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CU O COMPASIUNE PASTORALÃ ºi claritate biblicã, prietenul meu, Erwin
Lutzer, a reuºit sã-i facã poporului lui Dumnezeu o chemare irezistibilã,
provocându-ne sã rãspundem corect, cu dragoste ºi în adevãr uneia
dintre cele mai apãsãtoare discuþii din zilele noastre.

—Joseph M. Stowell
Preºedinte, Institutul Moody Bible

ERWIN LUTZER, înzestrat cu mintea unui cãrturar ºi cu inima unui pastor,
i-a chemat pe creºtinii evanghelici într-un mod foarte clar sã reacþioneze
cu stricteþe, dar cu dragoste, înainte sã fie prea târziu pentru þara noas-
trã. Acesta este genul de carte ce ar trebui sã se gãseascã în mâinile
fiecãrui membru al bisericii.

—Paige Patterson
Preºedinte, Seminarul Teologic Baptist Southwestern

O CARTE STRATEGICÃ, într-un timp crucial pentru familie!
—Dennis Rainey

Preºedinte, FamilyLife

DR. LUTZER SURPRINDE ECHILIBRUL CORECT dintre har ºi adevãr în aceastã
carte profundã ºi practicã.

—William J. Hamel
Preºedinte, Biserica Evanghelicã Liberã din America

RECUNOAºTEREA HOMOSEXUALITÃÞII prin cãsãtorie, sau prin alte uniri de
acest gen, reprezintã o ameninþare mult mai mare pentru viitorul nos-
tru, decât sunt unii dispuºi sã recunoascã, sau mãcar sã discute. Cineva
trebuie sã spunã lucrurilor pe nume, iar Dr. Lutzer a fãcut lucrul acesta
într-un mod excepþional.

—Sandy Rios
Gazda Talk Show-ului de Radio

Ex-preºedinte, Concerned Women for America



ACEASTÃ CARTE OFERÃ CEEA CE PROMITE: îi orienteazã pe creºtinii biblici cu
privire la ceea ce trebuie sã ºtie despre acceptarea tot mai mare ºi pre-
siunea ce existã pentru legalizarea cãsãtoriei între persoanele de acelaºi
sex. Lutzer conferã o perspectivã corectã asupra acestui subiect, dupã
care provoacã biserica sã reacþioneze ºi sã-ºi afirme punctul de vedere
cu privire la aceastã chestiune fundamentalã.

—Stanton L. Jones, Ph. D.
Decan, Colegiul Wheaton

Co-autor al Homosexuality: The Use of Scientific
in the Church’s Moral Debate

CARTEA DE RAFTUL ÎNTÂI A DR.-LUI LUTZER face o completare convingãtoare
în aceastã dezbatere. Dupã cum afirmã ºi autorul, cartea nu se referã la
urã—ci la dezbatere. Argumentul iudeo-creºtin pentru cãsãtoria
tradiþionalã este corect, deoarece el ne pune alãturi de „olarul“ nostru.

—Joseph Nicolosi, Ph. D.
Preºedinte, NARTH

(National Association of Research and Theraphy of Homosexuality)
Autor al Reparative Therapy of Male Homosexuality

ºi A Parent’s Guide to Preventing Homosexuality

ESTE O CARTE CARE TREBUIE CITITÃ de orice individ care este preocupat sã
ofere un viitor sigur copiilor ºi nepoþilor noºtri. Lutzer este direct, dar în
acelaºi timp aratã compasiune; este foarte biblic, dar înþelege corect cul-
tura. El este de asemenea echilibrat din punct de vedere teologic, ºi
evitã soluþiile emoþionale ºi reacþionare faþã de o problemã, care—dacã
nu este corectatã—va produce un colaps în naþiunea noastrã.

—Gene A. Getz
Pastor Emeritus, Biserica Fellowship Bible North

Director, The Center for Church Renewal

RECOMAND ACEASTÃ CARTE DIN TOATÃ INIMA. Aceastã sursã profundã ºi
convingãtoare are menirea sã te pregãteascã ºi sã te echipeze astfel încât
sã poþi sã te apropii de acest subiect controversat într-un mod corespun-
zãtor.

