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Bărbatul din oglindă
de Sy Rogers

Imaginaţi-vă – eu căsătorit!
O zi de bucurie şi de sărbătoare, de împărtăşire a dragostei între familie şi prieteni. Lângă
mine se afla soţia mea, femeia pe care o iubeam. Dar specială cum era, nunta noastră avea o
semnificaţie mult mai adâncă.
A fost o vreme când nu aş fi crezut vreodată că o asemenea împlinire poate fi posibilă pentru
mine. Cu numai trei ani în urmă, eram pierdut în căutarea identităţii mele; căutând cu
disperare dragoste şi acceptare. Eram transsexual – sau cel puţin aşa spunea psihiatrul meu.
Deşi din vedere fizic eram bărbat, mă simţeam „ prizonier” în trupul care nu trebuia. Eram
obsedat de dorinţa mea de a-mi schimba sexul exterior şi de a-mi conforma trupul cu ceea ce
credeam că eram cu adevărat – atât mental cât şi emoţional. M-am convins pe mine însumi şi
am încercat din greu săi conving pe alţii, că operaţia de schimbare a sexului era necesară
pentru mine, ca să pot avea o viaţă împlinită.
Uitându-mă la filme ca şi copil, am observat că fata era întotdeauna obiectul atenţiei şi
afecţiunii eroului. Mă durea inima când mă gândeam: „Aş vrea să fiu aşa:” Ani mai târziu,
aveam să trăiesc fantezia mea din copilărie şi să devin „ca o femeie” în speranţa de a fi în
sfârşit iubit cu adevărat.
Prima jumătate a vieţii mele a fost un lagăr de concentrare emoţional: mama mea alcoolică a
fost omorâtă într-un accident de maşină când aveam patru ani. Înainte de aceasta, am fost
molestat sexual de un „prieten” de familie. După moartea mamei mele, am fost despărţit de
tatăl meu timp de un an. Trăiam într-un vid emoţional. Identitatea şi siguranţa mea ca bărbat
era lăsată neafirmată şi nehrănită. Mai târziu la şcoală, am fost ridiculizat în mod obişnuit,
respins şi abuzat fizic din cauza manierelor mele efeminate. Deşi am încercat să mă
„conformez” normei, am fost continuu etichetat drept homosexual şi drept un eşec ca bărbat.
Nu e de mirare că aveam probleme. Ca adolescent, nu mă identificasem încă drept
homosexual. Totuşi eram cu siguranţă conştient de atracţia mea faţă de persoane de acelaşi
sex şi simţeam teamă şi ruşine. Câţiva ani mai târziu, când m-am implicat în cele din urmă în
peisajul gay, am simţit aşa o uşurare. M-am simţit acceptat şi înţeles. În sfârşit aparţineam
unui loc. A fost grozav pentru un timp. În curând trăiam palpitant şi periculos, şi întotdeauna
înconjurându-mă de oameni care să-mi confirme şi să-mi consolideze viaţa gay.
În cele din urmă am fost staţionat în Hawaii. Acolo am urmărit complet întunericul,
cufundându-mă în peisajul gay. Mulţi homosexuali sunt maturi şi responsabili dar eu, ca mulţi
alţii, nu eram. Am ajuns implicat în prostituţia cu minori, în abuzul de droguri şi în viaţa de
stradă, uneori periculoasă.
Dar am început şi să devin epuizat de stilul de viaţă gay în care eram implicat. În spatele
faţadei de acceptare şi a promisiunii de a fi iubit, am văzut mulţi oameni nefericiţi, cinici şi
disperaţi. Toţi căutau evaziva „pereche perfectă” care să-i împlinească. Cuplurile care
susţineau că sunt îndrăgostite erau deseori obiectele invidiei şi îndoielii. „Cât va dura de data
aceasta? ... Este posibil ca aceasta să fie tot ce înseamnă viaţa?” mă întrebam. Cei mai mulţi
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dintre prietenii mei homosexuali spuneau că ne-am născut homosexuali – nu ne puteam
schimba. Unii credeau chiar că Dumnezeu îi crease homosexuali.
După ce am fost în turneu în Orient timp de câteva luni, am aflat că doi dintre cei mai
apropiaţi prieteni homosexuali ai mei frecventau o „biserică gay” – Biserica Comunităţii
Metropolitane (BCM) din Honolulu. Înfiinţată în Los Angeles în 1968, BCM îi primeşte
oficial pe homosexuali şi interpretează Biblia pentru a înfăţişa un Dumnezeu care
binecuvântează relaţiile homosexuale monogame.
Pe vremea aceea nu eram prea interesat de Dumnezeu, dar mi-a plăcut ideea unei religii care
să aprobe sexualitatea mea. Până în acel moment oamenii religioşi, deşi deseori sinceri,
păreau să-mi ofere doar un mesaj de condamnare. Credeam că Dumnezeu îi iubeşte pe
heterosexuali. În cele din urmă doi prieteni homosexuali ai mei au devenit primul cuplu
masculin „căsătorit” în statul Hawaii. Am fost unul dintre cavalerii de onoare la nunta lor.
