţi de gen masculin”.  

 Cât despre arsenokoitai, nimeni nu ştie exact ce înseamnă – şi faptul că nu ştim constituie 

un aspect important al acestei tragice dezbateri. Unii învăţaţi cred că Pavel a inventat un termen, 

pentru a se referi la clienţii „prostituaţilor efeminaţi”. I-am putea numi „bătrâni libidinoşi”. Alţii 

traduc cuvântul cu termenul „sodomiţi”, dar nu explică niciodată ce înseamnă acesta. 

 În 1958, pentru prima dată în istorie, o persoană, traducând acest misterios cuvânt grecesc 

în engleză, a hotărât că înseamnă homosexuali, chiar dacă un astfel de cuvânt nu există nici în 

greaca veche, nici în ebraică. Dar acel traducător a luat o decizie pentru noi toţi, plasând cuvântul 

homosexual în versiunea în limba engleză a Bibliei, pentru prima dată. 

 În trecut, oamenii s-au folosit de scrierile lui Pavel, pentru a susţine sclavia, segregarea şi 

apartheid-ul. Scrierile lui Pavel încă mai sunt folosite pentru a oprima femeile şi a le limita rolul în 

casă, biserică şi societate. 

 Este momentul să ne întrebăm: „Se întâmplă oare din nou?” Nu cumva un cuvânt din grea-

ca veche, lipsit de o definiţie clară, este utilizat pentru a oglindi prejudecăţile sociale şi pentru a-i 

condamna pe copiii gay ai lui Dumnezeu? 

 Trebuie să analizăm împreună, cu atenţie, acel misterios cuvânt arsenokoitai, în contextul 

său original. Găsesc a fi cel mai convingător argumentul istoric că Pavel îi condamnă pe bărbaţii 

căsătoriţi care plătesc tineri imberbi (malakois) pentru plăcere sexuală, aşa cum plătesc şi tinere 

fete, în acelaşi scop. 
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 Homosexualii responsabili i s-ar alătura lui Pavel, pentru a condamna pe oricine se foloseş-

te de copii pentru sex, tot aşa cum am fi de acord cu oricine condamnă ameninţarea de viol în grup 

din Sodoma sau comportamentul preoţilor şi preoteselor obsedaţi de sex din Roma. Astfel că, încă 

o dată, sunt convins că şi acest pasaj are multe de spus despre Dumnezeu, dar nimic despre homo-

sexualitate în accepţiunea de azi. 

 

Premisa a şasea 

  
 Autorii biblici păstrează tăcerea, în ceea ce priveşte orientarea sexuală, aşa cum 

o înţelegem noi astăzi. Nici nu o validează, nici nu o condamnă. 

 Am cercetat îndeaproape cele şase texte biblice folosite de unele persoane pentru a con-

damna homosexualitatea. Nu trebuie să pierdem, însă, din vedere că nici Isus, nici profeţii şi nici 

chiar Pavel nu vorbesc deloc despre dragostea responsabilă pe care un bărbat gay sau o lesbiană o 

poate simţi faţă de o persoană de acelaşi sex. 

 Biblia păstrează o tăcere absolută vizavi de problema orientării sexuale. Nu e de mirare. 

Orientarea homosexuală nici măcar nu a fost cunoscută, până în secolul XIX. 

 Descoperirea că unii dintre noi sunt creaţi sau modelaţi în primii ani de viaţă pentru a trăi 

atracţie faţă de persoane de acelaşi gen a fost făcută în ultimii 150 ani. Autorii biblici nu ştiau ni-

mic despre orientarea sexuală. Autorii Vechiului Testament şi Pavel au presupus că toţi oamenii au 

fost creaţi heterosexuali, aşa cum credeau şi că Pământul era plat, că raiul era deasupra şi iadul, 

dedesubt, că Soarele se mişca în sus şi în jos. 

 În 1864, la aproape 3000 ani după Moise şi la 18 secole după Apostolul Pavel, sociologul 

german Karl Heinrich Ulrichs a fost primul care a afirmat că homosexualii sunt o clasă distinctă 

de indivizi. A fost un moment important pentru toate minorităţile sexuale. (...) 

 Ulrichs a făcut cunoscut lumii ceea ce noi, cei care suntem homosexuali, ştiam deja în 

adâncul inimii. Nu suntem heterosexuali care aleg să se angajeze în comportamente homosexuale. 

Suntem o întreagă clasă de oameni, a căror nevoie de intimitate cu persoane de acelaşi sex face 

parte din nucleul fiinţei noastre, încă de la naştere.  

 Cu toate că termenul homosexual a fost utilizat prima dată abia în secolul XIX, Ulrichs a 

recunoscut faptul că au existat homosexuali încă de la începuturile istoriei scrise, că suntem „dife-

riţi încă de la naştere de heterosexuali” şi că dorinţa noastră de intimitate şi ataşament faţă de per-

soane de acelaşi sex este intrinsecă, naturală, înnăscută şi/sau determinată în copilăria timpurie. 

Potrivit lui dr. Ulrichs, ceea ce putea părea „nenatural” pentru Moise şi Pavel era, de fapt, „natu-

ral” pentru homosexuali. 

 Aceasta este a şasea premisă. Autorii biblici nu cunoşteau nimic despre orientarea sexuală, 

în accepţiunea de astăzi, şi, din acest motiv, nu au spus nimic, nici pentru a o valida, nici pentru a 

o condamna. 

 Autorii Bibliei sunt autorităţi în materie de credinţă. Putem avea încredere în ei, atunci 

când vorbesc despre Dumnezeu. Însă nu ar trebui consideraţi autorităţi definitive în legătură cu 

orientarea sexuală, aşa cum nu sunt nici în ce priveşte gravitaţia, călătoriile spaţiale sau internetul.  

 Din moment ce autorii Scripturii nu sunt autorităţi definitive în privinţa sexualităţii umane, 

din moment ce nu ştiau nimic despre orientarea sexuală, aşa cum o înţelegem astăzi, din moment 
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ce Isus şi profeţii evrei au păstrat tăcerea cu privire la orice fel de comportament homosexual, sunt 

convins că nu există nimic în Biblie care să aprobe sau să condamne orientarea homosexuală, aşa 

cum o cunoaştem azi. 

 
Premisa a şaptea 

 
 Cu toate că profeţii, Isus şi alţi autori biblici nu spun nimic despre orientarea 

homosexuală, aşa cum o înţelegem noi astăzi, ei afirmă răspicat un lucru: în timp ce ne 

aflăm în căutarea adevărului, trebuie să ne „iubim unii pe alţii”. 

 E posibil să nu putem utiliza Biblia ca autoritate definitivă în ce priveşte orientarea sexua-

lă. Dar, în timp ce ne aflăm în căutarea adevărului, putem şi chiar suntem datori să utilizăm Biblia 

ca autoritate definitivă referitoare la felul în care ar trebui să ne purtăm unii cu alţii. 

 Un tânăr cărturar evreu L-a întrebat pe Isus: „Care este cea dintâi poruncă?” Citându-i pe 

profeţi, Isus i-a răspuns: „Cea dintâi poruncă este aceasta... să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău 

din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele 

tău ca pe tine însuţi”.  

 „Aceasta este porunca Mea”, a spus Isus, „să vă iubiţi unul pe altul, precum v-am iubit 

Eu”. În această privinţă, Biblia este foarte explicită. Chiar dacă nu suntem de acord unii cu alţii 

referitor la ceea ce pare că spune Biblia despre homosexualitate, putem cădea cu toţii de acord că, 

mai înainte de toate, Scripturile ne poruncesc să Îl iubim pe Dumnezeu şi să ne iubim unii pe alţii.  

 Din moment ce Dumnezeu este Dumnezeul adevărului, din moment ce Însuşi Hristos ne-a 

spus că adevărul ne va elibera, un mod de a-l iubi pe Dumnezeu şi de-a ne iubi unii pe alţii este să 

căutăm adevărul despre orientarea sexuală, oriunde l-am putea găsi. 

 Există dovezi tot mai multe, din ştiinţă, psihologie, istorie, psihiatrie, medicină şi din expe-

rienţa de viaţă a oamenilor, care conduc la un verdict evident: homosexualitatea nu este nici boală, 

nici păcat. Din păcate, Biserica s-a mişcat întotdeauna foarte încet, a fost, poate, chiar ultima insti-

tuţie din lume care să accepte adevăruri noi. (...) 

 În schimb, mulţi creştini bine-intenţionaţi îşi îndepărtează propriii copii de Biserică, 

folosindu-se de pasaje din Scriptură care s-ar putea ca nici măcar să nu se refere la orientarea se-

xuală, aşa cum o înţelegem noi astăzi. 

 

Premisa a opta 

 
 Indiferent ce cred unii oameni că spune Biblia despre homosexualitate, această 

credinţă nu ar trebui folosită pentru a nega homosexualilor drepturile civile 

fundamentale. (...) 

 Vă rog să luăm în considerare un ultim aspect. Eu iubesc Biblia. Citesc în ea Cuvântul 

Domnului şi ascult Cuvântul Domnului în tot cuprinsul ei. Dar Statele Unite nu sunt o naţiune 

guvernată de Biblie. Naţiunea noastră este guvernată de Constituţie şi de Carta Drepturilor. Legile 
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noastre au fost create pentru a proteja dreptul indivizilor de a avea păreri diferite. Dacă Biblia (sau 

modul în care Biblia este interpretată de unele persoane) ajunge să înlocuiască Constituţia, ca lege 

fundamentală, subminăm temelia măreaţă pe care a fost construită această ţară. (...) 

 Sper că putem fi cu toţii de acord că este necesar să ne împotrivim împreună celor care ar 

dori să înlocuiască Constituţia cu legea biblică. (...) Putem oare lupta pentru drepturi civile depline 

pentru toţi... chiar dacă nu suntem de acord unii cu alţii? 

 În cadrul acestei ultime premise, vă rog pe voi, cei care nu sunteţi de acord cu poziţia mea 

legată de homosexualitate, să îmi susţineţi poziţia legată de drepturile civile depline pentru toţi 

oamenii, inclusiv pentru americanii gay, lesbiene, bisexuali şi transgender. 

 Sper că veţi fi de acord cu mine că suntem cu toţii o familie (...). Suntem diferiţi, dar pu-

tem, totuşi, trăi paşnic împreună. 
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Ar discrimina Isus? 
 
 

Rev. Cindi Love 
 
 
Să procedăm mai bine 

 
 De-a lungul istoriei, cuvintele Bibliei şi felul în care au fost interpretate de oameni au fost 

utilizate pentru a susţine instituţii care au produs suferinţă şi pentru a valida un bigotism evident. 

Numai în ultimii 200 ani, pasaje din Biblie au fost folosite pentru a justifica sclavia, a oprima fe-

meile şi a exclude homosexualii de la sacramente. (...) 

 Putem oare învăţa ceva din aceste experienţe sau vom continua să minimizăm importanţa 

faptului că Biserica a sprijinit sau chiar încurajat practicile discriminatorii? Vom ignora oare agen-

da Dreptei Religioase din Statele Unite? Această agendă îşi poate atinge scopurile numai atâta 

vreme cât bisericile continuă să promoveze ideea că a fi non-heterosexual este un păcat abomina-

bil şi, în consecinţă, că acest lucru este o alegere.  

 Mulţi oameni se grăbesc să argumenteze că a fi negru sau femeie este ceva destul de diferit 

faţă de „păcatul cu voie al homosexualităţii”. Experienţele de marginalizare sunt atât de singular 

internalizate şi instituţionalizate, încât acest aspect devine un diferend care desparte oamenii şi îi 

îndepărtează de solidaritatea pe care am putea-o găsi, dacă depăşim limitele oprimării proprii, spre 

a construi comunităţi de credinţă. Isus nu a spus absolut nimic despre homosexuali şi cu atât mai 

puţin despre „alegerile” lor. Da, aşa este, Isus, figura centrală din Scriptura Creştină, Cel al Cărui 

model discipolii Săi caută să-l urmeze, nu a spus absolut nimic despre homosexualitate – poate că 

nu i s-a părut un subiect prea important. Isus a ales să îi includă pe toţi oamenii. Isus a creat legă-

turi interumane şi comunităţi, indiferent de gen, statut social, etnie, provenienţă culturală şi tradiţie 

religioasă. 

 Dar conservatorii care refuză homosexualilor un statut cetăţenesc deplin (...) sunt de altă 

părere. Ei spun că Biblia este mărturia judecăţii lui Dumnezeu împotriva păcatului homosexualită-

ţii, încă de la prima menţiune a acestuia în Scriptură, că homosexualii sunt cumva inferiori în ce 

priveşte caracterul moral şi că sunt în mod voit păcătoşi, promiscui sexual şi ameninţători şi merită 

pedepsiţi pentru propriile fapte. Astăzi, Biserica repetă greşelile trecutului, revendicând Cuvântul 

Divin pentru a-şi susţine dogma omenească. Suntem recunoscători că majoritatea creştinilor nu 

mai cred în ierarhie rasială sau de gen şi credem cu tărie, aşa cum spune, succint şi delicat, Jack 

Rogers, că o abordare Hristologică, care tratează Biblia prin raportare la Isus ca personaj central, 

poate da Bisericii posibilitatea de a-şi modifica părerile şi sentimentele referitoare la problematica 

homosexualităţii.
5
 

                                  
5
 Jack Rogers, Jesus, Bible and Homosexuality, p. 34. 
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 Rodney Stark, sociolog la Universitatea Baylor şi una dintre resursele mele preferate, are, 

de asemenea, o abordare centrată pe Hristos, cu privire la problematica interacţiunii umane. El 

spune: 

 Hristos a afirmat un concept revoluţionar de egalitate morală, nu doar prin vorbe, ci prin 

fapte. În repetate rânduri, a ignorat barierele de statut social şi a lucrat cu persoane stigmatizate, 

inclusiv samariteni, cârciumari, femei imorale şi diverse alte persoane considerate paria, acordând 

validare divină unei societăţi incluzive. În acelaşi spirit, a declarat şi Pavel: „Nu mai este iudeu, 

nici elin; nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască, pentru că 

voi toţi una sunteţi în Hristos Isus”. În pofida inegalităţilor lumeşti, noua doctrină revoluţionară a 

creştinismului, afirmată aici, este adevărata egalitate socială, în cel mai important sens (...). Scrii-

torii Noului Testament au arătat foarte clar că egalitatea în ochii lui Dumnezeu are implicaţii legate 

de modul în care oamenii ar trebui trataţi în lumea aceasta.
6
  

 Dezbaterea (scripturală) despre homosexualitate se concentrează pe cel mult opt texte: 

Geneza 19:1-29, Judecători 19:1-30, Leviticul 18:1-30, Romani 1:21-28, 1 Corinteni 6:9-17, 1 

Timotei 1:3-13 şi Iuda 7. Patru dintre aceste pasaje sunt pre-creştine şi un al cincilea text (Iuda) 

face referire la evenimente din Vechiul Testament. Niciunul dintre texte nu este despre Isus şi nici-

unul nu include cuvintele Lui.  

 Rowan Williams, Arhiepiscop de Canterbury, a afirmat că acei creştini conservatori care 

citează Biblia pentru a condamna homosexualitatea interpretează greşit un pasaj esenţial din Epis-

tola către Romani.
7
 Există un mare număr de lucrări academice bine documentate care examinează 

şi dezbat pasajele menţionate mai sus. Ca alternativă la achiziţia cărţilor, puteţi răsfoi şi resursele 

on-line. Atât www.jesusmcc.org, cât şi www.wouldjesusdiscrimi-nate.com conţin informaţii (şi 

link-uri către informaţii) referitoare la interpretarea şi înţelegerea celor câteva pasaje biblice care 

ating subiectul relaţiilor între persoane de acelaşi sex.  