—Sheila Bailey
Vorbitor internaþional ºi soþia lui E. K. Bailey



ERWIN LUTZER A ELABORAT O CHEMARE LA TREZIRE cãtre bisericã în privinþa
uneia dintre cele mai apãsãtoare probleme morale din zilele noastre.
Caracterizatã prin înþelepciune pastoralã ºi credinþã biblicã, aceastã
carte ne îndrumã dincolo de latura politicã, înspre centrul spiritual al
vieþii noastre. Fie ca biserica sã citeascã ºi sã acþioneze.

—Timothy George
Decanul ªcolii Beeson Divinity, Universitatea Samford

Editor Executiv, Christianity Today

SUBIECTUL CÃSÃTORIEI ÎNTRE PERSOANELE DE ACELAºI SEX este unul dintre
cele mai critice din vremea noastrã. Dr. Erwin Lutzer a rãspuns într-un
mod biblic acestui subiect vital. Pentru acei creºtini care cautã rãspuns
din Cuvântul lui Dumnezeu, aceastã carte, scrisã de unul dintre pãs-
torii, învãþãtorii ºi vorbitorii noºtri cei mai eficienþi, se meritã a fi cititã.

—Jack Graham
Pastor, Biserica Baptistã Prestonwood

ERWIN LUTZER SE NUMÃRÃ PRINTRE EROII care sprijinesc moralitatea biblicã,
prin faptul cã îºi foloseºte vocea sa, care are capacitatea sã influenþeze,
pentru a educa cultura noastrã cu privire la pericolele cãsãtoriilor între
persoanele de acelaºi sex, în timp ce promoveazã soluþia cea mai bunã
a lui Dumnezeu pentru relaþia umanã: cãsãtoria dintre un bãrbat ºi o
femeie, pentru toatã viaþa.

—Alan Chambers
Preºedinte, Exodus Internaþional

ÎL FELICIT PE DR. LUTZER pentru abordarea plinã de dragoste a unui
subiect dificil. Bãtãlia pentru „cãsãtoria“ între persoanele de acelaºi sex
afecteazã atât persoana ta, cât ºi viitorul apropiat al societãþii noastre.
Nu trebuie sã ne facem cã plouã când vine vorba de aceastã problemã;
ea constituie cea mai mare ameninþare pentru libertatea religioasã de
astãzi.

—Alan E. Sears
Preºedinte, CEO & General Counsel

Alliance Defense Fund



ERWIN LUTZER SCRIE CU PASIUNEA unui profet ºi cu inima unui pastor, în
timp ce invitã pe fiecare creºtin sã ajute la recuperarea portretului biblic
despre cãsãtorie ºi sexualitate. Lutzer scrie cu compasiune, nu pentru a
condamna, pe mãsurã ce aduce la cunoºtinþã pericolele cãsãtoriei între
persoanele de acelaºi sex, pericole ce pândesc familia ºi cultura ca
întreg.

—Mark L. Bailey
Preºedinte, Seminarul Teologic din Dallas

O CHEMARE LA ARME ULUITOARE! Erwin Lutzer îl provoacã pe creºtin sã ia
atitudine într-un mod iubitor ºi totuºi lipsit de compromis. Cu o viziune
pentru viitor ºi cu o înþelegere a trecutului, Lutzer subliniazã impor-
tanþa legãmântului cãsãtoriei dintre un bãrbat ºi o femeie.

—Reverend John J. Smid
Director Executiv, Love in Action

CREDINCIOºII CARE CITESC ACEASTÃ CARTE pot accepta cu încredere valorile
din trecut, care sunt la fel de puternice ºi astãzi.

—Bruce W. Fong
Preºedinte, Seminarul Teologic din Michigan
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ÞII ÎN MÂNÃ O CARTE care este oglindirea atât a dragostei
mele pentru comunitatea homosexualã, cât ºi a celei mai
mari dintre îngrijorãrile mele cu privire la naþiunea
noastrã, în cazul în care cãsãtoria între persoanele de
acelaºi sex este legalizatã. Când am vãzut entuziasmul
cuplurilor de acelaºi sex care s-au „cãsãtorit“, mi-am dat
seama cã noi, ca bisericã, trebuia sã reacþionãm. Dar, 
sincer sã fiu, nu prea ºtiam ce trebuia sã spun, sau ce
trebu ia sã fac. Imediat mi-au trecut prin minte douã
gânduri: în primul rând, ºtiam cã noi, ca bisericã trebuia
sã avem un oarecare rãspuns, atât pentru liderii noºtri
politici, cât ºi pentru comunitatea homosexualã. Dar, pe
de altã parte, mã gândeam cã poate e prea târziu, ºi ast-
fel mi-am zis: „Ce va fi, va fi.“

