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Accentuând cu precădere și unilateral dimensiunea biologică a ființei umane 
în detrimentul celei spirituale, mentalitatea seculară contemporană impune tot 
mai mult concepția omului natural detașat de cer și de orice tradiție sfântă.

În acest context, dând frâu liber iraționalității naturii umane, adică simțurilor, 
instinctelor și afectelor impulsionate de plăcerea exacerbată și lipsită de control, 
asistăm la răsturnarea tablei de valori, în sensul că ceea ce era considerat păcat 
dăunător vieții personale și sociale, acum este susținut și chiar impus ca nor-
malitate a firii. Așa e cazul homosexualității – considerată de Biserică „patimă 
de necinste” și pedepsită de legislațiile laice ca un delict antisocial, este tot 
mai mult scoasă de sub incidența codului penal în aproape toate țările ce se 
consideră civilizate; dar și mai surprinzător este faptul că 14 țări din lume au 
legalizat căsătoriile între homosexuali, precum: Canada, Africa de Sud, 
Argentina, Uruguay, Noua Zeelandă, la care se adaugă opt țări europene: 
Olanda, Belgia, Spania, Norvegia, Suedia, Portugalia, Islanda, Danemarca; 
iar recent, Franța, odată cu votul istoric din Adunarea Națională, contrar 
manifestanților opozante, devine cel de al 9-lea stat european care autorizează 
căsătoriile între persoane de același sex.

Pe lângă aceasta, se vorbește tot mai deschis și tot mai des de preoți și 
pastori pedofili, iar Bisericii i se cere să binecuvinteze căsătoriile homosexuale, 
precum și hirotonia homosexualilor, chiar dacă ea consideră homosexualitatea 
a fi patimă de necinste, sau păcat strigător la cer… Iar această cerință nu este 
impusă numai din afară, ci se face o adevărată pledoarie în favorul ei chiar de 
pe poziție creștină… Și nu orice fel de nume semnează astfel de cărți. Unul 
dintre ei este Adrian Thatcher, directorul Centrului de Teologie și Educație 
Creștină de pe lângă Colegiul „Sfântul Marcu” și „Sfântul Ioan” din Plymouth, 
Marea Britanie. El a predat la aceste colegii un curs de doi ani despre: „Credința, 
sexul și zămislirea”, iar la cererea studenților a sintetizat ideile în cartea: 
„Liberating sex” („Descătușarea sexului”) cu bibliografia la zi 1. Cartea are 
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pretenția să ofere „o perspectivă creștină asupra sexualității”, adică o viziune 
creștină modernă asupra uneia dintre celei mai controversate teme ale 
contemporaneității. Autorul propune în acest sens o „Teologie a sexualității”.

Noua viziune „creștină modernă” pe care și-o propune A. Thatcher este 
determinată de starea de criză socială, cu care este confruntat creștinismul în 
actualitate. Astfel, în unele țări, persoanele singure formează jumătate din 
populația adultă. în S.U.A. 53% din femei sunt singure; 20% nu au fost căsă-
torite niciodată; iar 33% sunt divorțate sau văduve. Un raport elaborat de 
Alianța Evanghelică din Marea Britanie arată că 44% din bărbații sub 30 de 
ani, enoriași ai Bisericii evanghelice, sunt singuri, iar singurătatea și îngrijo-
rarea în privința vieții sexuale sunt sentimente pe care le trăiesc în mod obișnuit. 
Se pare că numărul persoanelor singure în rândul enoriașilor unei congregații 
variază între o treime și jumătate 2.

Autorul apreciază apoi că după adolescență, 37% din populația bărbătească 
a avut contacte homosexuale, că 13% au fost mai mult homosexuali decât 
heterosexuali cel puțin trei ani, între adolescență și momentul când au împlinit 
vârsta de 55 de ani, iar 4% au fost exclusivi homosexuali după încheierea 
adolescenței 3. Alte cifre arată că cel puțin 50% din bărbații adulți se consideră 
predominant heterosexuali, cu experiență homosexuală accidentală; iar 37% 
sunt în esență heterosexuali, cu experiență homosexuală importantă. Pe lângă 
acestea, se constată că „atracția între persoane de același sex există, într-o 
oarecare măsură, la jumătate din întreaga populație” 4. 

Apoi, în problema divorțurilor, se constată că în Anglia una din trei căsătorii 
contractate sfârșesc prin divorț. În S.U.A., situația este și mai alarmantă, cifra 
de divorț fiind una la doi 5.

O altă criză morală este desfrâul. Astfel, 70% din eșantionul de femei 
chestionate, care erau căsătorite de mai mult de 5 ani, aveau sau avuseseră 
relații sexuale în afara cadrului căsătoriei, deși majoritatea mai credeau încă 
în monogamie. O analiză recentă a adulterului în Anglia arată că un număr 
egal de femei căsătorite, ca și de bărbați, au relații extraconjugale și le prezintă 
ca fiind „aventuri de o noapte” 6.