În primăvara lui 1977, am terminat serviciul militar obligatoriu şi m-am întors în oraşul meu
natal. Câteva luni mai târziu, am primit o scrisoare de la prietenii mei homosexuali – „cuplul
căsătorit” din Hawaii. Îmi spuneau că mariajul lor luase sfârşit şi că renunţaseră la stilul de
viaţă homosexual şi la identitatea homosexuală. Erau acum creştini. Spuneau că învăţăturile
bisericii gay nu erau adevărate, dar că puteam găsi adevărul eu însumi în Biblie. Sperau că voi
înţelege şi încheiau spunând că se rugau pentru mine. Nu mai auzisem niciodată aşa ceva. „Ce
trădători!” am gândit eu.
Propria mea ieşire din viaţa gay a început cu încercarea mea de a dobândi dragostea masculină
devenind femeie printr-o schimbare a sexului. Deşi în cele din urmă nu am recurs la operaţie,
urmam terapie cu hormoni şi trăiam ca femeie cam de un an şi jumătate. Totuşi, chiar atunci
am înţeles că operaţia nu-mi putea rezolva cu adevărat problemele şi nu-mi va asigura
dragostea. Înţelegând că nu-mi condusesem viaţa prea bine pe cont propriu, în cele din urmă
am început să-L caut cu sinceritate pe Dumnezeu. M-am întors către Biblie, ştiind că voi afla
răspunsul acolo.
„Veniţi să ne judecăm”, zice Domnul. „De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, ca zăpada
le voi albi; şi de vor fi ca purpura, ca lâna albă le voi face. De vreţi vrea şi de Mă veţi asculta,
bunătăţile pământului veţi mânca; iar de nu veţi vrea şi nu Mă veţi asculta, atunci sabia vă va
mânca, căci gura Domnului grăieşte.” (Isaia 1:18-20)
Când am citit acest verset, am fost zdrobit. Amărăciunea, vina şi ruşinea pentru anii pierduţi
ai vieţii mele s-au revărsat şi am plâns la piciorul patului. Mi-am recunoscut eşecul şi vina
înaintea lui Dumnezeu şi am strigat la El: „Dumnezeule, nu pot schimba ceea ce sunt, dar
vreau să fiu schimbat. Ştiu că Tu ai puterea. Fă-mă bărbatul care vrei Tu să fiu!”
Să fiu plăcut lui Dumnezeu, să fiu iubit şi nu respins de El – era tot ce voiam. Când mi-am
pus viaţa în mâinile Lui, încrezându-mă în El, „omul vechi” a murit şi „noul eu” s-a născut!
Ce mi se întâmplase? Nu eram sigur, dar mă simţeam bine. Liniştit. Curat. Iertat. Şi încrezător
că Dumnezeu va fi acum cu mine ca să mă ajute să încep să trăiesc o viaţă hotărât diferită.
Credinţa mea reaprinsă în Dumnezeu a fost cea care m-a condus pe un drum nou, ceea ce
altădată credeam că este imposibil pentru mine. Nu că încercam să încetez să fiu homosexual.
Nu ştiam „cum” – sau dacă era posibil. Cu toate acestea eram doritor să mă opresc din a-mi
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trăi viaţa impunând condiţiile mele. În schimb, i-am dat-o lui Dumnezeu, în condiţiile Lui.
Aceasta a fost în ianuarie 1980.
Pe atunci, prietenii mei homosexuali credeau că am înnebunit. Au zis că mă voi întoarce în
baruri într-o săptămână – o lună – un an. Nu m-am întors niciodată. Dar nu a fost uşor. Am
trecut printr-o mulţime de lupte la început, dar ca în cazul eforturilor care merită, perseverenţa
a meritat. Astăzi mă bucur foarte mult de oportunitatea de a trăi dincolo de problemele mele
trecute. Mă bucur de faptul de a fi soţ din 1982, şi de a fi tată. Nu este o dovadă că nu sunt
gay, dar este dovada unei vieţi pe care n-am crezut-o niciodată posibilă. Procesul meu de
recuperare a avut nevoie de timp, efort, încurajare, şi de responsabilitatea prietenilor mei care
mă sprijineau. Mai important, recuperarea a depins de dorinţa mea de a coopera cu
Dumnezeu. De-a lungul anilor şi în jurul lumii, orice persoană pe care o cunosc personal sau
de care ştiu – că a învins homosexualitatea, a fost în stare să o facă drept consecinţă directă a
unei vieţi încredinţate lui Dumnezeu şi dedicate căii lui Hristos. Deşi nu-mi voi trăi niciodată
viaţa ca şi cum nu aş fi fost niciodată homosexual, sunt capabil să trăiesc dincolo de faptul că
am fost homosexual.