Am învãþat imediat cã mulþi credincioºi pur ºi simplu
nu ºtiau ce atitudine sã adopte cu privire la aceastã situ-
aþie. Unii considerau cã se poate permite, sau poate fi
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permisã cãsãtoria între homosexuali, pentru cã, oricum,
ceea ce doreau sã facã depindea întru totul de ei, ºi nu
ne-ar afecta pe noi în nici un fel; ei puteau sã trãiascã în
lumea lor ºi noi, la fel de bine, într-a noastrã. Alþii
conside rau cã, din moment ce rata divorþului între
persoa nele de sex diferit era aºa de mare, nu aveam
dreptul sã judecãm comunitatea homosexualã.

Pe mãsurã ce am început sã studiez implicaþiile cãsã-
toriei între persoanele de acelaºi sex pentru o societate
largã, mi-am dat seama cã suntem la un pas de a distru -
ge conceptul de cãsãtorie aºa cum îl cunoaºtem. Aceastã
redefinire a termenului de cãsãtorie va influenþa viitorul
pe care îl lãsãm copiilor ºi nepoþilor noºtri. În joc sunt
implicaþii imense pentru noi ca naþiune.

Existã de asemenea consecinþe importante ºi în ceea
ce priveºte biserica. Dupã cum vom vedea mai târziu,
în  tr-u nul dintre capitolele acestei cãrþi, cãsãtoria între per    -
soa  nele de acelaºi sex va pune în pericol libertatea re  li   -
gioasã. O lesbianã din Canada, de profesie avocat, avea
dreptate când spunea cã adevãrata bãtãlie se dã în tre
drep turile homosexualilor ºi libertatea religioasã; li ber    -
tatea religioasã, susþinea ea, va trebui sã facã loc in te   -
reselor homosexualilor. Ceea ce este adevãrat cu pri vi re
la Canada se poate aplica ºi Statelor Unite ale Americii.

Dar, mai presus de toate, m-am gândit la tinerii din
bisericile noastre care îºi formeazã o idee greºitã despre
ceea ce înseamnã sexualitatea, din moment ce sunt
expuºi zilnic presiunilor pro-homosexuale ale culturii
noastre. Mã întrebam care ar fi mesajul pe care l-ar
putea transmite cãsãtoriile între persoane de acelaºi sex
—ce le-ar putea spune cãsãtoria între persoane de ace-
laºi sex tinerilor despre cãsãtorie, creºterea copiiilor, sau
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despre importanþa modelelor? Atunci mi-am dat seama
cã trebuia sã reacþionãm faþã de aceastã situaþie.

În final, trebuia sã mã întreb: oare ce pãrere are
Dumnezeu? ªtim, bineînþeles, cã Biblia condamnã homo-
suxualitatea, dar, mã întrebam, oare ce ne spune
Dumnezeu nouã ca bisericã prin aceastã posibilitate
înspãimântãtoare de reorganizare a societãþii. Cu alte
cuvinte, Îi ceream lui Dumnezeu înþelepciune nu numai
pentru a putea da un rãspuns societãþii (sau culturii), ci
ºi pentru ceea ce ar trebui sã însemne toate acestea pen-
tru poporul Sãu.

Cum putem noi, ca bisericã, sã contribuim la o curã þa -
re a societãþii, care ar permite aceastã redefinire a con cep -
tului de familie, dacã opunem o rezistenþã atât de micã?

Nu trebuie sã lãsãm pe nimeni sã ne spunã cã avem
de ales între a-i iubi pe homosexuali ºi a ne opune cãsã-
toriilor între persoane de acelaºi sex. Dragostea nu este
definitã din punct de vedere biblic ca fiind dreptul de a
legitima comportamentul pãcãtos, de orice naturã ar fi
el, ci dragostea ne ajutã sã vedem cã existã o cale mai
bunã. Evident, trebuie sã fim la fel de preocupaþi de
pãcatele noastre, precum suntem ºi de cele ale comu-
nitãþii homosexuale. Trebuie sã fim suficient de intere-
saþi ca sã ne putem exprima cu privire la orice acþiune,
fie cã aceasta este de naturã heterosexualã, sau homo-
sexualã, care încalcã planul pe care Dumnezeu l-a
intenþionat cu privire la cãsãtorie ºi familie.

