articole
Creştinism
Unii oameni spun că Dumnezeu urăşte homosexualii.
Voi ce credeţi?
Dumnezeu spune clar în Scriptură că iubeşte oamenii.
Ioan 3:16 spune: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în
El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” Dumnezeu spune şi
noi credem că El iubeşte pe toţi oamenii. Nu contează dacă
sunt gay sau hetero, negri, de culoare închisă, albi...
Dumnezeu a creat pe fiecare şi totul, şi iubeşte pe toţi
oamenii pe care i-a făcut. De aceea putem spune din Ioan
3:16...
Dumnezeu îi iubeşte pe bărbaţii homosexuali şi
pe femeile homosexuale din această lume atât de
mult, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca orice
bărbat homosexual sau femeie homosexuală care
crede în El să nu piară, că să aibă viaţa veşnică.
Este adevărat că Dumnezeu a spus de asemenea că o
relaţie sexuală în afara căsătoriei între un bărbat şi o femeie
este greşită. Dumnezeu spune că El a creat sexul şi
sexualitatea. El spune că vrea ca noi să urmăm planul Lui
pentru sex şi sexualitate. Şi ne avertizează că nerespectarea
planului Său pentru sex şi sexualitate are consecinţe – fizice,
emoţionale, relaţionale şi spirituale. Dar în timp ce Scriptura
spune clar că un anumit comportament este greşit, aceasta
nu înseamnă că Dumnezeu îi urăşte pe oamenii care au acel
comportament.
Dacă eşti atras de persoane de acelaşi sex sau de sex
opus, vrem să te asigurăm că Dumnezeu te iubeşte foarte
mult.

În acest sens noi credem bineînţeles că o persoană gay
poate fi cu adevărat creştină. Cu privire la moralitate,
Scripturile ne cheamă: „judecaţi şi voi singuri ce este drept”
(Luca 12:57); dar cu privire la alţi oameni: „nu judecaţi” (Luca
6:37). Aşa că în timp ce facem morală( judecată de valoare)
cu privire la comportamentul sexual, problema dacă vieţile
unor anumiţi gay creştini sunt date lui Hristos, este între ei şi
Dumnezeu, şi nu este treaba noastră să judecăm.
Acceptăm declaraţia lor de fraternitate prin Hristos şi ne
rugăm să fie adevărată.

Sunteţi homofobi?
Prin definiţie, homofobia este „teamă sau ură faţă de
homosexuali”. Noi nici nu ne temem, nici nu urâm
persoanele homosexuale. De fapt mulţi oameni din Exodus,
de la lideri internaţionali şi liderii Misiunii Membre, până la
oamenii care lucrează în multele noastre locaţii, au fost
cândva homosexuali. Credem că fiecare persoană are
libertatea de la Dumnezeu de a-şi trăi viaţa după cum
înţelege. Respectăm aceasta.
Respectăm de asemenea că unii gay şi lesbiene nu vor să
fie gay sau lesbiene. Şi există oameni care sunt atraşi de
propriul lor sex, dar care nu s-ar considera niciodată gay sau
lesbiene. Suntem aici pentru toţi aceşti oameni şi le oferim
sprijinul nostru în procesul lor de a deveni oamenii care vor
să fie.

Pentru mai multă informaţie despre creştinism şi
homosexualitate, te invităm la secţiunea Articole (Articles).

Poate un homosexual să fie creştin?
Înţelegem problema credinţei creştine că este credinţă în
Hristos. Mulţi creştini au dificultăţi cu problemele morale.
Unele dintre aceste probleme iau luni, ani, sau chiar o viaţă
pentru a fi rezolvate. Comportamentul homosexual din viaţa
unei persoane poate fi una dintre aceste probleme pe termen
lung.
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