articole
Cum se schimbă o persoană homosexuală?
Noi credem că eliberarea de homosexualitate este
experimentată din ce în ce mai mult când bărbaţii şi femeile
se maturizează prin supunere continuă faţă de puterea lui
Hristos şi a bisericii Sale. Această transformare le dă
posibilitatea să renunţe la identitatea veche, păcătoasă şi în
locul ei, să înveţe moduri noi de a se raporta la sine şi la alţii.
A lucra la problemele relaţionale de bază şi la problemele
abuzului, este o componentă semnificativă în acest proces,
ca şi folosirea consilierii individuale şi pastorale, a grupurilor
de sprijin şi a studiului personal al Bibliei. Mulţi găsesc că un
grup de ucenicie pentru persoane de acelaşi sex este
benefic.

sugerează că schimbarea reală este într-adevăr posibilă.
Pentru mai multe informaţii, vedeţi secţiunea de articole
despre schimbare (change).

Care este „rata succesului” la voi?

Dacă ceea ce întrebaţi este dacă există speranţă reală
pentru schimbare pentru bărbaţii şi femeile care nu vor ca
orientarea lor sexuală să fie homosexuală, atunci răspunsul
este da!
În 1 Corinteni 6:9-11, Pavel prezintă o listă cu tot felul de
păcătoşi care nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu,
inclusiv cei care practică homosexualitatea. Dar el continuă
spunând: „Şi aşa eraţi unii dintre voi. Dar aţi fost spălaţi, aţi
fost sfinţiţi, aţi fost justificaţi, în Numele Domnului Isus şi prin
Duhul Dumnezeului nostru.” Observaţi partea care a fost
subliniată. Unii creştini corinteni fuseseră înainte
homosexuali, dar acum erau număraţi printre sfinţi. Acum,
asta chiar că este o veste bună!
Nimeni nu spune că schimbarea este uşoară. Ea cere o
motivaţie puternică, efort susţinut şi perseverenţă. Dar găsim
sute de foşti homosexuali care au fost schimbaţi în mare
măsură – reuşind să ajungă la abstinenţă în
comportamentul homosexual, la o uşurare a ispitelor
homosexuale, la întărirea sensului identităţii lor masculine
sau feminine, corectând stiluri distorsionate de a se raporta
la membrii aceluiaşi sex sau ai sexului opus. Unii foşti
homosexuali se căsătoresc, unii nu, dar nu căsătoria este
unitatea de măsură; creşterea spirituală şi ascultarea sunt.
În ceea ce priveşte latura statistică, trecerea atentă în
revistă a studiilor de cercetare despre orientarea sexuală,
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