Îþi ofer aceastã carte din inima mea pentru tine, ºi te
invit sã mi te alãturi în a-I cere lui Dumnezeu înþelep -
ciune pe mãsurã ce suntem confruntaþi cu aceastã
provocare. Împreunã putem face diferenþa.

—ERWIN W. LUTZER

De la inimã la inimã
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CUM DE AU AJUNS LUCRURILE ÎN ACEST STADIU?
Despre primarul metropolei Chicago, Richard M.

Daley, se ºtie cã este un bãrbat devotat familiei sale ºi un
romano-catolic practicant. Cu toate acestea, comentând
despre situaþia oficierii „cãsãtoriei“ între persoanele de
acelaºi sex de cãtre judecãtori, care în mod deliberat nu
se supun legii, el a afirmat cã n-ar avea „nici o pro -
blemã“ dacã aceste cãsãtorii ar fi oficiate în sediul
primãriei sale. Daley, un politician perspicace, ºtie cum
sã se foloseascã de circumstanþele existente. El ºtia cã se
poate afirma în favoarea cãsãtoriei între persoanele de
acelaºi sex, fãrã teama cã ar putea stârni vreo reacþie
politicã negativã. Faptul cã el putea face acest lucru
reprezintã un lucru deranjant pentru vremurile noastre
ºi pentru climatul cultural în care trãim.

Probabil cã este o discuþie deranjantã ºi pentru noi. 
ªi aceasta pentru cã, deºi majoritatea voturilor

15

Aproape orice comportament începe sã parã nor-
mal dacã îi eºti expus suficient de mult.

—MARSHALL KIRK ºI HUNTER MADISEN, 
ACTIVIºTI HOMOSEXUALI

ÎN TIMP CE NOI

DORMEAM...



demostreazã în mod consecvent o opoziþie puternicã
faþã de legalizarea cãsãtoriilor între persoanele de ace-
laºi sex, o astfel de opoziþie este moderatã, iar primarul
cunoaºte acest lucru. El se bazeazã pe faptul cã biseri-
cile, fie cã sunt catolice sau protestante, nu iau nici o ati-
tudine.

În situaþia în care aceastã þarã este expusã celui mai
devastator experiment social care ar putea avea loc, cei
mai mulþi tac—sau au fost reduºi la tãcere—dupã cum
vom vedea.

Pânã aici! Dacã a existat un moment în care biserica
sã-ºi exercite cu adevãrat rolul de bisericã, atunci acel
moment este acum.

Suntem martorii oculari ai unei revoluþii culturale
care, dacã va triumfa, va avea repercursiuni asupra

copiilor noºtri. Avem motive
sã credem cã aceastã revoluþie
de a reface familia are poten -
þialul de a distruge însuºi con-
ceptul de cãsãtorie împreunã
cu libertatea religioasã. Dacã
poporul lui Dumnezeu nu
reacþioneazã acum, în final
s-ar putea sã fie prea târziu.

Când autoritatea în sala de
judecatã din Massachusetts
era exercitatã de patru jude -

cã tori, ºi mulþi considerau ca fiind un act de neprihãnire
nemaipomenit ºi neconstituþional sã interzici homose -
xualilor sã se cãsãtoreascã, aceºtia au pus în circulaþie o
serie de mãsuri pe care nici mãcar homosexualii înºiºi
nu le-ar fi prevãzut. În sãlile de judecatã din diferitele
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pãrþi ale þãrii, judecãtorii oficiau ceremonii „cãsãtorin -
du-i“ pe homosexuali, care jubilau—oameni ase me nea
lesbienei Laura Bauer, care s-a cãsãtorit în februarie cu
partenera ei, cu care era împreunã de opt ani, în cadrul
unei ceremonii care a avut loc în San Francisco. „Pentru
noi lucrul acesta este extraordinar“, a afirmat ea. „Toatã
lumea vorbeºte despre familie, iar acum putem ºi noi
sã-i oferim fetiþei noastre o familie, ºi nimeni nu va
putea sã ne ia aceasta.“1

Apoi mai este Beth Niernberg. Ea locuieºte în New
York împreunã cu doi homosexuali ºi împreunã sunt
„pãrinþi“ a trei copii. Doamna Niernberg stã acasã ºi are
grijã de bãieþi, în timp ce bãrbaþii, ambii psihiatri, se duc
la serviciu. Fiecare bãiat a fost conceput de doamna
Niernberg cu unul dintre tãtici. Convenþia dintre cei trei
include o clauzã potrivit cãreia, atunci când doamna
Niernberg va gãsi o partenerã, acest trio se va transfor-
ma în quartet.