 (...) Dezbaterea despre interpretarea Scripturii cu privire la homosexualitate mai poate con-

tinua încă 200 ani, dacă permitem acest lucru. Dacă nu dorim să repetăm aceleaşi consecințe nega-

tive produse de discriminarea femeilor şi a negrilor, putem efectua o schimbare de curs acum. Oli-

ver „Buzz” Thomas, un preot baptist, a scris un articol despre credibilitatea religiei, pentru USA 

Today, în noiembrie 2006, în care a abordat nu numai înţelegerea contextuală a Scripturii, dar şi 

înţelegerea ştiinţifică a homosexualităţii. Cităm în continuare câteva fragmente din articol: 

 Şi dacă liderii creştini se înşeală în ceea ce priveşte homosexualitatea? Presupun că, în 

acelaşi fel în care un ziar îşi păstrează credibilitatea, reparându-şi greşelile, şi liderii Bisericii ar 

trebui să facă la fel.  

 Erată: În pofida a tot ceea ce aţi citit, auzit sau aţi fost învăţaţi în toţi anii în care aţi mers la 

biserică, homosexualitatea este, de fapt, determinată la naştere şi nu trebuie condamnată de cre-

dincioşi. 

                                  
6
 Rodney Stark, A civil religion: how Christianity created free and prosperous societies. The American Enterprise, 

mai 2006, p. 17. 
7
 Tom Heneghan, editor religios, Reuters UK, 

http://uk.reuters.com/article/reutersEdge/idUKNOA83516120070418, aprilie 2007. 

http://www.jesusmcc.org/
http://www.wouldjesusdiscrimi-nate.com/
http://uk.reuters.com/article/reutersEdge/idUKNOA835161
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 Până la urmă, singurul rezultat tangibil al religiei este autoritatea morală. Dacă o pierdem, 

ne pierdem şi credibilitatea. (...) 

 De data aceasta, creştinismul se află în pericol de a-şi risipi autoritatea morală, dacă-şi con-

tinuă pattern-ul de discriminare împotriva persoanelor gay şi lesbiene, în ciuda dovezilor ştiinţifice 

tot mai numeroase că orientarea sexuală nu are nicio legătură cu alegerea (...). Concluzia este: fără 

alegere, nu poate exista culpabilitate morală. 

 Fiind un om care, în trecut, avea o abordare de tipul „Biblia spune aceasta, eu cred şi îmi e 

de ajuns”, am înţelegere faţă de persoanele care acceptă literal Biblia. Dar aici este problema. 

Leviticul este plin de legi care impun pedeapsa cu moartea pentru orice, de la a mânca pisică de 

mare, până la a fi impertinent cu propriii părinţi. Dacă acceptăm fie şi una dintre acestea ca fiind 

cuvântul neechivoc al lui Dumnezeu, suntem nevoiţi să le acceptăm pe toate. 

 Adevărul este că religia de masă a evoluat, depăşind sacrificiile animale, sclavia şi multi-

tudinea de ritualuri primitive descrise în Levitic cu sute de ani în urmă. A ne agăţa selectiv şi ex-

clusiv de aceste străvechi prescripţii pentru gay şi lesbiene este nedrept, conform oricărui standard 

etic. Noi, avocaţii, o numim „aplicare selectivă” şi, în afacerile civile, este ilegală. 

 O interpretare mai bună a Scripturii începe cu Cartea Genezei şi cu marea declaraţie despre 

lumea creată de Dumnezeu şi despre toţi cei care o locuiesc: „Şi a văzut Dumnezeu că era bine”. 

Dacă Domnul ne-a creat şi dacă tot ceea ce a creat este bine, cum ar putea fi o persoană gay vino-

vată că este întocmai aşa cum a creat-o Dumnezeu? 

 În ce priveşte Noul Testament, la prima vedere, scrierile Apostolului Pavel par să dea cre-

zare noţiunii că homosexualitatea este un păcat – până în momentul în care luăm în considerare că 

Pavel, cel mai probabil, se referea la practica romană a pederastiei, o formă de pedofilie comună în 

lumea veche. Bărbaţii mai în vârstă înstăriţi foloseau adesea băieţi tineri drept concubini, iubiţi sau 

sclavi sexuali. Astăzi, o astfel de exploatare a minorilor nu mai este tolerată. Concluzia este că 

relaţiile devotate, de durată, între persoane de acelaşi sex nu sunt abordate în Noul Testament. 

Mărturia biblică este deformată, dacă versete scrise într-un anumit context (cum ar fi exploatarea 

sexuală a copiilor) sunt aplicate unor situaţii contemporane referitoare la parteneri monogami de 

acelaşi sex. Promiscuitatea sexuală este condamnată în Biblie, indiferent dacă are loc între persoa-

ne gay sau heterosexuale. Fidelitatea sexuală nu este, însă, condamnată. 

 Pe cei care încă mai au dubii, îi invit să pună mâna pe Biblie şi să petreacă câteva ore, 

reacomodându-se cu învăţăturile lui Isus. Nu veţi găsi nici măcar o singură referire la homosexua-

litate. Există învăţături despre bani, pofte trupeşti, divorţ, posturi şi o mie de alte subiecte, dar ni-

mic despre homosexualitate. Ciudat, nu credeţi, dacă a fi gay este o ameninţare morală atât de 

mare? 

 Pe de altă parte, Isus a petrecut mult timp vorbind despre cum să ne purtăm cu alţi oameni. 

În primul rând, a afirmat răspicat că nu este rolul nostru să judecăm. Este rolul lui Dumnezeu („Nu 

judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi”, Matei 7:1). Şi, în al doilea rând, ne-a poruncit să îi iubim pe alţii, 

aşa cum ne iubim pe noi înşine.  

 Aşadar, vă întreb. V-aţi dori să fiţi discriminaţi? V-aţi dori să vă pierdeţi serviciul, casa sau 

beneficiile sociale, din cauza unui lucru asupra căruia nu aveţi niciun control? Mai mult, v-ar plă-

cea dacă societatea nu v-ar lăsa să vă vizitaţi partenerul de viaţă în spital sau nu v-ar permite să 

faceţi o plângere în numele lui, dacă ar fi asasinat? 
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 Suferinţa pe care persoanele gay şi lesbiene au îndurat-o din cauza religiei este incalculabi-

lă, dar aceşti oameni privesc cu încredere către viitor, în aşteptarea reabilitării. Dovezile ştiinţifice 

sunt, până la urmă, foarte încăpăţânate. Chiar şi credinţele noastre religioase sunt nevoite să capi-

tuleze înaintea lor, aşa cum a realizat şi Biserica, finalmente, în bătălia sa împotriva lui Galilei.
8
  

 Campania „Ar discrimina Isus?” insistă asupra faptului că persoanele gay şi lesbiene nu 

sunt un „gând ulterior” al lui Dumnezeu şi abordează efectele negative insidioase ale prejudecăţi-

lor şi a discriminării. Ea afirmă că mesajul Evangheliei este prisma prin care întreaga Scriptură 

trebuie interpretată. Dragostea şi compasiunea, dreptatea şi pacea se află în chiar nucleul vieţii şi 

propovăduirii lui Isus, iar incluziunea este o componentă-cheie a mesajului esenţial al lui Hristos. 

Dacă am interpreta Biblia literal, ar trebui să susţinem încă sclavia, subjugarea femeilor şi credinţa 

că lumea, aşa cum o cunoaştem, a fost creată în şapte zile a câte 24 ore. De asemenea, ar trebui să 

susţinem poligamia şi să pedepsim, în acelaşi timp, sexul între bărbaţi (şi diverse transgresiuni 

alimentare) cu moartea, tolerând, însă, sexul între femei. Însă toate acestea sunt rezultate în mod 

evident absurde şi nu interpretăm Biblia în acest fel. Isus a spus că toată Legea şi prorociii – toate 

învăţăturile etice şi morale din Biblie – se cuprind în a-L iubi pe Dumnezeu şi a-l iubi pe aproapele 

nostru ca pe noi înşine. A-i discrimina pe semenii noştri non-heterosexuali nu este un act de dra-

goste faţă de ei. (...) 

 
Să apăsăm pe butonul de resetare 

 
 Cum putem încuraja evoluţia unor noi perspective? Am învăţat multe despre acest proces, 

în intervalul de timp pe care l-am petrecut în corporaţiile americane şi, în particular, în timpul in-

terviurilor pentru posturile majore de televiziune. Am învăţat că orice afirmaţie poate fi făcută să 

funcţioneze ca un fapt, dacă una din părţi declară cu tărie că aşa este, iar cealaltă parte nu este la 

fel de puternică în a prezenta un aspect alternativ. (...) 

 În ultimii 15 ani, mai mult de 90% din posturile de radio din Statele Unite au ajuns sub 

controlul Dreptei conservatoare. Majoritatea americanilor află ştirile zilei de la FOX, mai mult 

decât din orice altă sursă.
9
 (...) 

  Campania „Ar discrimina Isus?” a fost gândită pentru a produce o înţelegere clară a mo-

dului în care indivizi aflaţi în diverse circumscripţii şi locaţii reacţionează la problematica discri-

minării, inegalităţii, excluderii şi escaladarea infracţiunilor motivate de ură împotriva non-

heterosexualilor, care ne afectează astăzi. Campania implică schimburi între persoane reprezen-

tând toate categoriile sociale – organizaţii seculare şi religioase, precum şi numeroasele comunităţi 

din America. 

 Cred că această interacţiune ne va da posibilitatea să începem un nou dialog în America. 

Din acest dialog, speranţa mea este că putem dezvolta un cadru şi o agendă imparţiale şi în con-

formitate cu Constituţia, care, la rândul lor, vor sprijini acţiunea socială eficientă a cetăţenilor 

noştri. 

 Deşi fundaţia noastră colectivă este solidă, avem nevoie de o operaţie estetică. Le-am per-

mis ideologilor să ne distragă atenţia de la rutina evaluărilor de stare şi de la funcţiile de întreţinere 

                                  
8
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9
 Site-ul web al FOX este http://www.fox.com 
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riguroase pe care le presupune sistemul nostru democratic. Din acest motiv, cultura noastră este 

scăldată în otrăvuri – extremism şi excludere, ură şi intoleranţă, violenţă şi frică. Aceste toxine ne 

distrug. (...) 

 Religia are cea mai mare utilitate, atât pentru naţie, cât şi la nivel individual, nu ca o ideo-

logie, ci ca o structură de credinţă. Este, în mod just, o sursă de compasiune, o prezenţă mângâie-

toare, o voce profetică, o chemare pentru tot ce este mai bun în noi şi o inspiraţie pentru a-i ajuta 

pe cei mai vulnerabili şi mai marginalizaţi dintre noi. Valorile cele mai semnificative pentru noi, 

toţi cei care trăim împreună în această ţară, sunt cele care promovează atât binele comun, cât şi un 

viitor sănătos şi paşnic pentru generaţiile ce vor veni – nu acele valori care caută să instaureze 

mentalitatea sectară unui anume grup religios sau politic. 

 În calitate de cetăţeni, ar trebui să fim puternic preocupaţi de consolidarea principiilor de-

mocratice, întrucât acestea ne-au fost de mare folos chiar şi în cele mai imperfecte momente ale 

noastre. Ar trebui să sprijinim consolidarea angajamentului nostru naţional faţă de libertatea reli-

gioasă, în loc să ne simţim ameninţaţi de pluralitatea religiilor. 

 Valorile comune ale poporului american sunt înlocuite cu standarde care slujesc interese 

particulare şi specializate. Religia nu se mai bucură de respect şi nici nu facilitează buna înţelegere 

între grupuri diferite – religia este folosită ca instrument politic, iar forţa sa unificatoare este sever 

compromisă.
10

 

 (...) Am creat cu adevărat un haos în Biserica creştină şi în această aşa-numită naţiune creş-

tină. Este necesar să ne întrebăm: „Ar discrimina Isus?” 

 (...) Isus nu a oprimat femeile – nici noi nu ar trebui să facem asta. Isus nu a făcut discri-

minări între oamenii de diferite rase sau religii – nici noi nu ar trebui. Isus i-a inclus în mod speci-

fic pe oamenii care nu făceau parte din comunitatea Lui etnică şi religioasă. (...) 

 Permiteţi-mi să vă repet un adevăr absolut: Isus nu a menţionat niciodată homosexualita-

tea. Mai mult, cele şase sau şapte pasaje utilizate în mod tipic pentru a justifica excluderea non-

heterosexualilor au fost interpretate şi aplicate eronat, aşa cum şi versetele folosite de Biserică în 

apărarea sclaviei, segregării şi opresiunii femeilor au fost interpretate şi aplicate greşit. Am fost 

îndeajuns de inteligenţi pentru a ne recunoaşte erorile cu privire la problematica drepturilor civile 

(tradiţionale) şi a drepturilor femeilor şi suntem suficient de ascuţiţi la minte pentru a opri şi dis-

criminarea împotriva non-heterosexualilor. 

 Cei care nu sunt de acord cu mine spun că „selectez” din Scripturi, în aşa fel încât să îmi 

susţin punctul de vedere. În mod clar, cu toţii facem asta, altfel am omorî prin lapidare femeile, 

pentru adulter, şi nimeni nu ar divorţa. Întrebarea este dacă Biblia a fost scrisă cu intenţia de a ne 

călăuzi în direcţia unor relaţii mai iubitoare cu Dumnezeu şi cu ceilalţi oameni sau dacă a fost scri-

să cu intenţia de a ne separa de Dumnezeu şi de ceilalţi oameni. Fundamentalismul ne lipseşte de 

relaţii interumane inteligente şi pline de compasiune, iar eu nu pot găsi nicio dovadă în viaţa lui 

Isus Hristos care să susţină această practică. (...) 

 Ce anume ne poate justifica în a-i respinge pe membrii propriilor noastre familii? Dar a 

respinge vecini sau persoane complet străine – este drept? Cine a spus aşa? Din ce motiv credem 

ceea ce credem? Credem ce ne-au spus părinţii noştri? Putem fi siguri că aveau dreptate? Credeţi 
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aceste lucruri, pentru că aşa spun pastorii? Sunteţi siguri că au dreptate? Poate credeţi aceste lu-

cruri, pentru că aşa a spus preşedintele. Sunteţi convinşi că are dreptate? Credeţi aceste lucruri, 

pentru că aşa spune Biblia? Ştiţi cu adevărat ce spune Biblia? 

 (...)Mă folosesc de întrebarea „Ar discrimina Isus?” ca de un filtru. (...) Punând această 

întrebare, puteţi crea o oportunitate de dialog. Puteţi vorbi despre istoria Bibliei, despre felul în 

care oamenii de credinţă au utilizat Biblia pentru a susţine segregarea, crezând cu tărie că aveau 

dreptate. Apoi, însă, Martin Luther King, Jr. a prezentat un punct de vedere alternativ şi oamenii 

de credinţă puternici şi-au condus congregaţiile, comunităţile şi familiile către o cercetare şi o înţe-

legere mai adânci.  

 Astăzi, segregarea nu mai este încurajată de nicio denominaţie religioasă. Bisericile s-au 

căit de comportamentele josnice şi vătămătoare asociate cu segregarea – şi ne putem căi din nou! 

De fapt, cred că ne vom căi din nou şi că, de data aceasta, catalizatorul schimbării ar putea fi chiar 

repetarea frecventă a întrebării: „Ar discrimina Isus?” 