Toți cei amintiți ca având astfel de metehne morale sunt din nefericire 
creștini, chiar dacă și numai prin faptul că au fost botezați… Excomunicarea 
lor ar însemna renunțarea la eficiența mesajului evanghelic; iar o atitudine de 
indiferență față de ei, ar însemna un abandon al misiunii și responsabilității 
pastorale a Bisericii. Acțiunea lor de reeducare va fi refuzată înainte de a fi 
pusă în aplicare, fiindcă o vor considera un atentat la libertatea lor… Autorul 
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arată că singura soluție care rămâne aplicabilă constă în revizuirea concepțiilor 
tradiționale despre sex și sexualitate, și propunerea unei viziuni creștine 
„moderne” a acestei probleme, prin crearea unei Teologii a sexualității. Iar 
pentru atingerea acestui obiectiv se pornește de la necesitatea liberalizării 
sexualității ca plăcere și scop al omului în lume, binecuvântat și întreținut de 
Dumnezeu. Astfel, dacă înainte Biserica proclama prin dascălii ei că scopul 
căsătoriei este nașterea de copii, se impune acum o reevaluare a teologiei, a 
moralei și a spiritualității creștine…

Dar marea greutate pe care încă de la început o întâmpină A. Thatcher în 
formularea unei „Teologii a sexualității” sunt cuvintele Sfântului Apostol Pavel 
prin care consideră homosexualitatea ca o patimă de ocară. „Debarasându-se” 
de caracterul inspirat al cuvintelor apostolice, autorul nostru îl consideră pe 
Sfântul Pavel tributar mentalității iudaice, și adversar celei aparținând lumii 
păgâne, căreia i se adresează mesajul Evangheliei…

Încă de la început vom preciza că acest punct de plecare nu poate rezolva 
„teologia sexualității” (homosexualității), oricât de mult se străduiește autorul 
ei să-și „blindeze” speculațiile cu texte biblice sau cu alte adeziuni bibliogra-
fice. Se cuvine să arătăm că Sfântul Apostol Pavel nu transmite prin mesajul 
Evanghelie propovăduită la toate neamurile o anumită mentalitate iudaică, ci 
un mesaj divin, concretizat în porunca lui Dumnezeu: să nu fii desfrânat. Apoi 
Mântuitorul însuși întărește în Evanghelia Sa duhul acestei porunci: „Ați auzit 
că s-a zis celor de demult: să nu desfrânezi. Iar eu zic că oricine caută la femeie 
spre a o pofti, a și desfrânat cu ea în inima sa” (Matei 5, 27-28). Acesta este 
adevăratul mesaj al Evangheliei, care a schimbat mentalitatea și comporta-
mentul lumii vechi prin încreștinare.

Mai presus de orice, pentru iudeii monoteiști, cunoscători ai voii și poruncii 
adevăratului Dumnezeu, desfrâul era un păcat. E firesc apoi ca într-un stat 
teocratic, acest păcat, considerat delict antisocial, să fie aspru pedepsit. În acest 
context homosexualitatea era considerată ca o întinăciune în fața lui Dumnezeu, 
atrăgând blestemul Lui, asemenea împreunării cu dobitoacele (Leviticul 18, 
22-23), fiind pedepsită cu moartea (Leviticul 20, 13-16). Atât de mare urâciune 
era acest păcat în fața lui Dumnezeu, încât locuitorii cetăților Sodoma și 
Gomora au fost osândiți cu pieirea „slobozind peste ei Dumnezeu ploaie de 
pucioasă și foc din cer” (Facerea 19, 24). De aici și numele păcatului de 
„sodomie”, după numele cetății distruse.

Cu totul altfel era privită homosexualitatea în lumea păgână înaintea venirii 
Mântuitorului în lume. Homosexualitatea nu era socotită păcat, fiindcă evlavia 
păgână avea un caracter formal și exclusiv cultic. Mai mult decât atât, erau 
cazuri când desfrâul era ridicat la rangul de cult, ierodulele (cele sfințite) 
depunând costul desfrâului în vistieria templului… Nu se exercita nici un efect 
punitiv din partea statului, fiindcă nu erau elaborate legi anume privind 