Iatã ce numeºte revista World [Lumea], „noua
Americã“, revistã în care reporterul Lynn Vincent
remarcã: „Oficialii publici depãºesc limita în definirea
cãsãtoriei, trecând dincolo de legãturile istorice ale sân-
gelui, ale adopþiei ºi ale cãsniciei.“2

Mântuire, nu ranchiunã
Toþi am auzit astfel de relatãri ºi am vãzut imagini de la
diferite evenimente speciale ale homosexualilor. Cu toþii
am fost dezgustaþi, ºi chiar aveam motive pentru a
reacþiona astfel. Dar nu avem timp pentru a vorbi
despre propria neprihãnire, pentru a arãta cu degetul,
sau pentru scrieri care nu ar avea niciun impact. Ceea ce
vreau sã subliniez este cã toþi suntem responsabili de

În timp ce noi dormeam...
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ceea ce mulþi dintre oameni percep ca fiind un experi-
ment social înfricoºãtor care se desfãºoarã chiar sub
ochii noºtri. Trebuie sã rãspundem acestei crize, dar cel
mai important este cum procedãm.

Scopul acestei cãrþi este de a ajuta ºi de a echipa
popo rul lui Dumnezeu în vederea apãrãrii cãsãtoriei,
argu mentând de ce conceptul de cãsãtorie nu ar trebui
sã-ºi depãºeascã limitele, astfel încât sã cuprindã ºi cãsã-
toriile între persoanele de acelaºi sex. Dar trebuie sã sub-
liniez aici faptul cã aceastã carte are în vedere în primul
rând mântuirea, ºi nu ranchiuna. În aceastã confruntare
trebuie sã coborâm tonul vocii, ºi sã vorbim cu respect ºi
cu demnitate. Indiferent cât de mult ne opunem inte re -
se lor homosexualilor, suntem chemaþi, înainte de toate,
sã fim creºtini care au privilegiul de a-L reprezenta pe
Cristos tuturor comunitãþilor din aceastã lume, indi -
ferent de clasa socialã, culoare, naþionalitate, sau „orien -
tare sexualã.“

În al doilea rând, aceastã carte este scrisã cu aceeaºi
compasiune pentru comunitatea de homesexuali, pe
care ar trebui sã o avem faþã de toþi cei care trãiesc în
aceastã lume plinã de necazuri. Nu trebuie sã vorbim
niciodatã despre homosexualitate ca ºi cum ar fi singu-
rul pãcat care meritã flãcãrile veºnice. Da, Biblia con-
damnã homosexualitatea, dar condamnã ºi o mulþime
de alte pãcate care iau amploare în cele mai bune dintre
bisericile noastre. Dacã întreaga noastrã acþiune se
rezumã la a þipa la homosexualii de pe cealaltã parte a
prãpastiei, fiþi siguri cã singurul rãspuns pe care-l vom
primi va fi ecoul vocilor noastre.

Cu toþii am cunoscut familii care aveau copii homo-
sexuali, fie cã era vorba de fii sau fiice. Îmi aduc aminte
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de un bãrbat care s-a grãbit sã condamne homosexuali-
tatea, iar mai apoi a descoperit, spre consternarea lui, cã
propriul fiu era homosexual. În loc sã se pocãiascã de
starea lui de neprihãnire proprie, acest tatã, care consi -
de ra cã este o calitate deosebitã a nu renunþa la pro    -
priile idei, ºi-a dezmoºtenit fiul, spunându-i cã nu mai
este binevenit acasã. Bineînþeles cã tatãl avea dreptate
ne fiind de acord cu stilul de viaþã al fiului sãu, dar a
reacþionat greºit faþã de cel care era trup din trupul lui.
Nu ar trebui sã ne surprindã cã fiul sãu ºi-a promovat
„homosexualitatea“, devenind astfel unul dintre liderii
miºcãrii homosexuale.

Nu îmi fac iluzii cã grupãrile radicale de homosexuali
vor asculta de ceea ce le vom spune. Din anumite mo -
tive, unele care poate ni se datoreazã nouã, ei nu mai au
nici cea mai micã consideraþie pentru ceea ce le spu ne
biserica. Dar, de asemenea, cred cã sunt mii de alþi ho -
mosexuali care încã mai ascultã, aºteptând din partea
bise ricii un cuvânt de înþelegere, direcþionare ºi speranþã.