 

 Aceste două capitole sunt extrase din „Ar discrimina Isus? Întrebarea secolului 

XXI” (Trafford Publishing, 2008), tipărite cu permisiunea autoarei. 
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Coming out: un sacrament  
 
 

Rev. Dr. Mona West 
 
 

 Un sacrament este un act care mijloceşte harul şi taina lui Dumnezeu. Coming out-ul este 

un sacrament pentru persoanele credincioase gay, lesbiene, bisexuale sau transgender (LGBT), 

pentru că ne inserează într-un proces continuu de manifestare a harului Domnului în vieţile noas-

tre. Coming out-ul este crucial pentru dezvoltarea noastră spirituală, pentru că marchează începu-

tul drumului prin care integrăm identitatea LGBT în viaţa noastră. Sau, cu alte cuvinte: accepta-

rea identităţii noastre LGBT este o invitaţie de a continua, la un nivel mai profund, călătoria 

noastră spirituală. 

 Înţelegerea şi acceptarea apartenenţei la comunitatea LGBT – recunoaşterea a ceea ce sun-

tem cu adevărat şi a ceea ce am fost creaţi să fim – este un moment de „breşă” în vieţile noastre 

spirituale. Momentele de „breşă” sunt acele momente de invitaţie care se produc de-a lungul vieţii 

şi în care întrezărim străfulgerări a ceva mai mult, străfulgerări ale unei realităţi mai mari din care 

facem parte. În aceste momente, întrezărim scântei ale propriei noastre naturi divine: sinele auten-

tic care este chipul lui Dumnezeu în noi. 

 Peste acest sine autentic se suprapun treptat „problemele” vieţii. Sinele nostru autentic, 

creat după chipul lui Dumnezeu, se lasă acoperit de un sine fals, construit din frică, din mecanisme 

de apărare şi din tehnicile noastre de supravieţuire. Pentru persoanele LGBT, o parte a acestui sine 

fals este o identitate în care încercăm să trăim, în baza condiţionării noastre într-o cultură 

heterosexistă. Creştem expuşi unor mesaje puternice, care sunt contrare sinelui nostru autentic. 

Acumulăm straturi după straturi ale sinelui fals, încercând să ne potrivim în cadrul unui ideal 

heterosexist. Când ne facem coming out-ul, părăsim această imagine falsă şi începem procesul 

prin care facem loc apariţiei sinelui nostru autentic – sinele adevărat pe care l-a avut Dumnezeu în 

plan. Ne angajăm într-o lucrare de transformare. 

 
O temă centrală 
 
 Chris Glaser, autor al lucrării „Coming out: un sacrament”, afirmă că tema centrală în vie-

ţile persoanelor LGBT este coming out-ul. El arată că expresia are o istorie proprie în cultura gay 

şi lesbiană. Înainte de Al Doilea Război Mondial, „coming out” desemna un eveniment de iniţiere, 

în cadrul căruia o persoană era primită în societatea gay. Abia în anii '60, termenul a început să fie 

asociat cu ascunderea orientării sexuale, ascundere denumită adesea „being in the closet” (literal 

„ascundere în dulap”)
11

. Pentru Glaser, coming out-ul este un „sacrament unic – un rit de vulnera-

bilitate care dezvăluie sacrul” în vieţile persoanelor queer credincioase
12

. De asemenea, Glaser 

afirmă că, şi în Scriptură, coming out-ul este o temă centrală: 
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12

 Ibid. 
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Coming out-ul este o temă în Scriptură, spre deosebire de homosexualitate. 

Despre aceasta din urmă, nu există mai mult de cinci referinţe discutabile. Dar 

coming out-ul este o temă cel puţin recurentă, dacă nu centrală, a Bibliei, uşor 

de recunoscut pentru cei familiari cu experienţa şi procesul coming out-ului ca 

persoană gay, lesbiană, bisexuală, transgender sau ca membru de familie, 

prieten sau susţinător al unei persoane LGBT. Astfel, conectăm experienţa 

noastră cu cea a înaintaşilor noştri spirituali şi ne deschidem către 

universalitatea procesului de coming out, dătător de viaţă şi transformator 

pentru orice fiinţă umană. Întocmai precum în Biblie, deschiderea către 

Dumnezeu îi pregătea pe cei aleşi sau chemaţi pentru „coming out-ul” 

Domnului Însuşi, tot astfel vulnerabilitatea noastră creează un sanctuar bine-

venit pentru auto-dezvăluirea lui Dumnezeu.
13

 

 Glaser aplică coming out-ul ca hermeneutică pentru a reexamina Scriptura – o reevaluare a 

poveştilor familiare, citite acum prin prisma coming out-ului. El identifică teme legate de coming 

out în poveşti precum Grădina Edenului (pierderea inocenţei şi ruşinea), cartea Exodului (elibera-

rea de opresiune), cartea Esterei (renunţarea la privilegiu) şi femeia samariteană venită la fântână, 

din Ioan 4:1-42 (dezvăluirea adevăratei identităţi).
14

 

 
Un profund proces spiritual 

 
 Carter Heyward, preot episcopal, teolog şi lesbiană feministă, subliniază faptul că procesul 

de coming out conţine o tensiune dinamică ce se constituie într-un teren rodnic atât pentru solida-

ritatea cu ceilalţi, cât şi pentru manifestarea divinului în vieţile persoanelor LGBT. Ea identifică o 

„profundă tensiune teologică” între revelaţie şi tăinuire, care acţionează nu doar în vieţile LGBT, 

pe măsură ce negociem nivelul dezvăluirii, dar şi în natura revelaţiei divine însăşi: 

Pentru că nu putem îndura atât de multă realitate, prezenţa lui Dumnezeu ne 

este adesea ascunsă: nu realizăm ce este bine, până ce nu suntem pregătiţi să 

contribuim la generarea condiţiilor în care binele poate avea loc. Cu toate 

acestea, cunoaşterea lui Dumnezeu poate fi invocată. Ea ne este la îndemână, 

oricând suntem pregătiţi. De asemenea, şi ceea ce nu vedem acum este 

important pentru felul în care cunoaştem şi ne îngrijim de noi înşine, de 

ceilalţi, de relaţiile noastre. Revelaţia divinului şi a umanităţii depline este o 

problemă de sincronizare, de maturizare a capacităţilor noastre de a risca să 

vedem şi să ne arătăm bunătatea, atunci când suntem pregătiţi să trăim întru 

ceea ce vedem. 

Ea continuă: 

Şi, în locurile ascunse ale vieţilor noastre, pot avea loc chiar acum pregătiri 

menite să ne dea posibilitatea să reacţionăm în acele momente cruciale când va 

fi vremea potrivită să ne deschidem plenar unii către alţii şi către Univers. 

Precum pâinea, dospim pentru a creşte.
15
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 Heyward îi încurajează pe aceia dintre noi care sunt gay, lesbiene, bisexuali sau 

transgender să recunoască impactul profund pe care coming out-ul nostru îl are asupra noastră şi a 

celorlalţi. Ea ne îndeamnă să fim responsabili şi oneşti în legătură cu modurile în care asumarea 

sexualităţii noastre ne situează într-o „relaţie corectă” cu lumea. 

 Terapeuta Kathleen Ritter şi preotul catolic Craig O'Neill, bazându-se pe anii de experienţă 

în lucrul cu clienţi gay şi lesbiene, oferă un alt model al coming out-ului ca proces spiritual. În 

cartea scrisă de ei, „Coming out interior: stadii ale deşteptării spirituale pentru gay şi lesbiene”, ei 

aplică poveştilor despre coming out un model al pierderii în opt paşi. Ritter şi O'Neill afirmă că 

procesul de coming out implică pierderea sau renunţarea la o imagine de viaţă heterosexuală con-

struită în mod fals.
16

 Modelul pierderii propus de ei include următoarele stadii: conştientizarea 

iniţială, menţinerea imaginii de viaţă, renunţarea la aceasta, conştientizarea pierderii, câştigarea 

unei noi perspective, integrarea pierderii, reformularea pierderii şi transformarea pierderii.
17

 Ei 

afirmă că parcurgerea acestui proces de pierdere conduce la o profundă vindecare psihologică şi 

spirituală. În ultimă instanţă, este un proces care duce de la moarte la viaţă: 

Timp de secole, persoanele gay şi lesbiene au trăit în umbra morţii, atât fizice, 

cât şi psihice. În culturile timpurii, li se acorda rolul de „moaşe” sau însoţitori 

ai celor care mureau spre a renaşte... Astăzi, persoanele de orientare 

homosexuală sunt, încă în mare măsură, marginalizate în cultura noastră şi 

alienarea lor le situează încă o dată în poziţia unică de a alege pentru ele însele 

o imagine de viaţă calitativ diferită. Cu alte cuvinte, neavând multe de pierdut 

în ce priveşte statutul, demnitatea sau prestigiul, ele pot începe să se perceapă 

ca fiind eliberate de constrângerile societăţii. Pierderile pot deveni câştiguri, 

iar moartea poate deveni înviere.
18

 

 Coming out-ul este un proces care implică nu doar recunoaşterea orientării sexuale, ci şi 

integrarea sexualităţii în viaţa fiecăruia dintre noi. 

Coming out, coming in 

 
 Există şi un alt nivel de coming out, care nu este numit, ci doar sugerat, în aceste modele 

cu stadii multiple: coming out-ul spiritual. Potrivit lui Ritter şi O'Neill, persoanele queer au o bo-

gată moştenire spirituală. Pentru mulţi, o parte a procesului de coming out include revendicarea 

acestei moşteniri. Christian de la Huerta descrie istoria persoanelor LGBT ca şamani, preoţi, tă-

măduitori, fiinţe intermediare, persoane cu două spirite şi păstrători de frumuseţe.
19

 În viziunea lui 

de la Huerta, coming out-ul presupune şi un proces de auto-cunoaştere („coming in”) – persoanele 

LGBT îşi descoperă adevărata identitate spirituală. 

 Coming out-ul spiritual nu înseamnă numai reaproprierea istoriei spirituale LGBT, ci, pen-

tru mulţi dintre noi, şi riscul de a fi identificat ca persoană spirituală în comunitatea gay şi lesbia-

nă. Ironia este evidentă: ca persoane LGBT credincioase, riscăm să fim ridiculizate şi respinse de 

comunitatea heterosexuală şi de comunităţile tradiţionale religioase, atunci când ne afirmăm orien-

tarea sexuală, şi riscăm să fim ridiculizate şi respinse de propria noastră comunitate, atunci când 
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ne afirmăm identităţile spirituale. De la Huerta citează mărturia unei lesbiene pastor care a făcut 

experienţa acestei ironii: 

Încă nu este „la modă” să fii gay şi credincios... Cea mai mare temere a mea a 

fost de a nu fi considerată o trădătoare de tocmai comunitatea pe care o 

iubeam cel mai mult. Pentru mulţi dintre noi, este încă un secret că suntem 

credincioşi. E încă un secret că suntem creştini practicanţi şi că mergem la 

biserică. Suntem defensivi în legătură cu aceste lucruri. Ne este la fel de frică 

să ne facem coming out-ul ca persoane spirituale în mijlocul comunităţii queer, 

cât ne este şi să ne facem coming out-ul ca persoane queer în mijlocul 

heterosexualilor.
20

 

 
O povestire biblică despre coming out 

 
 Una dintre cele mai puternice povestiri despre coming out din întreaga Scriptură este po-

vestea exodului evreilor din Egipt, care poate fi găsită în cea de-a doua carte a Bibliei: Ieşirea. 

Această poveste ne arată modul în care un grup de oameni numiţi evrei au fost eliberaţi din capti-

vitate şi sclavie, acceptând oferta de eliberare a lui Dumnezeu. Răspunzându-I afirmativ lui Dum-

nezeu şi asumându-şi riscul unui viitor necunoscut, ei s-au angajat într-un proces de transformare. 

Când au ieşit din Egipt, au fost cu adevărat transformaţi în poporul lui Dumnezeu (Ieşirea 19:3-6). 

 Această nouă identitate nu s-a înfiripat peste noapte pentru evrei şi nu a apărut nici în mo-

mentul în care au trecut Marea Roşie. Ea a fost produsul unei transformări treptate, pe măsură ce 

evreii au învăţat, prin bucuriile şi greutăţile vieţii în pustiu, ce însemna să trăiască plenar acest nou 

mod de viaţă. 

 Ieşind din Egipt, evreii au abandonat o identitate veche şi au început să accepte o identitate 

nouă, în relaţia cu Dumnezeu, Care i-a eliberat şi i-a chemat către El. Au fost momente când li s-a 

făcut frică în pustiu  – teritoriul necunoscut al noii lor identităţi. Adesea, le era atât de frică, încât 

doreau să se întoarcă la vechea captivitate cu care se obişnuiseră (Ieşirea 16:1-13). 

 În cele din urmă, au ajuns pe Tărâmul Făgăduinţei şi Dumnezeu le-a cerut să continue să 

relateze povestea eliberării lor (Ieşirea 12:24-27). Evreii (numiţi acum israeliţi) au păstrat vie isto-

ria Exodului lor (coming out), povestind-o din nou şi din nou, astfel încât generaţiile viitoare să 

poată trăi puterea şi realitatea ei. 

 Această poveste cuprinde învăţături spirituale importante pentru persoanele LGBT credin-

cioase care îşi acceptă coming out-ul ca pe un sacrament. Dumnezeu ne cheamă să trăim vieţi au-

tentice ca persoane LGBT şi, atunci când Îi răspundem afirmativ, pornim pe un drum de transfor-

mare spirituală, pentru toată viaţa. Lăsăm în urmă vechea identitate şi, atunci când ni se face frică 

de teritoriul câteodată necunoscut al noii noastre identităţi, suntem invitaţi, ca şi evreii, să avem 

încredere în faptul că Dumnezeu ne conduce în această călătorie. 

 Coming out-ul este un sacrament şi cel mai puternic aspect al sacramentului este faptul că 

numeroşi oameni pot participa la experienţa acestei puteri. De aceea, ca persoane LGBT credin-

cioase, să continuăm să relatăm poveştile noastre despre coming out, astfel încât atât generaţiile 

prezente, cât şi cele viitoare, să poată trăi puterea şi realitatea lor.   
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O teologie queer a sexualităţii 

 
 

Rev. Nancy Wilson, 
Moderator al Metropolitan Community Churches 

 

 

 

 Dacă ar fi să propunem cu adevărat un „mileniu queer”, unul din aspectele care ar putea 

caracteriza această eră ar fi o nouă teologie a sexualităţii. 

 Mulţi dintre noi, cei din comunitatea gay şi lesbiană religioasă, au vorbit  despre acest lu-

cru, încă de-acum multă vreme. Ne-am străduit să înţelegem în ce fel anume critica feministă şi 

experienţa gay şi lesbiană ar putea nu doar să îmbogăţească teologia sexualităţii, ci chiar să res-

tructureze cadrul conceptual al discuţiei. A fost dificil, întrucât, cel mai adesea, am crezut că obi-

ectivele noastre teologice se rezumă la încercarea de a „normaliza” sexualitatea gay pentru publi-

cul larg, la lupta pentru drepturile noastre civile, la dorinţa de a fi pur şi simplu incluşi în panora-

ma vieţii şi a stilurilor de viaţă omeneşti. Am fost limitaţi de necesitatea de a realiza o apologetică 

biblică sau teologică. Dar ce s-ar întâmpla, însă, dacă am reclama un rol în restructurarea întrebă-

rii fundamentale referitoare la Dumnezeu şi la sexualitatea umană? 