perversiunea sexuală. Istoricii îi citează chiar și pe unii împărați și conducători 
de armate având astfel de metehne. În astfel de situații homosexualitatea în 
mentalitatea celor vechi era considerată un mod de exprimare a naturii umane, 
asemenea heterosexualității. Se puneau în discuție modurile ei de exercitare, 
fiind condamnate doar abuzurile și violurile la adresa copiilor. Pe de altă parte, 
pederastia putea fi privită și altfel în antichitatea precreștină, și anume în 
înțelesul legat de educația copilului. În acest sens, nu va trebui să ne mire 
faptul că un cercetător și specialist de largă recunoaștere academică, Henri-
Irenée Marrou pune semnul egalității între „paideia” (educație) și „paideras-
teia” (iubirea față de copii), indiferent dacă avea o referință expresă asupra 
sexualității. Relația dintre erast (educator) și eromet (cel de educat) se baza în 
fond pe iubirea prietenoasă, bărbătească (virilă) dintre ei, asemenea iubirii 
dintre fratele mai mare și cel mai mic… De aceea, Marrou conchide că paideia 
pederastică nu avea un caracter trivial și vulgar corespunzător dezmățului 
sexual, ci scopul ei final era cultivarea virtuții: „Prea adesea Erosul grec este 
descris ca o simplă aspirație a sufletului… de dorință, spre ceea ce-i lipsește; 
din partea celui care iubește, erosul participă totuși la arete (virtute) prin această 
dorință de înnobilare, de dăruire de sine, prin această nuanță – pentru a spune 
totul – de paternitate spirituală”. Acest sentiment, atât de minuțios analizat 
de Platon („Symposion”, 206 b-e; 209 b-e) se clarifică, spune Marrou, în lumina 
unei analize freudiene: este evident, institutul normal al generării, dorința 
pasională de a se perpetua într-o ființă asemănătoare sieși, dorință care, frustrată 
de inversiune, deviază și se derulează pe acest plan pedagogic. Educația trans-
misă de un erast apare ca un substituit, ca un derizoriu Ersatz al zămislirii: 
obiectul iubirii (pederastice) este acela de a procura și de a da naștere întru 
frumos („Symposion”, 206 e) 7.

Vom reveni însă la homosexualitate ca „patimă de necinste”, spre a arăta 
că nici înțelepții antici ai Eladei și Romei nu o considerau astfel, ci o socoteau 
ca fiind ceva firesc, ca un mod de manifestare a naturii umane, pe care tindeau 
mereu să o aducă la perfecțiune, fără ca pederastia să-i incomodeze cu ceva.

Este prea bine cunoscut faptul că deviza vechilor înțelepți este de a-ți trăi 
viața conform naturii. Unii au venit cu precizarea că naturalia non sunt turpia 
(ceea ce este natural, nu este rușinos). Aceștia erau cinicii (de la Kynos = câine, 
fiindcă aveau ca emblemă un câine). Întemeietorul școlii cinice a fost Antisthene 
(435-370 î.Hr.). Era discipolul lui Socrate. Disprețuind bogățiile și convențiile 
sociale, propovăduia necesitatea trăirii conform naturii. Acești filosofi duceau 
la început o viață austeră, reducând nevoile la strictul necesar. Mai târziu 
celebra lor deviză a fost compromisă, cinici fiind socotiți cei care manifestă 

7  H.I. Marrou, Istoria educaţiei în antichitate, trad. Stella Petecel, vol. I, București, 1997, p. 
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dispreț față de orice normă morală, motivând lubricele lor pasiuni instinctive 
prin aceea că nu este rușinos nimic din ceea ce aparține naturii…

În altă ordine de idei, sub aspect religios-moral ne putem explica fără prea 
mare greutate apariția desfrâului căzut în homosexualitate, dacă vom reflecta 
puțin asupra confuziei create în ființa omului căzut în păcat.

Putem constata încă dintru început că având mintea întunecată de păcat, 
omul fascinat de fenomenul de însămânțare și rodire, prin neîntrerupta reîn-
toarcere a naturii spre viață, a început să o sacralizeze, închinându-i un cult 
cu ritualuri, serbări, tradiții, interpretări simbolice etc., pământul devenind 
„Gea mater”, care primește sămânța lui Uranos și rodește viața… Culesul 
recoltelor era un prilej de bucurie, care devenise o sărbătoare a belșugului la 
multe dintre religiile antice. Când însă cultul sacru al fecundității s-a transfor-
mat într-un cult erotic ce însoțește fecunditatea, a apărut tulburătoarea decadență 
a religiei, cu serbări orgiace, cu dansuri lascive, cu mese îmbuibate și beții 
destrăbălate, ce se opreau de multe ori în „vomitorium”. S-a dezvoltat chiar o 
adevărată mitologie sexual-erotică… Apoi, de-a lungul vremii, viața particulară 
și publică a devenit arena declanșărilor sexuale, pervertind conștiințele, des-
trămând familiile, făcând victime morale și fizice, detronând capete încoronate 
și schimbând chiar mersul istoriei… Dar văpaia desfrâului nu a putut fi stinsă 
din sufletele oamenilor S-au văzut oameni dibaci în luptă și plini de vitejie, 
care au învins și supus popoare dar nu au putut învinge fiara din ei înșiși… În 
același timp, plăcerea instinctivă liberalizându-se fără nici o opreliște, căzând 
de sub instanța rațiunii sănătoase și a conștiinței curate, s-a degradat în ani-
malitate morbidă, ca o deviere de la scopul și menirea ei, dintre care homose-
xualitatea a devenit oarecum la ordinea zilei.