În al treilea rând, aceastã carte este scrisã în primul
rând pentru bisericã, adicã pentru aceia dintre noi, care
datoritã loialitãþii noastre faþã de Isus Cristos, ne
opunem cãsãtoriilor între persoane de acelaºi sex, dar
care ne frãmântãm cum sã ne exprimãm cel mai bine
aceastã opoziþie. Primul lucru pe care trebuie sã-l facã
aceastã carte este sã ne ajute sã înþelegem care este baza
convinge rilor noastre ºi ce ar trebui sã facem cu ceea ce
credem. Nu este suficient sã condamnãm întunericul,
dacã falimentãm în a oferi o razã de speranþã culturii
noastre care se dezintegreazã.

În timp ce noi dormeam...
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„CE IMPORTANÞÃ are lucrul acesta pentru mine?“ a
întrebat un bãrbat care a fost intervievat cu privire la
cãsãtoria între persoane de acelaºi sex. „Acest lucru nu
va afecta modul în care îmi iubesc soþia ºi copiii“.

Oare chiar este adevãrat cã nu o sã ne afecteze ºi „pe
noi ceilalþi“ cãsãtoriile între persoane de acelaºi sex care
au loc într-o anumitã zonã a societãþii noastre? Sã fie
acesta încã un aspect, din multe altele, pe care trebuie sã
învãþãm sã-l tolerãm într-o societate liberã ºi deschisã la
schimbãri?

Imagineazã-þi cã te afli într-o barcã mare ºi doreºti sã
ajungi de partea cealaltã a lacului, când unul din
oameni insistã cã are „dreptul“ sã facã o gaurã pânã la
fund în partea lui de barcã. Dacã obiectezi, el pretinde
de la tine toleranþã, amintindu-þi cã tu poþi rãmâne pe
partea ta de barcã, alãturi de prietenii tãi, pentru cã ceea
ce el face pe partea lui nu afecteazã ceea ce faci tu pe
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Pe mãsurã ce cãsãtoria devine inutilã, întreaga
naþiune va „trãi în pãcat.“

—GENE EDWARD VEITH
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partea ta. Dar, pe mãsurã ce apa pãtrunde în barcã, îþi
dai seama dintr-o datã, fie cã îþi place, fie cã nu-þi place,
cã ceea ce face o persoanã în partea lui de barcã îi
afecteazã pe toþi ceilalþi.

Nu ne putem mulþumi sã rãmânem în siguranþã în
pã trã þica noastrã evanghelicã. Dupã cum am vãzut în
introducerea anterioarã, unii dintre activiºtii homosexu-
ali foarte inteligenþi ºi-au petrecut ultimele decenii pen-
tru a schimba, cu multã energie ºi cu ajutorul diverselor
metode, atitudinile americanilor cu privire la ceea ce ini -
þi al era unanim acceptat ca fiind un comportament de -
viant. Aceºti activiºti au elaborat un plan ºi contro lea zã
dialogul la nivel naþional, punându-i în defensivã pe toþi
aceia cãrora le pasã de cãsãtorie ºi de familie, ºi de mo -
dul în care au fost percepute acestea de secole întregi.

Prin urmare, trebuie sã înþelegem ºi sã rãspundem.
Existã trei motive pentru care biserica nu trebuie sã tacã.

Ce este o „familie“?
De ce oare ar trebui sã fim îngrijoraþi? Mai întâi de toate,
trebuie sã realizãm cã existã zone unde are loc o miºcare
socialã focalizatã pe „reinventarea“ familiei. De exem-
plu, ºcoala din San Francisco, Unified School District,
are un plan de lecþii pentru preºcolarii ºi elevii din cla -
se  le primare despre homosexualitate. Acesta defineºte
fami   lia ca pe o „uniune între douã sau mai multe
persoa   ne, înrudite fie prin naºtere, fie prin alegere, care
pot, sau nu, sã trãiascã împreunã, care încearcã sã
împlineas cã nevoile unul celuilalt ºi care împãrtãºeºte
aceleaºi scopuri ºi interese…“1 A fost eliminatã ideea cã
o fa   mi liei trebuie sã conþinã un tatã, o mamã aflaþi în tr-o
relaþie bazatã pe devotament, care îºi cresc copiii
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împreu nã. Agreând ideea cã „eu ºi numai eu pot defini
ceea ce este bine pentru mine“, suntem martorii unei
tentative de redefinire a familiei. Iar, datoritã rãspândirii
divorþului, a recãsãtoriei ºi a concubinajului, tentativa
pare destul de eficientã. 