  De fiecare dată când confesiunile protestante din Statele Unite încearcă să „studieze” pro-

blematica homosexualităţii, grupurile lor de studiu realizează întotdeauna că nu pot analiza homo-

sexualitatea în mod izolat. Problematica sexualităţii umane este nucleul celor mai adevărate şi mai 

profunde conflicte ale noastre şi acesta este şi motivul pentru care ne este greu să vorbim despre 

homosexualitate în mod raţional, detaşat sau confortabil. 

 (...) Povestirile despre Sodoma şi Gomora şi Ghibeea devin din nou foarte utile, în acest 

moment. Dacă păcatul Sodomei nu este sexualitatea gay sau lesbiană, dacă este într-adevăr vorba 

despre violenţă şi, în particular, despre violenţă sexualizată, avem atunci un nou punct de pornire. 

Păcatele Sodomei şi ale Ghibeei constau în folosirea violentă a sexualităţii, în pedepsirea „celui-

lalt”, a celor diferiţi prin rasă, gen, sexualitate sau cultură (ori, poate, religie). Este vorba de ura 

faţă de celălalt, manifestată prin violenţă şi abuz sexual. Este, cu siguranţă, un eufemism să dăm 

acestui comportament numele de lipsă de ospitalitate. 

 Totuşi, privind dintr-o altă perspectivă, ne putem întreba: care este natura contactului sexu-

al sănătos şi sacru? Este oare posibil să utilizăm conceptul de ospitalitate ca model pozitiv pentru 

o reflecţie teologică asupra sexualităţii? Ar putea fi de folos conceptul de ospitalitate trupească 

pentru a începe să construim o nouă teologie a sexualităţii şi a relaţionării sexuale, care să fie libe-

ră, într-o anume măsură, de vechile reguli şi roluri sexuale? 

Ospitalitatea promiscuă, un dar queer 
 
 Ospitalitatea, aşa cum am afirmat şi mai devreme, este un dar spiritual care are, în mod 

clar, conotaţii queer. Există diferenţe importante între gay şi lesbiene, în această privinţă, însă cred 

că ideea este valabilă pentru ambele comunităţi. Un stereotip legat de bărbaţii gay este acela că 
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sunt bucătari fabuloşi şi că organizează petreceri excepţionale. Poate că legătura dintre gay şi ospi-

talitate este pe-atât de simplă, pe cât este şi noţiunea de „sensibilitate queer”: dragostea pe care o 

poartă bărbaţii gay eleganţei, ospitalităţii ca  formă de artă. Există, cu siguranţă, şi bărbaţi gay 

care nu sunt rafinaţi, nu ştiu să gătească, să decoreze sau să aranjeze o masă splendidă, dar se pare 

că un număr disproporţionat de mare dintre ei au un adevărat fler pentru ospitalitatea de acest tip. 

Originile culturale şi istorice ale acestui fapt au fost dezghiocate de Judy Grahn, cea care ne-a de-

numit „trans-persoane”, oameni aparţinând lumii dintre genuri. Misiunea noastră este, în parte, de 

a fi intermediari culturali. Eunucii din vechime, să ne amintim, erau „slujbaşi ai curţii”; mulţi erau 

gay şi răspundeau de ospitalitate, în cadrul palatului. 

 Am vorbit de curând, în Anglia, cu un bărbat gay care fusese valetul unui membru de vază 

al Parlamentului. Mi-a povestit că familia regală prefera ca servitorii palatului să fie gay, pentru că 

erau cei mai buni, când era vorba de a oferi ospitalitate, sub toate formele acesteia. De ce a persis-

tat acest stereotip queer, timp de mii de ani? A vorbi despre toate acestea presupune, întotdeauna, 

să nu depăşim o graniţă foarte fină: a vorbi despre identitatea gay în termeni esenţialişti poate du-

ce, pur şi simplu, la întărirea stereotipurilor. Chiar şi stereotipurile neutre sau pozitive pot fi folosi-

te în moduri periculoase, la nivel politic. 

 Când mă gândesc la lesbiene şi la cultura lesbiană, îmi vin în minte cinele comunitare şi o 

succesiune lejeră de muncă, pregătiri, mâncare şi casă, sex şi prietenie. Pentru lesbiene, ospitalita-

tea nu este formală aproape niciodată. Este fluidă, comunitară şi uşoară; toată lumea se implică şi 

nimeni nu  îşi arogă drepturi de proprietate asupra  „rezultatului”. De asemenea, ospitalitatea mai 

poate fi caracterizată şi prin graniţele permeabile, care includ părinţi şi copii, alţi membri ai fami-

liei, precum şi femei bisexuale şi bărbaţi. 

 Poate că tocmai experienţa de a fi fost părăsite sau alungate din casele şi familiile noastre 

(chiar dacă, mai târziu, ne-am împăcat cu acestea şi am vindecat trauma) ne face să fim mai dorni-

ce şi mai deschise să ne invităm şi să ne primim reciproc în casele, în sufrageriile, în bucătăriile şi, 

uneori, în paturile noastre. Poate că singurătatea şi nevoile noastre afective ne-au făcut aproape 

„promiscue” în dorinţa noastră de a oferi ospitalitate. Fiind marginalizate, am dezvoltat o dorinţă 

înverşunată de a include.  

 (...) Multe lesbiene şi mulţi gay creează, în mod conştient, medii ospitaliere în casele şi 

organizaţiile lor. Ei săvârşesc aceasta, ca pe un dar, ca un stil de viaţă. Nu spun că persoanele hete-

rosexuale nu fac şi ele la fel. Dar, poate, tocmai faptul că suntem „eliberaţi” de constructele fami-

liale convenţionale ne oferă ocaziile şi dorinţa de a restructura acest aspect al vieţilor noastre. De 

fapt, în ultima vreme, pe măsură ce persoanele heterosexuale sunt nevoite să interacţioneze cu 

rudele prin alianţă din mai mult de o căsătorie ori părinţii divorţaţi să dezvolte un „program” de 

vacanţă alături de copiii lor – cu alte cuvinte, pe măsură ce familiile heterosexuale devin din ce în 

ce mai complicate, încep să semene tot mai mult cu familiile gay şi lesbiene! 

 

Ospitalitatea corporală 
 
 Biblia însăşi vorbeşte despre trupul omului ca „templu” al spiritului. Trupurile noastre sunt 

casa noastră. Trupul/sinele nostru este căminul, nucleul identităţii noastre. 

 În lucrarea „Oameni ai cerbului”, Farley Mowatt descrie ceea ce a învăţat, trăind împreună 

cu populaţiile native din Canada, care vânează  turmele migratoare de reni. A trăit cu ei pentru o 
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vreme şi, la început, a fost critic faţă de adăposturile construite de aceştia. Erau o populaţie noma-

dă. Adăposturile lor îi păreau şubrede şi neadecvate lui Mowatt. Se putea gândi la nenumărate 

moduri de a le ameliora! Treptat, însă, şi-a dat seama că adăposturile erau construite astfel tocmai 

pentru că nu erau casele adevărate ale acestor oameni. Adăposturile erau doar utile pentru a prote-

ja de vânturi puternice, zăpadă sau ninsoare, dar adevăratele adăposturi sau case ale nativilor ca-

nadieni erau propriile lor corpuri, înveşmântate în piei de ren. Îmbrăcămintea lor era confecţionată 

cu grijă şi era singurul adăpost de care aveau nevoie. Corpurile le erau călite, înăsprite şi adaptate 

nevoii primare de căldură şi protecţie. Îşi purtau casele cu ei, pe şi în trupurile lor, de o manieră 

care face concepţia noastră despre casă (în accepţiunea de clădire) să pară superficială. 

 Unii dintre noi (...) întâmpină dificultăţi în a se identifica cu propriul corp sau în a-şi înţe-

lege trupul drept casă. Sunt cumplit de disociaţi de trupurile lor, ca şi cum corpurile ar fi lucruri cu 

care să ne confruntăm – ca şi cum nu am fi corpurile noastre sau, cel puţin, în corpurile noastre.  

 

A locui în trupurile/casele noastre 
 
 Dar corpurile noastre sunt acasă. Îmi vine în minte acest lucru, atunci când mă gândesc, de 

exemplu, la rostul şi la importanţa pielii. Pielea noastră  îndeplineşte un număr de funcţii simulta-

ne: este primul element al sistemului imunitar al organismului – ţinând la distanţă microbii, bolile, 

infecţiile. În acelaşi timp, este organul prin care facem experienţa unuia din cele cinci simţuri – 

simţul tactil. Pielea noastră este, de asemenea, un participant esenţial în cadrul sistemului nostru 

de răspuns sexual. Este mijlocul prin care îi atingem pe alţii şi prin care simţim atingerea lor. In-

terpretăm constant, cu mintea şi cu inima, înţelesul felurilor în care atingem şi suntem atinşi. Pie-

lea noastră este sediul zonelor erogene, care sunt intens şi tainic conectate cu sexualitatea noastră. 

Pielea este şi trăsătura primară de identificare a rasei. Împreună cu caracterele de gen, ea devine 

componenta cea mai puternic politizată a corpurilor noastre. 

 În consecinţă, pielea noastră simbolizează şi întruchipează atât imunitatea, cât şi vulnerabi-

litatea noastră (fizică şi politică). 

 Am văzut aceste aspecte ilustrate în mod emoţionant în experienţa persoanelor care trăiesc 

cu HIV/ SIDA. (...) Dintr-odată, pielea încetează să mai fie un organ de siguranţă sau apărare şi 

devine ea însăşi duşmanul. Devine o cauză de suferinţă, durere, intruziune şi chiar moarte. 

 Cei care suferă de SIDA au reacţii în moduri diferite faţă de această experienţă. Pe unii 

oameni, experienţa îi deschide şi îi ajută să devină mai vulnerabili emoţional. Alţii, însă, au nevoie 

să îşi dubleze defensele emoţionale. 

 (...) Şi sexualitatea, în epoca SIDA, integrează acest paradox. Sexualitatea poate fi un mod 

extraordinar de auto-exprimare, putere, dorinţă şi împlinire a nevoii de comuniune cu ceilalţi. Dar 

poate fi şi un mijloc prin care trăim ruşine şi abuzuri, dezamăgire, izolare, obsesii si violenţă. 

 Acesta este modul fizic, grafic, în care cunoaştem paradoxul vieţii: a trăi înseamnă a risca, 

uneori chiar a risca viaţa însăşi! Isus a spus mereu lucruri paradoxale de acest fel: pentru a-ţi salva 

viaţa, e nevoie să o pierzi! Noi, creştinii, credem că, prin moartea Lui, Hristos ne-a făcut darul 

vieţii veşnice. Am auzit odată pe cineva explicând de manieră foarte simplificată Întruparea, anu-

me că Isus este Dumnezeu înveşmântat în piele. Dumnezeu riscându-şi Sinele Divin în trupul de 

carne şi în vulnerabilitatea omenească. 
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 Acel Isus care a afirmat că vrea să fie identificat cu „cel mai mic dintre aceştia” astăzi este 

afectat de HIV/SIDA, inclusiv de sarcomul Kaposi şi psoriazisul potenţial letal, în pielea care con-

ţine divinitatea. 

 

Diferenţele trupeşti: politicile proprietăţii 
 
 Este interesant să comparăm diferenţele dintre corpurile noastre cu diferenţele dintre casele 

noastre. 

 Unii dintre noi sunt proprietari de case. Au sentimentul că deţin controlul asupra acestora – 

le pot decora, remodela, îmbunătăţi, neglija sau mobila după bunul plac. În mod similar, unii din-

tre noi au o conştiinţă, o intenţionalitate a propriilor corpuri. Ei simt că pot şi că ar trebui să aibă 

controlul asupra greutăţii lor, asupra tunsorii, formei ş.a.m.d. 

 Alţii nu cred că trupul le aparţine. Mulţi copii, poate chiar cei mai mulţi, simt că nu deţin 

controlul total asupra corpurilor lor. Pare că părinţii, tutorii sau, câteodată, chiar unii copii mai 

mari sau alţi adulţi „posedă” copilul sau corpul acestuia. Uneori, se întâmplă astfel din motive 

aparent  bune – pentru a proteja, de exemplu. Alteori, pentru a exploata copilul. Mulţi copii sunt 

nevoiţi să se lupte pentru intimitate, pentru un sentiment al graniţelor, chiar şi pentru a afirma ide-

ea că trupul lor le aparţine cu adevărat şi nu este „proprietatea” altcuiva. 

 Mulţi părinţi au credinţa că, într-un fel, copiii le aparţin, tot aşa cum cred că sunt proprie-

tarii corpurilor animalelor de companie şi ai plantelor (...). Multe femei se simt ca şi cum taţii şi 

soţii sunt proprietarii corpurilor lor, ca şi cum nu ar putea lua decizii independente cu privire la 

propriile trupuri. Pentru unele femei, această lipsă a proprietăţii este mai puţin evidentă, fiind justi-

ficată adesea ca o dorinţă de a fi pe placul altei persoane – un soţ sau un iubit. (...) Şi bărbaţii fac 

acest lucru, însă într-o măsură mai mică. 

 Oamenii îşi „vând” uneori corpurile, le închiriază. Există femei care îşi închiriază trupul cu 

scopul de a procrea, precum în cazul părinţilor-surogat. Alţii îşi vând sau închiriază corpul de ma-

nieră mai puţin formală, îşi oferă trupul la schimb pentru adăpost, hrană, îmbrăcăminte, căldură, 

afecţiune, dependenţe sau bani. 

 (...) Fiind copii, adolescenţi, apoi tineri adulţi, ne străduim să ne raportăm în termeni de 

identitate şi de independenţă la trupul/sinele nostru – fizic, mental, emoţional, chiar spiritual. Ce 

înseamnă pentru noi să avem cu adevărat un sentiment de control asupra propriului corp? Femeile 

cunosc probleme specifice în această privinţă, datorită faptului că trupurile noastre pot fi „împărtă-

şite” cu alţii, în procesul contracepţiei şi al naşterii. Întreaga dezbatere referitoare la avort este 

focalizată asupra dreptului femeii de a decide dacă trupul ei va fi sau nu utilizat pentru a adăposti 

viaţa embrionară a unei alte fiinţe umane. Graviditatea este o experienţă foarte intensă şi unică a 

ospitalităţii trupeşti. Ce înseamnă să împarţi interiorul corpului tău, hrana, sângele, energia şi fie-

care minut al fiecărei zile, timp de nouă luni, cu cineva pe care încă nu îl cunoşti? Cum ţi se modi-

fică viziunea asupra propriului corp şi întregul concept de ospitalitate? 

 În ce fel sentimentul de a fi sau nu fi acasă în propriul corp ne afectează capacitatea de a ne 

împărţi corpurile cu alţii, atunci când dorim sau avem nevoie să o facem?  

 (...) Unele femei cu prea puţin sprijin şi resurse, bani, familie, prieteni sau speranţă, sunt 

extraordinar de curajoase în încercarea de a avea grijă de trupul lor în moduri noi. (...) Este, de 
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asemenea, nevoie de curaj, pentru ca unele femei să se poată confrunta cu faptul că nu sunt pregă-

tite să îşi împartă corpul cu cineva, într-un anumit moment. Că a spune un „nu” onest acum poate 

însemna un „da” mai sănătos şi mai înţelept mai târziu.  