Venirea Mântuitorului în lume, ca izbăvitor al firii căzute în păcat, aduce o 
nouă învățătură asupra modului în care trebuie să ne desăvârșim natura și viața. 
El ne spune: „fiți desăvârșiți precum și Tatăl vostru care este în ceruri este 
desăvârșit” (Matei 5, 48). Prin aceste cuvinte Mântuitorul ne îndreaptă privirile 
spre sfințenia lui Dumnezeu, la care se ajunge prin asemănarea cu El. Altfel 
spus, dacă vreți să vă desăvârșiți natura, străduiți-vă să dobândiți sfințenia 
Părintelui ceresc, împărtășindu-vă din natura Lui divină, fiindcă sunteți fiii Lui.

Necunoscând păcatul, înțelepții vechi nu au înțeles ce înseamnă natura 
căzută odată cu apariția patimilor prin dereglarea instinctelor ce nu-și mai 
îndeplinesc menirea. Ei nu înțelegeau apoi nici necesitatea desăvârșirii naturii 
prin participare la viața adevăratului Dumnezeu, pe care de altfel nici nu-l 
cunoșteau. Această înstrăinare de Dumnezeu, i-a menținut în orbecăirea căutării 
desăvârșirii unei naturi în fond bolnavă, ce nu putea fi desăvârșită înainte de 
a fi însănătoșită… 

Înțelepții nu au intuit totdeauna faptul că așa cum în natura macrocosmosului 
pot exista abateri care, căzând de sub controlul legilor fizice, aduc dezordinea, 



tot astfel și în natura microcosmosului pot exista norme ale ordinii care, dacă 
nu sunt respectate, natura însăși se va perverti în loc să se desăvârșească…

Însănătoșirea și desăvârșirea naturii umane o va face Dumnezeu însuși, cre-
atorului ei, prin venirea Fiului Său în lume. Prin jertfa Sa, ștergând păcatul din 
firea omenească, Mântuitorului îi împărtășește viața divină, sau sfințenia lui 
Dumnezeu. Ne lasă însă și pe noi ca în mod liber să participăm la natura Sa 
umană și îndumnezeită pentru a ne împărtăși de sfințenia Lui. Fiind act liber de 
participare și de devenire asemenea lui Dumnezeu, se impune și strădania noastră 
necontenită de a ne elibera de păcat și a crește mereu în virtute, ca o împlinire 
a voii lui Dumnezeu, „care este sfințenia voastră; și să vă feriți de desfrânare, 
să știe fiecare din voi a-și stăpâni vasul său în sfințenie și cinste, nu în patima 
poftei ca păgânii, care nu cunosc pe Dumnezeu” (I Tesaloniceni 4, 3-5).

Noua învățătură creștină a sfințeniei vieții prin ferirea de desfrânare a fost 
primită cu multă repeziciune de sufletele oamenilor dornici de mântuire, încât 
chipul lumii s-a schimbat. O contribuție importantă la adâncirea acestei schim-
bări a adus-o Sfântul Apostol Pavel. Propovăduind Evanghelia „la toată făp-
tura”, el insista asupra faptului că „chipul lumii trece”, iar „cei căsătoriți să 
fie ca cei necăsătoriți”; și „cel ce se căsătorește face bine, iar cel ce nu se 
căsătorește face și mai bine” (I Corinteni 7, 29-35). Cât despre „desfrâu și 
orice necurăție sau lăcomie nici să se pomenească între voi, așa cum se cuvine 
sfinților… căci aceasta să o știți că nici un desfrânat sau necurat… nu are 
moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu… ca fii ai luminii să 
umblați – căci roadă Duhului este în toată bunătatea și dreptatea și adevărul” 
(Efeseni 5, 3-9).

În felul acesta, noua mentalitate a oamenilor deveniți prin Hristos fiii lui 
Dumnezeu, aduce în lume viața de sfințenie. Creștinii împărtășindu-se de viața 
lui Hristos, devin imitatorii Lui, încât numărul celor ce preferau castitatea și 
fecioria creștea din ce în ce mai mult. Entuziasmul lor era atât de mare, încât 
interpretând greșit îndemnul Mântuitorului de a se face „fameni pentru 
împărăția lui Dumnezeu” (Matei 19, 12), se castrau. Nu este vorba numai de 
cel mai mare interpret scripturistic al Răsăritului Creștin, Origen, ci și de mulți 
alți necunoscuți. Faptul că legislația bisericească încă de timpuriu a pedepsit 
cu caterisirea pe preoții care se castrau, sau cu afurisirea timp de trei ani pe 
laici, socotindu-i ca invidioși asupra propriei lor vieți, dovedește pe deplin 
acest fapt (vezi Canoanele 21, 22, 23, 24 apostolice).