Dacã dorim sã aflãm ce se poate întâmpla în cazul în
care cãsãtoriile între persoanele de acelaºi sex devin
legale, tot ce trebuie sã facem este sã aruncãm o privire
la unele þãri din Europa, unde existã deja o astfel de
legis laþie. Rãspunsul, pe scurt, este cã, schimbarea în
legislaþie a cauzat distrugerea cãsãtoriei. De exemplu, în
Franþa, au fost create „pacte civile solidare“ pentru
homo sexuali, astfel încât ei sã beneficieze de fondurile
guvernamentale alocate serviciilor publice, bucurân -
du-se astfel de bunãstare materialã ºi ajutor de ºomaj.
Evident cã un astfel de aranjament ar fi trebuit sã fi fost
conceput astfel încât sã fie disponibil tuturor, atât
cuplurilor care trãiesc în concubinaj, surorilor vãduve,
sau chiar ºi preoþilor ºi menajerelor lor.

Pentru cã în aceste „pacte“ este mai uºor sã intri ºi, de
asemenea, mai uºor sã ieºi, ºi pentru cã impun mai
puþine obligaþii legale, multe cupluri heterosexuale
preferã astfel de aranjamente, decât sã fie cãstoriþi. Dacã
aceste cupluri considerã cã aceste „pacte“ oferã un
mediu stabil copiilor lor, atunci ar trebui sã þinã cont de
faptul cã media duratei acestor relaþii de concubinaj este
de cinci ani. David Frum afirmã: „Cei care promoveazã
concubinajul laudã acest lucru ca fiind o alternativã mai
puþin costisitoare a cãsãtoriei; adevãrul este cã el repre -
zintã un preludiu aproape sigur pentru lipsa taþilor.“2

El continuã: „Controversa cu privire la cãsãtoriile
între homosexuali este o controversã incidentalã ºi

Biserica trebuie sã vorbeascã
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secundarã pentru homosexuali. În primul rând este o
dez  ba tere cu privire la cãsãtorie… cãsãtoriile între per-
soane de acelaºi sex se vor dovedi a însemna, în practi -
cã, o formã alternativã la cuplurile care coabiteazã legal,
care va fi disponibilã atât pentru homosexuali cât ºi pen-
tru heterosexuali. Cãsãtoriile între persoane de acelaºi
sex, dupã cum încearcã francezii sã ne demonstreze
într-un mod foarte clar, nu extind drepturile maritale;
ele abolesc cãsãtoria, instaurând o nouã instituþie mai
fragilã în locul acesteia.“3

Ia aminte: Din moment ce cãsãtoria nu mai reprezin-
tã unirea dintre un bãrbat ºi o femeie, ci mai degrabã
unirea dintre oricare douã persoane care vor sã
coabiteze, cine spune cã trebuie sã se limiteze la douã
persoane? De ce nu ar fi posibil ºi un trio de bãrbaþi, sau
de femei? ªi de ce nu un bãrbat cu douã, sau cu zece
neveste? La urma urmei, trebuie sã extindem „drep-
turile egale“ la toþi indivizii, ca sã trãiascã conform
oricãrui mod de organizare pe care ei îl preferã.
Rezultatul final este distrugerea cãsãtoriei aºa cum o
ºtim, iar copiii sunt cei care ies în pierdere.

O conferinþã, ce a avut loc la Universitatea din
Londra, intitulatã „Recunoaºterea legalã a cãsãtoriilor
între per soanele de acelaºi sex: o conferinþã despre legea
naþional europeanã ºi internaþionalã“ a examinat pro ble  -
ma dacã ar mai trebui sã existe conceptul de cãsãtorie. Ei
au dezbãtut strategii despre felul în care se poate evi ta
procesul democratic al fiecãrei naþiuni ºi cum se poa te
folosi procesul judiciar pentru a permite cãsãto rii le între
persoane de acelaºi sex. De asemenea, s-a mai dis  cutat ºi
despre modul în care adulþii sunt liberi sã cau te orice
relaþie sexualã doresc, fãrã niciun fel de restricþii legale.4
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