 (...) Mare parte din slujirea mea ca pastor şi din slujirea MCC, de-a lungul anilor, a fost 

îndreptată către familiile gay/lesbiene/bisexuale aflate în dificultate. Uneori, precum în orice altă 

familie, nişte adulţi care cu greu pot avea grijă de ei înşişi încearcă să îşi crească şi să îşi îngrijeas-

că copiii. Bisericile MCC funcţionează adesea ca o mare familie extinsă – celebrează victoriile şi 

oferă ajutor reciproc, pe timp de criză. Crizele familiilor gay şi lesbiene sunt adesea exacerbate de 

toate provocările legate de stima de sine, asociate cu coming out-ul şi cu încercarea de a trăi plenar 

şi sănătos, în corpurile, minţile şi spiritele noastre gay şi lesbiene.  

 

Ospitalitatea ca etică biblică centrală 
 
 Ospitalitatea era esenţială într-o cultură a deşertului, mai ales una nomadă. În timpurile 

biblice, dacă călătoreai în Orientul Apropiat, erai nevoit să depinzi atât de bunăvoinţa străinilor, 

cât şi de a cunoscuţilor. Erai nevoit să te porţi bine cu călătorul, pentru că era posibil să ajungi să 

depinzi şi tu de cineva, în viitor. Exista o apreciere comună a adevăratei vulnerabilităţi, a fragilită-

ţii vieţii într-un climat deşertic. A fi neospitalier nu era o alegere morală. A proceda astfel însemna 

să încalci cel mai profund angajament de a fi om şi parte a unei comunităţi. 

 Acesta este unul din motivele pentru care povestirile despre Sodoma şi Ghibeea au fost 

păstrate în Biblie. Sunt povestiri despre abuzurile comise împotriva unor străini care au cerut ospi-

talitate. 

 A abuza sexual de oricine – străin, prieten sau membru de familie – este cea mai brutală 

formă de lipsă de ospitalitate. Din nefericire, în ziua de azi, abuzul sexual este foarte des întâlnit. 

Este un semn al deteriorării comunităţii umane etice. Nu este, în primul rând, „o problemă homo-

sexuală”. Este o problemă omenească, rezultând din alienarea faţă de propriile noastre corpuri şi 

de corpurile altora. 

 Isus provenea dintr-o tradiţie a ospitalităţii în deşert. Ca persoană lipsită de o casă perma-

nentă, în timpul lucrării Sale publice, El depindea de ospitalitatea altora, pentru a supravieţui. 

 Isus ştia ce înseamnă să oferi şi să primeşti ospitalitate. Ştia cum să fie oaspete. Oamenii Îl 

invitau mereu la cină! Nu gătea aproape niciodată – poate pentru că ştia că nu acesta era darul lui. 

Poate că alţii găteau pentru el, pentru că ştia să aprecieze mâncarea bună. De asemenea, probabil 

făcea o conversaţie minunată. Aducea cu el, la cină, oameni interesanţi şi mânca în tot feluri de 

locuri, atât bogate, cât şi umile. Cina şi comesenii erau întotdeauna un pretext pentru a vorbi des-

pre pasiunile Lui – natura lui Dumnezeu şi a dragostei lui Dumnezeu, precum şi felul în care pu-

tem trăi în armonie cu semenii. 

 Era vulnerabil ca oaspete, depindea de generozitatea altora, pentru apă şi hrană şi, probabil, 

pentru un loc de dormit, dacă nu şi un pat. A fost nevoit, probabil, să mănânce hrană nu tocmai 

proaspătă şi să fie cazat în condiţii nu tocmai adecvate. A fost nevoit să se confrunte cu atitudinea 

celor cărora nu le plăceau bărbaţii şi femeile cu care alegea să îşi petreacă timpul. 

 Câteodată, îi era greu să delimiteze graniţe. A depinde de alţi oameni pentru hrană, apă şi 

un loc de dormit însemna, uneori, că aceştia îşi imaginau că îi pot impune propriile condiţii. Ce 
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intimitate poate avea vreodată un om care nu are o cameră a lui? Biblia ne spune că Isus se ducea 

în munţi să se roage sau că, uneori, prietenii sau ucenicii Lui Îl ajutau să traverseze lacul cu barca. 

Dar chiar şi acolo avea adesea parte de intruziuni. 

 Însă Isus nu era doar oaspete. El oferea, de asemenea, şi propriul Său tip de ospitalitate. Se 

deschidea pe Sine Însuşi, inima Sa, corpul Său. Îi invita pe oameni să Îi pună întrebări, să-L atin-

gă. Şi ei făceau aceasta. Îi invita să Îl testeze, să vadă dacă faptele Lui erau pe potriva vorbelor. Îi 

invita chiar să Îl provoace şi să-L critice. Lucru pe care ei îl făceau. 

 Cina cea de Taină este singura cină unde, îmi pare, Isus a fost gazdă. El a făcut aranjamen-

tele pentru cină, împreună cu prietenii şi discipolii Săi. Putem presupune că alte persoane au gătit 

şi au servit mâncarea, dar Isus a fost cel care datorită Căruia această cină a avut loc. Iar reinterpre-

tarea Cinei este o puternică experienţă de ospitalitate trupească. 

 În timpul acestei cine al cărei amfitrion este, Isus reinterpretează Paştele, pentru ucenici. 

Isus a făcut legătura între povestea eliberării evreilor din sclavie şi propria Sa viaţă, lucrare şi 

moarte. El a propus o modalitate prin care această nouă comunitate iubită de evrei şi de neamuri, 

sclavi şi oameni liberi, bărbaţi şi femei, să întruchipeze împreună libertatea, pentru vindecarea 

lumii. Mai mult, ei sunt oaspeţii Mântuitorului. El îi hrăneşte, în mod literal, aşa cum i-a hrănit, 

până atunci, spiritual. Şi se foloseşte de hrană şi de cină, pentru a simboliza relaţia cu ei, în prezent 

şi pentru viitor. De fapt, îi roagă să se gândească la El, de fiecare dată când vor mai lua masa îm-

preună, de fiecare dată când vor mânca pâine şi vor bea vin. Simbolurile pe care Isus le alege pen-

tru Sine Însuşi sunt foarte provocatoare, senzuale şi impregnate de imagistica ospitalităţii.  

 Isus le cere oaspeţilor Săi să Îl consume, să consume realitatea vieţii şi a morţii Lui, învăţă-

turile şi fiinţa Lui. Să-I consume prezenţa vindecătoare. Aceasta este o imagine foarte riscantă. 

 A fost cu siguranţă riscantă, atunci ca şi acum, fiind asociată cu canibalismul. Însă nu ne 

hrănim din corpul lipsit de viaţă al lui Isus, când ne împărtăşim. Suntem invitaţi să Îl primim în 

interiorul nostru, nu ca pe un martir defunct, ci ca pe un Mântuitor înviat şi victorios. Suntem invi-

taţi să bem şi să mâncăm din abundenţa nesfârşită a energiei divine care a fost şi este întrupată în 

Trupul lui Hristos. Această imagistică este, de asemenea, foarte sexuală, într-un context non-

sexual. Este sexuală, într-o accepţiune pozitivă – este vorba despre propria ospitalitate trupească a 

lui Isus faţă de noi. Dăruirea de sine fizică, spirituală şi emoţională este corelată cu sexualitatea, în 

sensul cel mai larg al cuvântului. 

 Faptul că a fost întotdeauna tabu să percepem ca sexual orice aspect al vieţii lui Isus este 

un produs al viziunii noastre distorsionate asupra sexualităţii. Dacă sexualitatea este un dar, atunci 

este un dar pe care Isus l-a avut, l-a trăit şi l-a împărtăşit. Cu cât trăiesc mai mult şi cu cât mă vin-

dec de fobia şi de obsesia sexuală a culturii noastre şi a culturii religioase, cu atât consider că un 

Isus desexualizat este o tragedie (uneori, o tragicomedie), dacă nu chiar o erezie. Să ni-L închipu-

im pe Isus, la vârsta de treizeci şi trei de ani, ca pe o persoană virgină, fără dorinţe, trăiri sau expe-

rienţe sexuale este cumplit de dezumanizant. Cunosc şi am fost apropiată de oameni care au ales 

să fie celibatari. Niciunul dintre aceştia nu a pretins vreodată că nu are sentimente, dorinţe sau 

experienţe sexuale. 

 Este ca şi cum sexul este singura experienţă omenească pe care insistăm să i-o refuzăm lui 

Isus – ca şi cum „plenitudinea lui Dumnezeu” şi sexualitatea umană nu pot coabita în persoana Lui 

sau în oricare dintre noi. Ca şi cum nu îndrăznim să explorăm „graniţa enigmatică” a legăturii din-
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tre spiritualitate şi sexualitate în persoana lui Isus. Şi aceasta ar explica şi de ce creştinismul nu 

îndrăzneşte să exploreze această legătură în noi înşine. 

 Numai un Isus îndeajuns de vulnerabil poate dărui în mod autentic. Cred că Isus a împărtă-

şit darul sexualităţii umane într-un fel emoţionant, dulce şi metafizic, la Cina cea de Taină. El i-a 

invitat pe discipolii Săi la o uniune permanentă cu El, prin intermediul unor simboluri corporale 

asociate cu a dărui şi cu a lua. El se pregătea pentru un act definitiv de ospitalitate – propria Sa 

suferinţă şi moarte, pentru ei, pentru Dumnezeu, pentru integritatea misiunii Sale. Era dispus să Îşi 

deschidă trupul şi spiritul către suferinţă şi durere, către sacrificiu şi către posibilitatea învierii. 

 

Sexualitatea, străinii şi ospitalitatea trupească 
 
 Dacă trupul îmi este casă, atunci decizia mea de a-mi împărţi corpul cu altă persoană este 

asemănătoare deciziei de a îmi împărţi casa cu altcineva. Acest proces include dezvoltarea unui 

puternic simţ al responsabilităţii faţă de casa mea. Este nevoie să depun eforturi pentru a dezvolta 

un simţ al identităţii mele ca trup/sine, inclusiv sentimentul de proprietate şi responsabilitate asu-

pra corpului meu. 

 Unii dintre noi avem nevoie să ne vindecăm de modurile în care am fost alienaţi de corpu-

rile noastre sau de toate prin câte am trecut doar pentru a obţine un sentiment de independenţă 

pentru trupurile noastre. 

 Sunt de părere că, dăruindu-ne sexual pe noi înşine, oferim şi primim ospitalitate trupeas-

că. Pentru mine, ospitalitatea poate funcţiona ca o metaforă utilă pentru o relaţionare sexuală etică, 

care cinsteşte atât sinele, cât şi pe celălalt. 

 A intra în comuniune sexuală cu alţi oameni înseamnă a le face loc în corpurile noastre şi 

în spaţiul din preajma corpurilor noastre. În mod literal, în cadrul celor mai multe forme de intimi-

tate sexuală, ne penetrăm reciproc trupurile, într-un fel sau altul. Prin săruturi, mai ales prin sărutu-

rile pasionale, prin diversele forme de penetrare sau prin îmbrăţişări şi mângâieri jucăuşe sau pă-

timaşe, intrăm în zonele cele mai protejate şi mai intime fizic ale corpului/sinelui fiecăruia dintre 

noi. Şi, pentru a ne folosi de sintagma legată de SIDA care a medicalizat atât de mult natura activi-

tăţii sexuale, adesea „facem schimb de fluide corporale”. Acestea sunt fluide produse în interiorul 

nostru, pe care noi le generăm şi care constituie un alt mod prin care intrăm în contact reciproc cu 

trupurile noastre. 

 (...) Cum „plătim” pentru a ne fi împlinite nevoile? Cum ne vindem pe noi înşine? Şi în ce 

fel temerile noastre de a fi lipsiţi de control sau de a oferi şi a primi dragoste şi intimitate ne inva-

lidează ca iubiţi şi prieteni? 

Frica de străini 
 
 Trăim într-o cultură impregnată de frica de străini. Şi pe bună dreptate. Spre deosebire de 

cultura  lui Isus, noi nu simţim că am avea vreo obligaţie faţă de străini. Străinii nu sunt potenţiali 

vecini. Ei sunt potenţiali criminali, tâlhari, violatori. Nu ne percepem pe noi înşine ca străini, chiar 

şi atunci când suntem. Străinii sunt o pacoste, sunt periculoşi. 
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 (...) Credem că putem  avea încredere în străini, în anumite roluri, şi poate că nu ne sunt cu 

totul străini. Pentru copii, în special pentru cei foarte mici, aproape oricine este un străin. Când o 

mamă îşi ţine copilul în braţe pentru întâia oară, sunt ei doi străini? Într-un fel, se cunosc unul pe 

altul de cel puţin câteva luni (...). În acelaşi timp, însă, ei se întâlnesc pentru prima dată unul cu 

celălalt. 

 Venim pe lume, petrecând primele nouă luni în interiorul corpului altcuiva. Depindem de 

ospitalitatea altcuiva. Sexualitatea noastră este oare, în parte, o dorinţă de a reînnoi această formă 

de interdependenţă intimă, acea primă experienţă de a trăi în interiorul altcuiva, în siguranţă şi 

(poate) bine-veniţi? În ce fel anume această experienţă ne formează sexualitatea? 

 Dar toţi copiii sosesc ca nişte străini. Sunt străini de care, de obicei, nu ne temem, fiind atât 

de mici. Însă unii proaspeţi părinţi sunt foarte speriaţi de cerinţele, nevoile şi realitatea acestei vieţi 

mici, noi, ciudate. Este nevoie să ne cunoaştem copiii. Ei au propria lor personalitate, propria uni-

citate. Nu putem presupune că îi cunoaştem.  

 (...) În fiecare zi a săptămânii, biserica noastră primeşte telefoane de la străini care solicită 

informaţii, călăuzire, consiliere şi ajutor. Cea mai puternică experienţă trăită adesea de oameni este 

faptul de a veni la biserică şi de a fi bine-veniţi, cu toate că sunt străini. Îmi aduc aminte de doi 

tineri care ne-au sunat, disperaţi, pentru că un prieten al lor murise. O „biserică comunitară” (nu 

MCC) de pe aceeaşi stradă dintr-un cartier foarte gay îi tratase cu răceală şi le spusese că nu per-

mitea străinilor să le folosească biserica. Nu numai că i-am lăsat să ne folosească biserica, dar 

i-am lăsat să o folosească gratuit. I-am ajutat să facă aranjamentele necesare, să facă curăţenie şi 

le-am oferit asistenţă. A fost începutul unei relaţii importante cu cei doi bărbaţi. 

 Pastorii UFMCC sunt nevoiţi să se confrunte cu aceste probleme. Trebuie să fim rezona-

bili, dar adesea este nevoie să ne asumăm riscuri şi să facem cunoştinţă cu persoane străine. Am 

fost acasă la mulţi oameni aflaţi pe moarte; câteodată, am mers singură, alteori, împreună cu alţi 

membri ai bisericii. Nu mă gândesc aproape niciodată la siguranţa mea. Mă gândesc cum să-i ajut 

fără să fiu intruzivă, mă gândesc la ce înseamnă să intru pentru prima dată în casa unui om, pentru 

că el însuşi sau iubitul, prietenul ori fiul său este pe moarte. 

 Am cunoscut, de asemenea, străini care vin la noi, pentru că sunt îndrăgostiţi şi vor să se 

căsătorească, să aibă parte de o ceremonie de uniune religioasă sau să îşi boteze copilul.  

 A invita străini în cercurile noastre de prietenie, de dragoste şi de acceptare este tocmai 

ceea ce constituie o viaţă bisericească sănătoasă şi deschisă. Şi, totuşi, ne împotrivim, astfel, faţă 

de tot ceea ce ne învaţă cultura noastră despre frica de străini. 