Desigur, entuziasmul pentru viața feciorelnică a fost întreținut și a crescut 
în mare parte și datorită apologiei pe care i-o făceau cuvântările și scrierile 
părinților care se bucurau de mare autoritate duhovnicească printre creștini. 
Faptul că în două Sinoade locale (Ancira, 306, și Elvira, 309) s-a impus celi-
batul preoților, aceasta va deveni o problemă efervescentă, discutată apoi con-
tradictoriu la primul Sinod ecumenic, dovedește cât de mult prețuiau primii 



creștini castitatea. Lucrurile au primit și o turnură negativă în sensul că s-a 
ajuns în situația de a fi defăimată căsătoria, încât Biserica s-a văzut din nou 
nevoită să dea legi pentru combaterea acestor exagerări. Fiindcă un eretic, pe 
nume Eustațiu, considera căsătoria ca pe o născocire diavolească, Biserica a 
stabilit la cel de-al treilea Sinod local de la Gangra (340) că „dacă cineva ar 
defăima nunta și pe ceea ce se culcă cu bărbatul său, credincioasă fiind și 
evlavioasă, să fie anatema” (Canonul 1); „Dacă cineva se dedică fecioriei și 
înfrânării nu pentru bunătatea și sfințenia căsătoriei, ci pentru că, scârbindu-se, 
se îndepărtează de căsătorie, să fie anatema” (Canonul 9); „Dacă cineva dintre 
cei ce trăiesc în feciorie, pentru Domnul, și-și bate joc de cei căsătoriți, să fie 
anatema” (Canonul 10).

Pe de altă parte, firea omenească deși este înnoită prin har, purtând rănile 
păcatului, primește de multe ori în viața pământeană replicile venite din firea 
cea veche aflată sub zodia concupiscenței. Astfel, dacă unii creștini, ducând 
lupta cea bună a virtuții, aveau o viață de sfințenie asemenea îngerilor, alții în 
schimb, cădeau în cele mai de ocară patimi, precum sodomia și împreunarea 
cu dobitoacele… Simplul fapt că Biserica s-a văzut nevoită să sancționeze cu 
severitate aceste păcate săvârșite de fiii săi, înseamnă că ele au existat în viața 
lor (vezi Canonul 16 Ancira; 7, 62, 63 Vasile cel Mare; 29, 58 Grigorie de 
Nissa; 29 Nichifor Mărturisitorul). 

Mergând mai departe în istorie, ne vom referi mai întâi la faptul că, odată 
cu formarea statelor creștine, legislația acestora a menținut secole de-a rândul 
homosexualitatea ca un delict antisocial pedepsit cu asprime.

Chiar și morala proletară a secolului XX, deși antireligioasă și mai ales 
anticreștină, pentru a crea înregimentarea gregară a oamenilor, a menținut 
homosexualitatea sub incidența codului penal. 

Dar mentalitatea occidentală a început să se schimbe odată cu apariția 
Renașterii și a Umanismului, când s-a făcut remarcat interesul pentru cultura 
clasică uitată, și când secularismul ce se va stabiliza tot mai mult, va pune în 
centrul preocupărilor omul, începând să se dezvolte cultura națională, artele, 
știința, relațiile sociale etc. Pe acest fundal va apare Reforma ca o eliberare a 
gândirii și comportamentului uman pe plan religios, apoi Iluminismul secolului 
XVIII și Revoluția burgheză din Franța, prin întemeierea primei formațiuni 
comuniste anticreștine, care au dat grele lovituri Bisericii dominantă în Evul 
Mediu. În această conjunctură a putut Fr. Nietzsche proclama moartea lui 
Dumnezeu și afirmarea moralei instinctiv biologizante neopăgâne, prin anu-
larea noțiunii de păcat și negarea valorilor creștine. 

Cu timpul, „religia creștină a încetat să mai joace un rol obiectiv în socie-
tatea europeană, fiind izolată în sfera subiectivismului personal, socotită ca o 
afacere de ordin personal”. 8 Într-o astfel de situație, deiștii Voltaire și Jean 

8 Pr. Prof. Dr. Dumitru G. Popescu, Teologie și cultură, București, 1993, p. 66.



Jacques Rousseau propuneau „libertatea sexuală ca mijloc de eliberare a 
bărbaților și femeilor de civilizația creștină”. 9Pornind de la faptul că omul nu 
este creația lui Dumnezeu, ci produs al evoluției, Charles Darwin afirma că 
„sexul fiind un instinct animalic” nu are nici o motivație să fie legat de niște 
principii religioase sau morale. 10

În secolul al XX-lea, psihiatrul Sigmund Freud susține că „sexualitatea este 
instinctul dominant al omului”, și încearcă să ofere o bază științifică separării 
sexualității de procreare, orientând-o spre plăcere. 11

Mișcările homosexuale s-au desfășurat pentru prima dată în Germania, în 
1897, cerându-și drepturile alături de heterosexuali. În anii ’60, o dată cu 
mișcarea femininistă proavortivă, mișcările homosexuale ajung la stadiul de 
afirmare plenară. 12

Spre deosebire de homosexualitatea antică, cea din zilele noastre vrea să 
fie „legalizată, legiferată, instituționalizată, acceptată sau chiar impusă 
societății, ca fiind componentul normal de viață”. 13