 Procesul de a crea prieteni, din străini, este una din experienţele umane cu adevărat funda-

mentale. Isus a vorbit, în repetate rânduri, despre cum s-ar putea întâmpla să avem nevoie de aju-

tor – şi nu ne-am dori, atunci, ca străinii să se poarte ca şi cum ar fi semenii noştri (Bunul Samari-

tean – Luca 10:29-37)? Isus a trăit şi a slujit, atingând şi fiind atins de străini, dintre care unii L-au 

iubit, L-au urmat, au avut grijă de El, L-au hrănit, L-au uns cu mir, L-au emoţionat. Alţii L-au tră-

dat, s-au lepădat de El, L-au bătut şi L-au crucificat. Unii străini i-au refuzat invitaţia, inclusiv un 

străin despre care se spune că Isus l-a iubit. Este un lucru ciudat ca cineva să iubească  un străin, 

dar se spune aceasta despre Isus. Ce a iubit El la această persoană? Era un om care avea totul, dar 

era nesatisfăcut, tânjea după o legătură mai profundă cu Dumnezeu. S-a identificat Isus cu căuta-

rea acestui om, cu dorinţa lui? A fost un sentiment tainic de conexiune sau comuniune de moment? 
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 Am fost atrasă de câţiva străini, de-a lungul vieţii. Din diverse motive, poate, Isus a simţit 

ataşament faţă de ceva legat de acest om şi i-a spus dragoste. Dar am simţit şi eu uneori că îi iu-

besc pe unii străini. Câteodată, când oamenii vin să se împărtăşească la MCC, trăiesc experienţa 

aceasta. Oameni pe care nu i-am văzut niciodată, ale căror nume nu le cunosc, vin la mine pentru 

Sfânta Împărtăşanie, pentru a primi Sângele şi Trupul lui Hristos – cel mai intim dintre toate sa-

cramentele creştine. Nu cunosc nimic despre ei sau despre ceea ce îi mână către altar sau către 

acest ritual. 

 Cel mai adesea, dacă nu îi recunosc pe oamenii care vin să se împărtăşească, îi întreb cum 

se numesc. Am început să fac astfel, cu multă vreme în urmă, la MCC. Am considerat că este im-

portant, mai ales pentru persoanele gay şi lesbiene, să îşi audă numele, la Împărtăşanie. Să ştie că 

Trupul lui Hristos, pe care Îl primesc, este pentru ei şi că Dumnezeu şi cu mine dorim să îi cunoaş-

tem. Să le cunoaştem măcar numele. Unii oameni par câteodată tulburaţi în mod deosebit sau 

având nevoie de sprijin şi îi întreb dacă i-ar ajuta o rugăciune specială, pentru un motiv anume.  

 Când vin să se împărtăşească, oamenii sunt foarte vulnerabili, emoţional şi spiritual. Ei au 

încredere, în mod automat, că persoanele care slujesc sunt demne de încredere, ştiu ce fac şi nu 

numai că nu le vor face rău, dar vor şi avea grijă de ei. Uneori, primesc mai mult decât se aşteaptă; 

alteori, sunt convinsă, primesc mai puţin. 

 Comuniunea cu străinii este o parte foarte importantă a serviciului religios duminical şi a 

experienţei cotidiene a bisericii noastre. Mă gândesc la ce înseamnă pentru mine să mă rog pentru 

străini, să îi ating, să îi hrănesc, câteodată să îi îmbrăţişez, să le rostesc numele. Şi, cel mai adesea, 

mă pomenesc iubindu-i cu o dragoste de dincolo de mine. Ştiu că este dragostea lui Dumnezeu, 

iubindu-i prin mine. Este o experienţă smerită şi minunată, precum este şi faptul că un străin e 

dispus să primească această dragoste din partea mea. 

 Este, de asemenea, foarte senzuală, dacă nu chiar sexuală, în modul cel mai inocent şi mai 

lipsit de exploatare. Facem schimb de fluide corporale, la Împărtăşanie – lacrimi, câteodată tran-

spiraţie şi Sângele lui Hristos. Glumesc uneori cu congregaţia mea despre cum straiele mele preo-

ţeşti sunt puse greu la încercare. (...) Experienţa este, în acelaşi timp, foarte sfântă, foarte tactilă şi 

foarte solicitantă. Este un mijloc prin care pot oferi ospitalitate trupească străinilor şi prietenilor, 

colegilor şi rudelor mele. Este un mijloc prin care uneori simt o profundă solidaritate cu Isus şi, de 

asemenea, cu aceşti străini. 

 Şi, câteodată, aceşti străini sunt chiar îngeri. În biserica noastră, vin tot timpul oameni care 

au probabil tulburări mintale, rătăciţi, având nevoie de sprijin emoţional, fără să le pese ce fel de 

biserică suntem. Unii sunt dificil de abordat; foarte puţini sunt cu adevărat periculoşi. Unii dintre 

ei aduc câteodată daruri minunate de toate felurile. S-au rugat pentru mine în moduri incredibile. 

Unii oferă doar un zâmbet, o idee sau o glumă. Uneori simt că ei sunt o încercare pentru mine – 

mai ales atunci când apar într-o zi nu prea bună. Uneori simt că îmi risipesc timpul şi energia. Dar, 

când mă gândesc mai bine, nu ei sunt cei care mi-au consumat, cu adevărat, timpul şi energia. 

 Nu este oare frica de străini fundamentul real al rasismului si al homofobiei? Acestea se 

întemeiază pe frica de cei care sunt diferiţi de noi într-un fel sau altul. Şi, dacă ne începem cu toţii 

viaţa ca străini, frica de străini nu este, de fapt, teama de intimitate, de apropiere, de vulnerabilita-

te? Este oare acesta motivul pentru care a trebuit să căutăm moduri de a separa sexualitatea şi in-

timitatea? Ne temem oare atât de mult de propriile nevoi şi dorinţe de apropiere, de comuniune, 

încât am dezvoltat o întreagă cultură a fricii de străini? Am credinţa că Evanghelia libertăţii, pe 

care a întruchipat-o Isus, ne cheamă pe toţi să depăşim aceste frici. 
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Isus, sexualitatea şi Sabatul 
 
 Dacă este adevărat că problematica sexualităţii umane constituie o „falie seismică” care 

ameninţă să îi separe pe creştini şi Biserica creştină, în ce fel ne pot fi utile viaţa, lucrarea şi învă-

ţăturile lui Isus (...)? 

 Cred că este extrem de dificil pentru oamenii moderni să înţeleagă cât de controversat a 

fost Isus la vremea Lui şi de ce. (...) Mesajul şi practicile directe şi şocante pe care le-a instituit 

Isus s-au pierdut printre straturi de sentimentalisme. El a fost cooptat şi normalizat, mai ales de 

către majoritate şi de către cei aflaţi la putere. 

 Este util să comparăm controversa lui Isus legată de Sabat cu controversa noastră despre 

sexualitatea umană. Sunt de părere că această analogie ne va ajuta să înţelegem atât scopurile lui 

Isus, cât şi dilema noastră. 

 

Ce era Sabatul, mai exact? 
 
 Mulţi oameni de ştiinţă au încercat să descopere antecedente antice ale Sabatului iudaic. În 

esenţă, Sabatul era un festival săptămânal, în cadrul căruia era amintită şi cinstită relaţia lui Israel 

cu Dumnezeu. Sabatul însemna odihnă. Tradiţia relata că Dumnezeu a creat lumea în şase zile şi s-

a odihnit în cea de-a şaptea. Era o sărbătoare a creaţiei însăşi. Israel trebuia să-L imite pe Dumne-

zeu şi să-L cinstească, odihnindu-se de Sabat. Era un timp destinat serviciilor religioase şi activită-

ţilor recreative.  

 Sabatul era asociat, de asemenea, şi cu experienţa Exodului. Poporul lui Israel putea să se 

odihnească, pentru că nu se mai afla în robie. Sclavii erau nevoiţi să muncească şapte zile pe săp-

tămână. Dar ei fuseseră eliberaţi de un Dumnezeu care nu credea că trebuiau să fie înrobiţi de ni-

mic, inclusiv de muncă. Trebuiau să se odihnească, de Sabat, ca semn al libertăţii lor, cât şi ca 

semn al parteneriatului lor cu Dumnezeu întru creaţie. 

 De-a lungul veacurilor, însemnătatea Sabatului a crescut. A început să aibă semnificaţii atât 

politice, cât şi religioase. „A ţine Sabatul” devenise semnul primordial al calităţii de iudeu. Era un 

simbol al identităţii naţionale. (...) A ţine Sabatul era un mod esenţial de a arăta că erai un evreu 

loial, că erai mândru de tradiţia ta, că Îl iubeai pe Dumnezeu, că erai în contact cu istoria şi cu po-

porul tău. (...) Exista un sentiment de uniune mistică între conceptul de Sabat şi conceptul de a fi 

evreu. 

 Pregătirile pentru Sabat puteau fi simple sau complexe, aşa cum sunt şi azi. Pregătirile şi 

celebrarea făceau parte dintr-un mod holistic de înţelegere a credinţei: credinţa include inima, min-

tea, trupul şi spiritul unei persoane. Respectarea Sabatului presupunea participarea tuturor acestor 

elemente la studiul Scripturilor, rugăciuni, hrană, odihnă, familie, casă. 

 Sabatul oferea un minunat prilej săptămânal de rememorare a lucrurilor importante din 

viaţa unei persoane. În societatea noastră secularizată de azi, atât Sabatul mozaic, cât şi cel creştin, 

se estompează treptat. Trăim o epocă de excese, a magazinelor şi a restaurantelor non-stop, a de-

pendenţei de muncă, a robiei faţă de muncă şi de profit, a dispariţiei timpului liber. (...) Pentru 

mulţi oameni, nu există niciun fel de Sabat, de odihnă, niciun timp sacru pentru rugăciune şi rela-

xare, pentru a face dragoste sau a prânzi cu prietenii. 
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 Viaţa noastră modernă, lipsită de Sabat, este coşmarul de care se temeau vechii rabini. O 

societate fără odihnă este o societate fără Dumnezeu, nesănătoasă şi neechilibrată. 

 Sabatul era, de asemenea, şi un mijloc de exprimare a identităţii. A nu respecta Sabatul este 

echivalent cu a uita cine eşti. Identitatea culturală şi religioasă sunt înrădăcinate în prăznuirea săr-

bătorilor sfinte. 

 În cadrul MCC, avem două „straturi” de tradiţii. Primul este cel pe care îl aducem cu noi 

din moştenirea noastră etnică şi confesională. Ceea ce dorim să păstrăm, mai ales dacă îi ajută pe 

alţii să se simtă acasă şi bine-veniţi în biserica noastră. Unii oameni, care încă se confruntă cu ho-

mofobia internalizată, se întreabă dacă suntem o biserică „adevărată”. Ei sunt în căutare de semne, 

iar unele dintre acestea sunt foarte simple, precum răspunsul la întrebarea „Seamănă această expe-

rienţă – vizual, auditiv, olfactiv, tactil – cu o biserică (cu referire la bisericile la care au mers, în 

care au crescut)?” Este nevoie să vorbim adesea, în timpul predicilor, despre cum să-i ajutăm pe 

oameni să renunţe la unele din aceste asocieri, pentru a-i putea elibera de aspectele negative ale 

experienţelor lor religioase din trecut sau pentru a face loc altora noi. Cel de-al doilea strat, pe care 

îl voi aborda în curând, este tradiţia pe care o creăm noi. 

 (...) Avem multe tradiţii proprii. Adesea, e suficient să facem ceva o dată – şi, anul următor, 

devine o „tradiţie”. Inventăm aceste obiceiuri pentru a celebra evenimentele anuale, fiindcă ne 

oferă un sentiment de relaţionare, comuniune şi încredere, într-o lume foarte schimbătoare. (...) În 

plus, ne exprimăm pe noi înşine, cultura noastră, istoria noastră, prin aceste noi tradiţii (...). Ne-am 

dorit să concepem şi să creăm o cultură, o comunitate şi tradiţii proprii. Şi am descoperit că aceas-

tă nevoie de a avea origini, tradiţii, este atât de mare, încât până şi practicile recente sunt formali-

zate rapid, iar oamenii se ataşează puternic de ele, într-un timp foarte scurt. Astfel că am mare 

înţelegere pentru rabinii şi ceilalţi oameni care au fost îngrijoraţi de provocările aduse Sabatului de 

către Isus (...). 

 Parte din problemă, în vremea lui Isus, era o situaţie tipic omenească. Uneori, cei cărora le 

acordăm autoritate merg prea departe. De-a lungul veacurilor, se întâmplase astfel şi cu Sabatul. 

Pentru că Sabatul era atât de important, mulţi oameni erau preocupaţi să-l respecte „aşa cum trebu-

ie”. Au cerut, deci, autorităţilor să le spună, în detaliu, de-a lungul multor secole, care era metoda 

cea mai potrivită de a ţine Sabatul. (...) Desigur, ceea ce, pentru cărturari şi rabini, era o fascinantă 

dezbatere filozofică a devenit ceva dificil, copleşitor şi confuz pentru cei din lumea laică, care fie 

au împins supunerea la extrem, fie au ignorat ceea ce spuneau experţii (simţindu-se vinovaţi, în 

acelaşi timp). Doresc să afirm răspicat că a crede că problema ar fi doar a evreilor este o greşeală 

cu implicaţii antisemite. Toţi oamenii din tradiţiile noastre religioase şi sociale se confruntă cu 

această tendinţă. Oamenii acordă putere experţilor. Experţilor le place să complice lucrurile (...). 

Ideea că iudaismul este legat de Lege, iar creştinismul, de Har, atestă o neînţelegere totală a Torei 

şi a Noului Testament, în acelaşi timp. În Exod, este vorba despre har. Profeţii evrei au vorbit des-

pre har, în timp ce mulţi creştini moderni sunt atât de legalişti, încât par să nu mai aibă vreo legă-

tură cu harul divin care a constituit moştenirea lui Isus şi misiunea Lui pasionată. 

 Celălalt factor care afecta respectarea Sabatului era faptul că Israel se schimbase din punct 

de vedere sociologic. Cele mai vechi urme ale respectării Sabatului provin din vremea popoarelor 

nomade şi apoi a celor care se îndeletniceau cu agricultura. Urbanizarea şi factorii politici genera-

seră o societate mai complicată, în vremea lui Isus. Existau diferenţe între modurile în care trăiau 

şi munceau oamenii. Structura de clasă era mai complexă. Unii oameni îşi permiteau să participe 

şi participau într-adevăr la toate dimensiunile vieţii religioase şi culturale iudaice. Dar exista acum 
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şi o clasă inferioară semnificativă, ai cărei membri erau numiţi „păcătoşi”, oameni care nu mai 

făceau parte din viaţa societăţii. Această clasă era, în parte, produsul epocii de urbanizare şi de 

ocupaţie străină. Alternativele economice şi influenţa străină contribuiau la erodarea identităţii şi a 

mândriei naţionale şi sporeau violenţa orizontală între evreii cuceriţi de romani. Toţi aceşti factori 

hrăneau sentimentul că Sabatul şi tradiţiile iudaice erau făcute, cu adevărat, numai pentru unii. 

Pentru oameni buni, pentru evreii buni. 

 În plus, realitatea faptului că fuseseră strămoşi iudei care preferaseră să moară, decât să 

încalce legile Sabatului, avea un anume impact asupra modului în care era ţinut Sabatul. A devenit 

mult mai serios. Devenise un test fundamental de loialitate şi de „corectitudine”. Asocierea Saba-

tului cu bucuria, odihna, recreerea, timpul liber şi eliberarea din robie erau mai puţin importante 

decât asocierea cu loialitatea faţă de legea şi identitatea naţionale. 

 În acest context, a apărut Isus, despre care Biblia spune că „după obiceiul Său, intra în ziua 

sâmbetei în sinagogă” (Luca 4:16). Isus crescuse cu toate povestirile despre Sabat şi, toată viaţa 

Lui, respectase Sabatul. Putem presupune că, în casa Lui, ca în orice altă casă, respectarea Sabatu-

lui era de la sine înţeleasă. El nu făcea parte din acea clasă inferioară, tot mai numeroasă, de oa-

meni identificaţi ca „păcătoşi”, care nu mai ţineau Sabatul. Se poate să fi avut şi El străbuni, în 

propria familie, care aleseseră să moară, mai degrabă decât să necinstească Sabatul Domnului. 

Isus nu a pus niciodată la îndoială nevoia de a avea un Sabat. 

 Însă el a expus public modul în care a încălcat legile Sabatului. Folosesc deliberat termenul 

expus. „Expunerea” este un termen cu conotaţii gay. Atunci când persoanele gay şi lesbiene se 

manifestă public în orice fel, inclusiv în cele mai modeste şi subtile moduri, sunt obişnuiţi să li se 

spună că îşi expun sexualitatea. Este, în mod evident, o acuzaţie cu implicaţii negative. Mi-ar plă-

cea să reabilitez termenul şi conceptul de „expunere” ca metodă de activism. Iar Isus a fost un 

activist. Cred că El protesta împotriva „abuzării Sabatului”. Isus a încălcat legile Sabatului în mod 

public. El nu le-a încălcat în ascuns, silenţios, discret, doar pentru că ar fi crezut că nu sunt necesa-

re. El le-a încălcat public şi flagrant, în moduri care au atras atenţia asupra Lui, a ucenicilor Săi şi 

a învăţăturilor şi a lucrării Sale. 

 De asemenea, Isus a încălcat Sabatul nu doar pentru a salva vieţi sau pentru a vindeca ori 

pentru vreo mare cauză. Uneori le-a încălcat ocazional, precum în povestirea din Matei 12:1-8. 

Ucenicii treceau împreună cu Isus printr-un un câmp de grâne şi culegeau spice, mâncându-le în 

mers. Au fost observaţi de către autorităţile religioase. Era o încălcare clară a legilor Sabatului şi 

Isus ştia aceasta. Nu era o situaţie de urgenţă. Orice iudeu ştia că nu trebuia să recolteze grâne, în 

ziua de Sabat. Majoritatea evreilor rezonabili îşi pregăteau hrana de Sabat cu ceva timp înainte şi o 

purtau asupra lor (de asemenea, nu aveau voie să călătorească prea departe). 

 Era evident că Isus şi discipolii Săi nu îşi dăduseră osteneala să se pregătească pentru Sa-

bat. La acea vreme, erau, probabil, deja „pe drumuri”, fără un cămin în care să facă pregătirile 

pentru Sabat. În orice caz, lipsa pregătirilor şi a consideraţiei faţă de restricţiile sabatice era întoc-

mai precum necinstirea memoriei înaintaşilor. Toate astea, pentru o simplă gustare în câmp? Şi, 

doar dacă şi-ar fi recunoscut greşeala şi ar fi încetat să mai facă astfel, totul le-ar fi fost iertat. Până 

la urmă, era doar o încălcare minoră. Era vorba doar de o rigoare excesivă. Problema era că lui 

Isus nu  îi părea rău. 

 El a adus argumente. Chiar dacă a recunoscut că, tehnic vorbind, greşise, totuşi şi-a argu-

mentat poziţia (Matei 12:3-8). S-a folosit de regele David ca scuză, vorbind despre cum David a 
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mâncat pâinea consacrată, în sanctuar, atunci când era urmărit de marele preot, era flămând şi se 

afla în pericol. David credea că, în acest sens, apărarea vieţii era mai presus de lege. 

 Dar Isus nu era flămând şi, în acel moment, nu era nici în pericol. Într-un fel, cred că era 

foarte isteţ. Le arăta că şi El cunoştea Scripturile, la fel de bine ca şi ei. Nu considera că ei aveau 

mai multă autoritate să hotărască ce era potrivit de Sabat decât El sau ucenicii Săi. Acest lucru i-a 

enervat. S-a confruntat cu ei. A recunoscut că încălca tradiţia pentru care muriseră înaintaşii lor. Se 

purta ca şi cum ar fi avut mai multă autoritate decât ei. 

 Isus nu S-a oprit aici. El a susţinut că este Domnul Sabatului. Isus S-a purtat ca şi cum ar fi 

fost Dumnezeu mergând prin acel câmp, împreună cu ucenicii Săi – întrupând dragostea şi mânia 

lui Dumnezeu. Şi apoi a apărut poliţia religioasă şi a întâlnit un om care pretindea că este Domnul 

Sabatului şi care era ofensat, pentru că Sabatul trebuia să fie un dar. 

 Era un dar al lui Dumnezeu pentru omenire. Nu trebuia să fie o povară, un chin. (...) Fuse-

se creat pentru ca oamenii să nu fie înnebuniţi de muncă, să nu se înrobească unul altuia sau să 

lucreze pentru profit, afaceri sau chiar fapte bune. (...) Intenţia lui Dumnezeu nu fusese ca „poliţia 

religioasă” să patruleze pe străzi sau în câmpuri, pentru a-i prinde şi a-i pedepsi pe cei care încalcă 

Sabatul. Autorităţile omeneşti erau cele care încălcau Sabatul, cu rigiditatea, anxietatea şi concep-

ţiile lor înguste despre Sabat. 

 O instituţie sănătoasă a Sabatului nu ar avea nevoie de intervenţia poliţiei religioase. Auto-

rităţile se implicau, pentru că era ceva în neregulă cu instituţia (...). Isus era, în acest moment, mâ-

nia dreaptă a lui Dumnezeu. Dumnezeu încălca versiunea omenească a legilor Sabatului, prin Isus 

şi ucenicii Săi. Era o conspiraţie divină. 

 Iar Isus îi atingea şi îi cunoştea pe „acei oameni”. Acei păcătoşi care nu erau îndeajuns de 

cuviincioşi ca să respecte legile, să ţină Sabatul. Ei Îl căutau. Iar El încălca alte legi, mâncând şi 

bând dimpreună cu ei, vorbind cu ei, atingându-i. 

 Ei erau Sabatul Lui. Cu ei, Isus se simţea în largul Lui. Ei îi ofereau un răgaz faţă de epui-

zarea bătăliei. Ei erau bucuria Lui, echilibrul zilelor şi nopţilor Lui. Ei erau autentici, deschişi şi 

iubeau să asculte (nu să dezbată) despre Dumnezeul pe Care Isus spunea că Îl cunoaşte. Ei Îl con-

verteau în fiecare zi, cu nevoile, cu dorinţele lor. Sabatul trebuia să fie o pauză pentru toţi. Un 

moment în care să respirăm, să analizăm cine suntem şi de ce facem tot ceea ce facem. O pauză de 

la jocurile pe care le jucăm. Universalitatea lui Isus se împotrivea culturii Sale, aşa cum s-ar împo-

trivi oricărei culturi care ar fi absolutizată. 

 Isus mergea, de asemenea, împotriva curentului, în interpretarea Sa că Sabatul a fost făcut 

pentru omenire. În vremea Lui, unele persoane aveau convingerea că Sabatul era numai pentru 

evrei (...). Desigur, alţi rabini, în trecut, afirmaseră, în trecut, în Talmud, că „acela dintre neamuri 

care citeşte Tora era precum un mare preot”. Isus era, în mod clar, de partea lor. Dar, pentru mulţi 

iudei, Sabatul era un simbol naţional, o problemă de identitate şi integritate culturală. Un Sabat 

pentru toţi părea să încalce această accepţiune. Într-o cultură asediată, care avea experienţa perse-

cuţiei de către neamuri, a sugera că toţi oamenii, inclusiv neamurile, erau eligibili pentru binecu-

vântările Sabatului părea, cu siguranţă, o trădare. De fapt, prima predică a lui Isus despre Sabat, în 

Nazaret, a început bine, dar apoi Isus a reuşit să Îşi înfurie ascultătorii. S-au înfuriat atât de tare, 

încât L-au alungat din sinagogă, până pe marginea unei prăpăstii. A trebuit să părăsească în ascuns 

oraşul şi de-abia a scăpat. A avut necazuri, pentru că le-a spus că unii străini urmau spusele proro-

cilor mai bine decât ei. A spus acestea unor oameni care se săturaseră să se poarte frumos cu străi-
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nii care îi asupreau, luându-le banii şi pământurile, distrugându-le conducerea. Nu voiau să audă 

aşa ceva, în orice caz nu de la un începător din partea locului, care credea că ştie totul. Ce ştia el 

despre neamuri? 

 Sabatul era instituit şi pentru a fi un numitor comun, însă fusese cooptat în slujba diferenţi-

erilor de clasă. Scopul său era de a fi un numitor comun, un timp când toţi oamenii, săraci şi bo-

gaţi, să poată să se odihnească şi să îşi amintească că, pentru toţi, libertatea avea un preţ şi trebuia 

valorizată şi venerată. De asemenea, era şi un dar gratuit, disponibil tuturor, nu doar celor care îşi 

permiteau să-l prăznuiască „aşa cum trebuie”. Scopul Sabatului era şi de a fi un mijloc prin care să 

Îi acordăm atenţie lui Dumnezeu. Însă, bineînţeles, oamenii acordau atenţie regulilor legate de 

Sabat (...). 

 Isus nu a încălcat legile Sabatului pentru că avea lucruri mai importante de făcut şi legile Îl 

împiedicau. El a înfruntat în mod public legile, pentru că restaurarea Sabatului făcea parte din mi-

siunea Lui. Dacă, pentru Isus, Sabatul era un prilej de obţinere a harului, un mijloc prin care popo-

rul lui Dumnezeu îşi putea reînnoi constant legământul, pentru „poliţia religioasă”, Sabatul era 

marele test al păcatului şi al loialităţii faţă de autoritatea naţională şi religioasă.  

 Intenţionez ca, prin prisma acestei viziuni asupra controversei Sabatului, să încep să argu-

mentez teoria mea despre legătura dintre Sabat şi sexualitate. 

 

Sexualitatea a fost făcută pentru om, nu omul pentru sexualitate 
 

 Să presupunem că, întocmai precum Sabatul, şi sexualitatea este un dar de la Dumnezeu! 

Multe biserici din ziua de azi afirmă că acesta este fundamentului modului în care înţeleg sexuali-

tatea. Ele vorbesc despre „sexualitate”, dar se referă, de fapt, la heterosexualitate sau la 

heteronormativitate. Să fim oneşti: pentru mare parte din istoria gândirii şi practicii creştine, sexu-

alitatea nu a fost deloc predicată sau percepută ca fiind un dar. De-a lungul istoriei, sexualitatea a 

fost văzută, în cel mai bun caz, ca un rău necesar – ceva ce omenirea trebuia să facă, ca să conti-

nue să existe. Dar a fost considerată şi ca fiind ceva josnic şi degradant, ceva atrăgător doar pentru 

atributele negative ale umanităţii. Biserica, căsătoria şi viaţa creştină aveau intenţia de a funcţiona 

ca o reţea de restricţii cu privire la sexualitatea umană. Sexualitatea trebuia păzită, controlată (pre-

cum Sabatul). Era periculoasă. Femeile erau întruchiparea patimii sexuale, iar bărbaţii puteau uşor 

deveni „victime” ale ispitei. Concepţia noastră despre sexualitate a fost, în mod deosebit, otrăvită 

de sexism. Reprimarea şi obsesia au devenit tiparul în care suntem blocaţi şi acum. 

 Îmi pot imagina mânia lui Dumnezeu faţă de toate acestea. Mânia Domnului, faţă de mo-

dul în care povestea lui Adam şi a Evei a fost distorsionată, încât să considere că sexul şi Căderea 

sunt sinonime. Sabatul, un dar de la Dumnezeu, a devenit un mod esenţial în care evreii puteau să 

păcătuiască, să încalce Legea. Este foarte similar felul în care sexul a fost uneori perceput, într-un 

context creştin, ca un mijloc de obţinere a harului, dar şi ca prilej major pentru a păcătui. 

 Am distrus sexualitatea, tot aşa cum am distrus şi Sabatul. Am ajuns obsedaţi de „a face 

sex aşa cum trebuie”. Ceea ce nu înseamnă a interacţiona sexual în moduri care să fie reciproc 

agreabile, împlinitoare, sănătoase şi echilibrate. „Aşa cum trebuie” a însemnat adesea minimizarea 

plăcerii, o obsesie legată de modul corect de folosire a organelor sexuale, precum şi o viziune des-

pre sexualitate ca datorie, ca nefiind demnă de cinste prin ea însăşi, ci doar justificată în scopul 
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reproducerii, de exemplu. „Aşa cum trebuie” a însemnat crearea şi respectarea unor reguli legate 

de cum, când, cu cine, cât de des şi ce ai voie să simţi şi ce nu, atunci când faci sex. Umbra poliţiei 

religioase a bântuit dormitoarele creştinilor, timp de două mii de ani. 

 „A face sex aşa cum trebuie” a însemnat, cu siguranţă, precum în cazul Sabatului din vre-

mea lui Isus, eliminarea plăcerii. Poate că nu sexul ofensează atât de rău poliţia religioasă, ci plă-

cerea. Întocmai ca şi Sabatul, sexualitatea a fost creată pentru bucurie şi plăcere mutuală. Fie ca 

mijloc de procreere, fie ca expresia cea mai intimă şi mai puternică a apropierii şi a comuniunii 

umane, sexualitatea oglindeşte faptul că suntem creaţi după Chipul lui Dumnezeu, Care este Crea-

torul şi Care creează încă. În măsura în care suntem conectaţi la sexualitatea noastră, suntem în 

contact cu pasiunile noastre, cu dragostea noastră de viaţă, cu bucuria, plăcerea şi lucrarea creaţiei. 

Darul sexualităţii este darul unui mijloc de a avea relaţii creative, făcut de un Dumnezeu Care 

iubeşte bucuria, distracţia şi plăcerea. Ce gând uimitor! 

 Desigur, noi am preferat să percepem şi să ne comportăm ca şi cum sexualitatea noastră ar 

fi o povară cumplită. O caracteristică a umanităţii care trebuie controlată şi limitată legal, pentru 

care trebuie să creăm reguli nesfârşite, a căror încălcare să o pedepsim cu vinovăţie şi ruşine, cu 

amenzi şi condamnări la închisoare. 

 Am reuşit să distorsionăm sexualitatea umană, într-un asemenea grad, încât sexualitatea 

sănătoasă, sacră şi plenară pare cumplit de îndepărtată, de neatins, o excepţie care confirmă regula. 

 Sexul a devenit ceva ce dorim, dar de care ne este şi frică, în acelaşi timp. Pentru mulţi 

oameni din cultura noastră, dependenţa însăşi a ajuns să fie erotizată – astfel încât plăcerea sexuală 

derivă primordial din dominaţia asupra altora. Dorinţele şi stimulii noştri sexuali au fost modelaţi 

şi deformaţi de culturi sexiste, rasiste, homofobe şi care abuzează sau detestă copiii. Sexualitatea 

este văzută ca un produs, ceva care se cumpără şi se vinde, nu care se împărtăşeşte. Este redusă, în 

unele cazuri, la un nivel de dependenţă, care să mascheze nevoile mai profunde de apropiere, co-

muniune, dragoste şi prietenie.  