Mișcările homosexualilor de mai târziu se vor desfășură în numele libertății 
personale despre care Comisia și Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
afirmă: „Constituie libertăți ale persoanei atât deciziile pe care aceasta le ia 
în momentul căsătoriei (asupra persoanei sau, mai nou, asupra sexului acesteia), 
asupra reproducerii, asupra îmbogățirii formelor de reproducere (prin recursul 
la noile tehnici reproductive, de tipul fertilizării in vitro și al transferului de 
embrioni, al donației de gameți sau embrioni), sau al refuzului acestui drept 
(concretizat prin sterilizare și avort), precum și deciziile persoanei asupra 
morții sale (euthanasie, suicid). Din dreptul de a dispune asupra propriului 
corp, s-a ajuns și la prostituție”. 14

Nu de mult, Declarația Consiliului Europei nr. 227/1993, se referă la „drep-
turile homosexualilor în noile democrații”. Una din condițiile pe care aspiranții 
la calitatea de membru al Consiliului Europei trebuie să o îndeplinească este 
respectarea drepturilor minorităților, și în special „restabilirea drepturilor 
homosexualilor”. 15

În această situație nu ne va mira că San Francisco, numit „Mecca homose-
xualilor”, găzduiește peste două mii de familii homosexuale, iar unor astfel 
de familii, de aici și din alte țări europene, li s-a acordat dreptul adopției de 
copii.

9  Pr. Claudiu Dumea, Omul între „a fi” sau „a nu fi”, București, 1998, p. 26.
10  Ibidem.
11  Ibidem, p. 28.
12  Gheorghe Scripcaru, Aurora Ciucă, Vasile Astărăstoaie, Călin Scripcaru, Bioetica, științele 

vieții și drepturile omului, Iași, 1998, p. 136.
13  C. Dumea, op. cit., p. 25.
14  Gh. Scripcaru, op. cit., p. 107.
15  Ibidem, p. 136-137.



În aceste împrejurări istorice, culturale, sociale și politice ne putem explica 
reapariția homosexualității odată cu afirmarea tot mai accentuată a neopăgâ-
nismului biologizant-instinctiv. Se derulează în fața ochilor noștri întreg cor-
tegiul de imoralitate pe care îl dezlănțuie, pe „firma drepturilor omului”, 
homosexualitatea în lume, încât nu mai necesită nici un comentariu… Putem 
preciza, totuși, că s-a căutat o motivație științifică a homosexualității pentru 
a-i susține necesitatea. Astfel se precizează că homosexualitatea ar avea trei 
tipuri principale de explicație: psihanalitică, biologică și socială.

1. Potrivit lui Sigmund Freud, părintele psihanalizei, homosexualitatea apare 
atunci când un băiat nu reușește să „transfere atracție heterosexuală a libidoului 
său de la mama lui la altă femeie naturală”, poate din cauza forței pe care o 
exercită acea atracție sau din cauza orientării ei greșite, care ar putea fi cauzată 
de mediu… Există apoi teoria fobiei, potrivit căreia mama, în timpul „sindro-
mului de sarcină” a simțit sentimentul de teamă de a fi abandonată de soțul 
ei, sau incapacitatea soțului de a fi alături de ea în această perioadă și astfel 
mama transferă copilului traumatismul pe care-l suferă.

2. Potrivit explicației biologice, bărbații homosexuali au un exces de estro-
gen, hormon propriu femeilor; iar femeile lesbiene, un exces de androgen, 
hormon bărbătesc. Aceste explicații biologice se referă la cantitatea relativă 
de testosteron existentă în perioadele vitale pentru dezvoltarea creierului fetu-
sului și imprimă copilului ce urmează să se nască o orientare masculină sau 
feminină, dar nu totdeauna în concordanță cu sexul genetic al fetusului. Se 
spune că bărbații homosexuali au „comisura anterioară”, fascicol de nervi care 
leagă lobul stâng și lobul drept al creierului, mai mare decât bărbații hetero-
sexuali. în schimb ei au „nucleul interstițial”, alt fascicol de nervi din hipota-
lamus, mai mic decât bărbații heterosexuali. Alte studii sugerează o puternică 
influență genetică. Astfel, 52 la sută din frații gemeni identici sunt homosexuali; 
22 la sută din frații gemeni neidentici, și doar 11 la sută în cazul fraților 
adoptivi.

3. Sub aspectul explicației sociale se arată că homosexualitatea este o 
„funcție a adaptării determinată de selecția naturală”. Alții spun că e pur și 
simplu o „construcție socială”, adică o idee inventată la sfârșitul secolului al 
XVIII-lea și în secolul al XIX-lea, la început de comunitatea medicală, în așa 
fel încât medicii și categoriile profesionale să-și poată asuma controlul asupra 
unui anumit segment al societății, care mai înainte era controlat de Biserică și 
de tribunale 16. 

După cum vedem, trei teorii independente una de alta, caută în mod diferit 
să explice unul și același fenomen. Fiecare din ele caută să pătrundă în taina 
de nepătruns a sufletului omenesc, pentru a face lumină ca într-o peșteră 

16  Adrian Thatcher, op. cit., p. 196-197.



întunecată fără ieșiri… Oricare din ele are pretenția că poate fi acceptată, în 
aceeași măsură în care, la o analiză serioasă, poate fi și respinsă.

Mult mai plauzibilă este învățătura creștină despre natura căzută care poartă 
în sine rănile păcatului. Așa cum în natura din jurul nostru s-au produs dezor-
dini care îi tulbură viața, tot astfel și în natura omului, atât biologică, cât și 
spirituală, și-au făcut apariția tot felul de contradicții care-i macină existența. 
Referindu-se la neamurile care „au schimbat adevărul lui Dumnezeu în min-
ciună și au cinstit făptura și i-au slujit ei în locul Creatorului”, Sfântul Apostol 
Pavel arată că „pentru aceea i-a și lăsat Dumnezeu în patimi de ocară, căci și 
femeile lor și-au schimbat rânduiala firească… la fel și bărbații, s-au aprins 
în pofta lor unul câtre altul… Și precum ei n-au reușit să aibă pe Dumnezeu 
în conștiință, așa i-a lăsat Dumnezeu pe ei cu mintea neîncercată ca să facă 
cele ce nu se cade…” (Romani 1, 25-27). Părinții Bisericii au arătat de ase-
menea că odată cu apariția afectelor s-au dereglat și instinctele, încât, plăcerea, 
de pildă, în loc să fie mijlocul prin care se exercită instinctul, se transformă 
în scop, și astfel funcția spirituală a omului se întunecă și cade în animalitate, 
sau chiar mai prejos… Mintea, ca lumină a sufletului, se transformă sub 
dominația instinctelor oarbe, în instrumentul de motivație și iscodire a noilor 
și variatelor forme de dezvoltare a patimilor înrobitoare. Este ceea ce Sfântul 
Apostol Pavel numea „mintea cărnii” (Coloseni 2, 18).

Pentru a arăta că homosexualitatea este patimă, așa cum o numește Apostolul, 
vom indica prin similitudine, că patimile reprezintă o patologie organică și sufle-
tească a principalelor instincte omenești: de apărare-atac, alimentar (de nutriție), 
de reproducere și social. Așa, în cadrul instinctului de apărare-atac se poate face 
remarcat ceea ce este cunoscut sub numele de „killer instinct”, ca formă violentă 
de manifestare a unei dorințe pe care noi o numim bizară, fiindcă creează un 
permanent pericol social. Acesta poate transforma societatea omenească în jun-
glă, atunci când omul lăsându-se dominat de el, se manifestă asemenea unui 
animal fioros, ce refuză să cunoască regulile comportamentului față de alții. 
Există, apoi, în viața spirituală a omului predispoziția cleptomaniei. Aceasta 
devine pasiune, dominantă a vieții, necesitate de comportament ce se timbrează 
cu stigmatul lui „moral insanity”, adică imbecilitatea conștiinței morale care 
face confuzia între bine și rău, neputând astfel să-și îndeplinească menirea. 
Există, apoi, în cadrul instinctului alimentar forme degradante, precum bulimia 
și eclimia, ca forme devorante ale lăcomiei după mâncare, sau anorexia, ca lipsă 
a poftei de mâncare, ca un simptom maladiv al fiziologiei umane. La fel există 
și o insațietate după bunurile materiale, încât omul își pierde echilibrul necesa-
rului, și degenerează fie în destrăbălări, fie în zgârcenii, devenind chiar ridicol 
în comportament, asemenea lui Harpagon sau lui Hagi Tudose, din cunoscutele 
piese comice. În ce privește instinctul de reproducere, discuțiile primesc un 
caracter de profunzime. Dacă celelalte forme instinctive întrețin și protejează 



viața, instinctul de reproducere are viață în sine și o transmite mai departe. De 
aceea, impulsul care îl susține nu este simpla plăcere, ci și iubirea (eros), indicând 
o angajare integrală a sufletului omenesc, ca libertate, conștiință și afecțiune. 
Iar când acest instinct care transmite odată cu viața și informația genetică a 
speciei și persoanei umane este exercitat fără rânduiala care conduce la atingerea 
scopului său și a menirii omului de a trăi în urmași, putem spune că pe bună 
dreptate remarca Nicolae Paulescu că patima reprezintă o dereglare a instinctelor 
omenești: „Patima nu e altceva decât căutarea exclusivă a plăcerii ce rezultă din 
satisfacerea unei trebuințe instinctive deviate (adică, al cărui scop natural este 
ignorat, neînțeles sau chiar – nu de puține ori – dinadins relativizat)” 17.

La capătul acestui periplu putem spune că suntem de acord cu Sfântul 
Apostol Pavel, considerând homosexualitatea o patimă, fiindcă reprezintă o 
deviere a instinctului de reproducere de la scopul său. 