 Suntem un dezastru în ce priveşte sexul – iar bisericile ne-au ajutat să producem acest de-

zastru. Şi nu numai că nu ne-au ajutat să ne vindecăm, dar continuă încă să ne rănească. (...) 

 

Sexul, precum Sabatul, este un numitor comun 
 
 Pentru mulţi fundamentalişti, excesul orgiastic de spovedanii şi pocăiri, fanatismul, retori-

ca religioasă sunt fie o apărare împotriva sentimentelor sexuale inacceptabile, fie chiar o experi-

enţă de substitut pentru acestea. În cazul catolicilor, observ o uimitoare polaritate. Marea majorita-

te ignoră învăţăturile Bisericii Catolice referitoare la contracepţie, cuprinse în nesfârşite cărţi, bro-

şuri şi declaraţii ale Vaticanului. Majoritatea catolicilor consideră că poliţia religioasă este irele-

vantă în aceste privinţe şi nu îi acordă nicio putere. (...) Majoritatea catolicilor nu cred ceea ce 

Biserica afirmă că le cere Dumnezeu vizavi de contracepţie. Dar Biserica deţine încă puterea de a-i 

umili pe cei care au divorţat, pe homosexuali şi pe oricine nu se conformează altor reguli pe care 

Biserica le-a decretat ca legi divine. 

  De Sabat, cele divine şi cele pământeşti nu mai erau polarizate, ci trebuiau să se 

apropie, să se unească, să se armonizeze. Sabatul era mireasa lui Israel. Sexualitatea noastră este 

un dar de la Dumnezeu. Sexualitatea nu a fost creată ca să fie un instrument de persecuţie şi de 
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tortură pentru noi înşine şi pentru ceilalţi. A fost creată ca unul din modurile principale prin care să 

facem experienţa relaţiei cu Dumnezeu şi cu scopurile lui Dumnezeu în cadrul creaţiei. Sexualita-

tea noastră, trăită bine şi celebrată, trebuie să ne aducă mai aproape de Dumnezeu, nu să ne înde-

părteze de Grădina Edenului. (...) 

 Un grup de presbiterieni, în contextul unei alte încercări de a găsi o cale de a ajuta Biserica 

să îşi soluţioneze conflictele legate de gay şi lesbiene, a sugerat că Biserica are nevoie de un nou 

fundament pentru etica sexuală, numit dreptate/dragoste. Furia pe care a provocat-o această pro-

punere ar putea constitui un excelent studiu de patologie sexuală a Bisericii. Însă dragostea şi 

dreptatea sunt tocmai cele afirmate de Isus despre Sabat. Sabatul a fost făcut pentru noi, nu noi 

pentru Sabat. Sexualitatea este un dar pentru noi; nu am fost făcuţi pentru a sluji unei etici sexuale 

anacronice, bolnave şi opresive. Cum am putea, în spiritul lui Isus, să restaurăm şi să reformăm 

sexualitatea, aşa cum a încercat El să facă în ce priveşte Sabatul? 

 

Sexualitate, Sabat şi joc 
 
 Biblia nu ne spune prea multe despre caracterul ludic al Sabatului. Dar odihna nu este 

somn decât în parte. Odihna înseamnă şi recreere. Înseamnă să ne implicăm în alte activităţi decât 

cele de muncă. Să acordăm atenţie copiilor noştri. Iar copiii nu pot să nu se joace – nu pentru mult 

timp. Nu vor înceta să se joace, decât dacă au fost răniţi sau traumatizaţi. 

 Sunt de părere că, în mod ideal, sexualitatea are şi un caracter ludic. Biserica şi, cred, mulţi 

adulţi sunt exagerat de serioşi cu privire la sexualitate. Sexul ar trebui să fie distractiv, cred eu. 

Uneori este romantic şi asociat pasiunii şi unei mari iubiri. Dar, indiferent că este cu o persoană 

relativ străină sau cu cineva pe care îl cunoşti şi cu care te-ai culcat timp de douăzeci de ani, sexul 

ar trebui să fie distractiv, cel puţin uneori. Poate fi lejer, relaxat, un joc de dragul de a ne juca. Nu 

ar trebui să fie mereu orientat către un scop (fie că este vorba de copii sau de orgasme). Să ne ju-

căm doar de dragul de a ne juca. (...) 

 Sexul bun este jucăuş, cel puţin câteodată. Cum ar fi să ne atingem sexual, în felul în care 

copiii ating propriul corp şi pe ale altora, cu emoţia uimirii şi a descoperirii şi a râsului şi a încre-

derii? 

 Iar unii dintre noi au nevoie de odihnă, ca să se poată juca. Suntem atât de consumaţi, de 

epuizaţi, de obosiţi de viaţa de adulţi. Trebuie să ne odihnim, înainte de a ne juca. Astfel că avem 

nevoie de Sabat, pentru a ne putea bucura de o sexualitate pozitivă şi jucăuşă. Cum ar fi dacă, îm-

preună, conceptele de Sabat şi sexualitate ar fi necesare pentru a avea cu adevărat dreptate şi pace? 

 Ca şi sexul, Sabatul, cel puţin în timpurile biblice şi în alte epoci istorice, era un mare nu-

mitor comun. Toată lumea trebuia să se odihnească, de Sabat, inclusiv slujitorii şi oaspeţii; oricine 

poposea la adăpostul casei altcuiva era invitat şi se aştepta de la el să respecte Sabatul. (...) Adesea, 

evreii mai săraci şi marginalizaţi într-un sistem de ocupaţie străină nu erau în poziţia să îşi negoci-

eze dreptul de a ţine Sabatul. Ca să poată supravieţui, să îşi păstreze locul de muncă, trebuiau să 

renunţe la acest privilegiu. (...) Nu mai exista acest sentiment de solidaritate, în vremea lui Isus. 

Mulţi iudei erau „vânduţi” în diferite forme romanilor – exemplul cel mai cunoscut fiind vameşii. 

(...) Astfel, Sabatul, care fusese prin excelenţă unificator şi universal, la origine, disponibil tuturor 

şi celebrat cu costuri atât de mici, devenise acum o sursă de separaţie, durere şi inegalitate. (...) 
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 Sexualitatea este – sau ar trebui să fie – un mare numitor comun. „Dragostea aparţine tutu-

ror, pentru că, în viaţă, lucrurile cele mai bune sunt gratuite”, spune un vechi cântec. Sexul, desi-

gur, nu este întotdeauna pe gratis şi, poate cel mai adesea, nici nu are legătură cu dragostea. A fost 

obiectificat şi poate avea costuri foarte mari. Sexul neprotejat, mai ales în această epocă, costă 

miliarde de dolari şi poate ajunge să coste milioane de vieţi, până la sfârşitul secolului. (...) 

 Fiindcă sexualitatea este o experienţă universal umană, ne-am aştepta să constituie o punte, 

un mijloc prin care să începem să comunicăm, dincolo de barierele de gen, de clasă şi de rasă. Dar 

nu este astfel. Am observat acest lucru, în mod deosebit, în timpul „dialogului” nostru cu Consiliul 

Naţional al Bisericilor (....). Problema este, desigur, că Biserica însăşi nu este un spaţiu securizant. 

Şi, dacă Biserica întâmpină dificultăţi în a oferi un spaţiu securizant pentru dezbaterea liberă şi 

explorarea unor aspecte mai puţin controversate, cum va reuşi să atingă acest obiectiv de a permite 

o dezbatere securizantă a sexualităţii? Conceptul de Sabat este corelat, în multe feluri, cu concep-

tul de sanctuar. El exprimă temporal ceea ce sanctuarul ne comunică spaţial. Biserica are nevoie de 

un Sabat, de un sanctuar, într-un colţ  în care să se odihnească, să se relaxeze, să îşi acorde tot tim-

pul şi tot spaţiul de care are nevoie pentru a-şi recupera integritatea, ca loc de dreptate, dragoste şi 

siguranţă, pentru toţi oamenii. 

 Isus a vindecat oameni, în timpul Sabatului. Este interesant că El nu a vindecat de Sabat 

doar persoane care aveau o problemă de viaţă şi de moarte. Exista o prevedere legală pentru aceas-

ta (existau tot felul de reglementări pentru situaţii de urgenţă). Dar Isus voia să normalizeze vinde-

carea în timpul Sabatului şi să arate că nu era nevoie să fie o urgenţă, o problemă de viaţă şi de 

moarte. Orice faptă bună făcută în timpul Sabatului ar trebui să sporească însemnătatea şi scopul 

Sabatului. Astfel, a vindecat un om cu o mână paralizată, un om pe care ar fi putut, la fel de uşor, 

să-l vindece a doua zi. Practic, El a zis: „Este Sabatul meu şi voi vindeca oameni, dacă vreau”. 

Dacă scopul Sabatului era de a oferi plenitudine, bucurie şi comuniune cu Dumnezeu, ca trăsătură 

standard a vieţii şi a săptămânii unei persoane, în ce fel vindecarea unui om ar putea constitui vre-

odată o încălcare a acestui mod de a înţelege? 

 În ce fel este asociat darul sexualităţii cu vindecarea? Cunoaştem cu certitudine că atinge-

rea însăşi este vindecătoare. Cum ar fi dacă etica noastră sexuală s-ar întemeia pe consecinţele 

pozitive sau negative generate de sex şi nu pe regulile pe care le urmăm? Atingerile care au loc în 

timpul unui masaj sau prin mângâierile primite ori oferite altora (inclusiv unui animal de compa-

nie, de exemplu!) ajută la scăderea tensiunii arteriale şi ne stimulează sănătatea fizică şi psihică! 

Am învăţat cu toţii la orele de biologie despre copiii deprivaţi de contact tactil (cu toate că erau 

hrăniţi, îmbrăcaţi şi îngrijiţi bine). Lipsa atingerilor a condus la o dezvoltare deficitară, iar unii 

dintre ei au murit. Oamenii mor emoţional şi spiritual, dacă nu chiar fizic, pentru că nu sunt atinşi. 

Unii au învăţat să facă schimb de „favoruri” sexuale pentru atingeri. Este un lucru tragic, bolnav şi 

trist. Oamenii ar trebui să-şi poată împlini nevoile de atingere şi sexuale, împreună sau indepen-

dent, fără să fie nevoiţi să facă trocuri, să vândă, să manipuleze sau să fie deprivaţi de acestea. 

 Coming out-ul meu ca lesbiană şi ca persoană sexuală a fost una dintre cele mai vindecă-

toare experienţe din viaţa mea. Se pare că este astfel pentru mulţi gay şi multe lesbiene, dacă nu 

chiar pentru majoritatea acestora. Contrar părerii exprimate de unii oameni, nu cred că cele mai 

multe persoane gay şi lesbiene ar prefera să fie heterosexuale; dar am prefera cu toţii să dispară 

stigmatizarea sexualităţii noastre (...). 

 Pentru mulţi, dureroase sunt numai vinovăţia şi ruşinea care preced coming out-ul. Pentru 

unii oameni, prima experienţă sexuală de orice fel este copleşitoare, înfricoşătoare şi împletită şi 

cu durere, şi cu plăcere. Pentru majoritatea persoanelor gay cu care am vorbit, prima lor experienţă 

homosexuală a fost o confirmare şi a inclus un sentiment de uşurare, de revenire acasă, la corpuri-
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le lor. La sentimentele şi natura lor adevărate. Câteodată, prima experienţă sexuală a însemnat şi 

integrarea într-o nouă comunitate. Este straniu că, pentru mulţi gay şi multe lesbiene care şi-au 

făcut coming out-ul fără să beneficieze de MCC, de lecturi bune sau de o reţea de suport, toată 

ruşinea, vinovăţia, toate secretele, ascunderea şi minciunile au meritat.  Acest adevăr uimitor ates-

tă, într-un mod dureros, puterea vindecătoare a sexualităţii autentice. 

 Prima mea experienţă sexuală cu altă persoană a fost o experienţă de conectare a jumătăţii 

superioare a corpului meu cu cea inferioară. De conectare a văzului cu auzul, cu mirosul, cu vin-

decarea, cu simţul tactil. De conectare a mâinilor mele cu inima, cu gura şi cu picioarele mele. 

Eram eu în întregime, cu tot al meu şi cu tot al ei.. Încă îmi amintesc bucuria incredibilă a permi-

siunii de a atinge şi de a simţi şi de a explora. (...) Am descoperit că totul era posibil! Mă simţeam 

o învingătoare; eu, care mă simţisem până atunci atât de decorporalizată, eram destul de bună la 

asta, chiar şi pentru prima dată! 

 Şi, bineînţeles, cerul era mai albastru, mâncarea avea gust mai bun, cântecele erau mai 

dulci, iar despărţirea, la absolvire, mai tristă. 

 Nu credeţi că, în timpul Sabatului, când grijile şi preocupările muncii nu mai sunt intruzi-

ve, cerul este mai albastru, mâncarea are gust mai bun, vinul e mai dulce, prietenia, mai afectuoa-

să, iar familia, mai importantă? Slujba mozaică de Havdalah a fost, întotdeauna, unul din ritualuri-

le mele preferate. Este slujba de la finalul Sabatului. Tradiţia afirmă că este nevoie să miroşi cutia 

cu mirodenii, pentru că, altfel, poţi leşina, din cauza traumei încheierii Sabatului! Tot tradiţia ne 

spune şi că, în timpul Sabatului, primim un suflet suplimentar şi că plecarea acestuia ne face să ne 

simţim trişti şi slăbiţi. Imaginea Sabatului ca dedublare a sufletului nostru – ca un suflet-pereche, 

într-un fel – este foarte senzuală. Havdalah cunoaşte emoţia dulce şi tristă cu care ne luăm la reve-

dere de la o iubită. Iubita noastră, mireasa Sabatului. (...) 

 Planeta noastră are nevoie de un Sabat, în aceste vremuri de final de mileniu. Avem nevoie 

de o pauză, în care să reflectăm, să ne căim, să ne punem întrebările cele mai profunde (...). Cum 

ar fi, dacă, în legea existenţei umane, am ajunge să credem că toţi oamenii au dreptul la un Sabat 

şi dreptul de a fi cine sunt cu adevărat, spiritual şi sexual? Şi că toate formele de viaţă sunt demne 

de a fi respectate? Ce viziune puternică pentru un nou mileniu! Din fericire sau din nefericire, în 

funcţie de modul în care privim, este tot o viziune milenaristă queer. Însă fiţi răbdători, va sosi 

curând şi vremea noastră. 

 
 

„O teologie queer” este un fragment extras şi adaptat, cu permisiunea generoasă a 

autoarei, din cartea „Tribul nostru. Persoanele queer, Dumnezeu, Isus şi Biblia” de 

Rev. Nancy Wilson, Harper, San Francisco, 1995. Copyright © Nancy Wilson. Toate 

drepturile rezervate. 

 
 

  



47 
 

 

Cuprins 
 

 

 
Florin Buhuceanu: Discriminarea, o valoare est-europeană?, … 1 

Rev. Jim Mulcahy: Păcatele Scripturii: în ce fel au avut unele învăţături biblice un impact negativ  

                               asupra societăţii, … 4 

Rev. Mel White: Ce spune şi ce nu spune Biblia despre homosexualitate … 8 

Rev. Cindi Love: Ar discrimina Isus? … 19 

Rev. Dr. Mona West: Coming out: un sacrament … 25 

Rev. Nancy Wilson: O teologie queer a sexualităţii … 29 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 




	C1.pdf
	Page 1

	Brosura religioasa montata_revised.pdf
	C4.pdf
	Page 1