Să vedem dacă este patimă de necinste. 
Răspunsul afirmativ este motivat de faptul că reprezintă o aberație de la 

ordinea firească, coborându-l pe om sub condiția animalică… 
Este patimă de necinste și prin modul violent, grotesc și scabros în care 

este practicată de cele mai multe ori, producând dezordini sociale și trezind o 
adevărată repulsie din partea celor ce nu o acceptă. 

În sfârșit, homosexualitatea reprezintă un eșec moral și existențial, prin 
pierderea menirii omului de a se împlini pe sine însuși prin urmași. în actul 
creației Dumnezeu a dat viață bărbatului și femeii, imprimându-le menirea de 
a fi „un singur trup”, în scopul perpetuării neamului omenesc. În fața acestei 
realități evidente, homosexualitatea reprezintă un abuz sălbatic, o aberație 
lipsită de finalitate; un eșec al instinctului de conservare a speciei umane.

Cu toate acestea, Biserica nu-i poate abandona, nici părăsi pe acești oameni, 
dintre care majoritatea sunt, cel puțin prin botez, dacă nu din convingere, fiii 
ei. Deviza creștină este: „urăște păcatul, dar iubește pe păcătos!”. Hristos a 
venit să caute pe fiul risipitor și oaia cea pierdută, precum și să vindece pe cel 
bolnav, fiindcă cei bolnavi au nevoie de doctor… Este adevărat că la început 
Biserica acorda sancțiuni grele pentru astfel de păcate. Va trebui acum mai 
mult să-i înțelegem pe oameni, decât să-i judecăm cu asprime pentru faptele 
lor. Cu tot păcatul care îi stăpânește, se cuvine ca Biserica să și-i apropie pentru 
a le oferi harul tămăduitor. Se cuvine mai mult ca oricând să aplicăm cu încre-
dere pedagogia divină a recuperării celor păcătoși, îndepărtați de Biserică, 
căzuți pradă plăcerilor și patimilor care îi stăpânesc, degradându-le sensul 
vieții date de Dumnezeu… Căci, pe drept cuvânt, sublinia marele om de știință 
creștin, Nicolae Paulescu, că „din admirabila desfășurare a actelor instinctive 
omul este înclinat să remarce și să rețină senzațiile plăcute care însoțesc 
îndeplinirea actelor respective. Și în loc de a se înălța până la scopul 

17  A se vedea mai pe larg: Instincte, patimi și conflicte, Fundaţia Anastasia, 1995, p. 100.



instinctului, el nu mai urmărește decât plăcerea devenită unică țintă a activității 
sale” 18. Dar abordarea cu optimism a apropierii și îndepărtării omului păcătos 
este motivată de faptul că, spre deosebire de animale, „omul are facultatea de 
a transforma instinctele în acte voluntare; cu alte cuvinte, singur omul are 
posibilitatea de a cunoaște scopul trebuințelor instinctive și a delibera asupra 
mijloacelor și momentelor oportune satisfacerii lor” 19.

În același timp aprinderea necontrolată a patimii poate fi temperată, stăpânită 
și îndepărtată prin puterea conștiinței care are un rol esențial de înfrânare, 
umanizând pornirile inconștiente. Un om de știință arată că „a te putea stăpâni 
este o dovadă de maturitate a sistemului nervos, un exemplu de model cum 
activitatea perfecționată a scoarței cerebrale poate domina funcțiile elementare 
ale centrilor inferiori. Funcția de înfrânare sau de inhibiție a reflexelor simple… 
va atinge un grad înalt, ea transformându-se într-o adevărată trăsătură de carac-
ter, într-o capacitate de stăpânire care constă în a-și putea înfrâna unele reflexe, 
de a le domina cu rațiunea” 20.

La acestea adăugăm ca mijloace esențiale de educare a firii căzute și tira-
nizate de aprinderea necontrolată a plăcerii, puterea de convertire a rugăciunii, 
a cuvântului lui Dumnezeu și a harului Sfintelor Taine. Părinții Bisericii arată 
că acestea poartă în sine conversio amoris, adică transformarea iubirii ego-
centrice, sălbatică și animalică, în iubire neprihănită față de Dumnezeu. 
Revărsându-se în suflet iubirea lui Dumnezeu, instinctul este pus sub instanța 
conștiinței, încât nesăbuita poftă se poate preface într-un dor spiritual după 
cele dumnezeiești, iar plăcerea oarbă poate fi luminată de bucuria curată a 
conlucrării de bunăvoie a minții cu darurile lui Dumnezeu.

Conchidem că homosexualitatea este într-adevăr o patimă de necinste, dar 
cei ce o practică pot fi recuperați spiritual ca fii autentici ai Bisericii. Astfel, 
în scopul recuperării celor decăzuți din rânduiala stabilită de morala creștină, 
un rol important și chiar decisiv îl are pastorația individuală exercitată cu tact, 
prin catehizare și determinarea celor în cauză să participe la viața de har și de 
sfințenie a Bisericii.

18  Ibidem.
19  Ibidem.
20  Dr. M. Steriade, Creierul, centrală cu milioane de agregaţi, București, 1962, p. 11.