Fiind cel mai dur critic al meu, uneori mi-e greu să văd schimbările pe care Dumnezeu le-a
adus în viaţa mea. Poate că nu voi atinge niciodată standardul nerealist al societăţii pentru
masculinitate. Dar acum trăiesc după un set diferit de valori – privesc la Iisus. El este
exemplul meu, ţinta mea finală, şi obiectul dorinţei mele.
În peste un deceniu de trăire a acestei provocatoare dar satisfăcătoare noi vieţi, am avut
oportunitatea unică de a călători prin lume şi de a-i ajuta pe cei zdrobiţi sexual. Am întâlnit
multe sute (dacă nu mii) de bărbaţi şi femei care au învins diferite tulburări sexuale. Mult mai
mulţi sunt „în procesul de recuperare”, o expresie care cred că descrie cu acurateţe triumful
neîntrerupt al lui Dumnezeu în viaţa celor împăcaţi cu El. Cum s-a spus adesea, „Dumnezeu
primeşte slavă din proces – nu doar din rezultatul final.” A deveni creştin este doar începutul!
Într-o seară când mă pregăteam de culcare, Domnul a vorbit inimii mele spunând: „Priveşte în
oglindă – spune-Mi ce vezi.” Am privit o clipă şi am spus: „Văd o creaţie nouă!” El a zis:
„Da, dar priveşte din nou.”
Am făcut aşa şi apoi am spus: „Văd un copil al Împăratului – un slujitor al lui Iisus – şi
frumuseţe din rămăşiţele vieţii mele trecute.” Dar ştiam că nu acestea erau răspunsurile pe
care le căuta El. Ce încerca să-mi spună Domnul? M-am uitat din nou în oglindă.
„Ce vezi, fiule?”
În cele din urmă am înţeles. „Văd că bărbatul, bărbatul din oglindă – sunt eu.”
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Cândva homosexual
de Johan van de Sluis (Olanda)

M-am născut în 1938 şi am trăit ca homosexual de la vârsta de 15 ani până am avut 28 de ani.
Conform dr. Van Emde Boaz, un cunoscut sexolog olandez, eram un homosexual înnăscut.
Am crescut într-o familie creştină şi din fragedă copilărie am tânjit după pace cu Dumnezeu.
Această pace m-a părăsit când am început să trăiesc o viaţă de homosexual. Am frecventat
baruri şi saloane de dans homosexuale şi mi-am ales homosexuali ca prieteni. Am avut de
asemenea o relaţie homosexuală cu un bărbat, care a durat trei ani.
Aş fi putut continua acest stil de viaţă pentru mulţi alţi ani, dar am descoperit treptat că nici
această relaţie de trei ani nu m-a făcut mai fericit. Am început să realizez că pentru mine stilul
de viaţă gay implica lipsă de armonie şi sterilitate. Ultimul an al acestei prietenii a fost unul
de conflicte interioare. Simţeam că stilul de viaţă nu se potrivea cu convingerile mele
religioase şi deseori aveam certuri cu prietenul meu.
Am început să mă gândesc că voiam să ies din aceasta şi în cele din urmă am rupt relaţia. În
retrospectivă, pot spune că Dumnezeu este Cel care mi-a arătat că acel stil de viaţă nu era
după voia Lui. Timp de ani de zile nu înţelesesem aceasta. Totuşi, la un anumit moment am
hotărât că voiam să ascult mai mult de El decât de oamenii care încercau să mă convingă că
nu era nimic greşit să am o relaţie sexuală cu un prieten masculin în dragoste şi credincioşie.
O creaţie nouă
Apoi am intrat în legătură cu creştini şi după un timp am vrut să fiu botezat. După slujba de
botez, câţiva credincioşi s-au rugat pentru schimbarea orientării mele sexuale, în timp ce şi-au
pus mâinile peste mine. Din acel moment am putut începe să cred că sunt liber. Totuşi, în
dimineaţa următoare mă simţeam la fel de homosexual ca întotdeauna. Am intrat în panică şi
am sunat nişte prieteni, un cuplu căsătorit, care fuseseră printre cei care se rugaseră pentru
mine. Mi-au spus că sunt cu adevărat liber şi că puteam începe să cred aceasta, chiar dacă
emoţiile mele îmi dădeau un mesaj diferit. Mi-au atras atenţia asupra câtorva cuvinte din
Biblie: 2 Corinteni 5:17: „Dacă este cineva în Hristos, este făptură nouă; cele vechi au trecut;
iată toate s-au făcut noi”.
De atunci am perseverat în credinţă şi am fost liber cu adevărat. Vechea mea fire era acum
răstignită împreună cu Hristos, Romani 6:6. Ca rezultat, în decursul timpului, percepţia mea
de sine şi a naturii mele a început să se schimbe. Era totul puterea sugestiei? Nu, era prin
puterea credinţei în Dumnezeu şi în promisiunile Lui. Eram implicat activ în acest proces. A
trebuit să învăţ să mă disociez de foştii mei prieteni homosexuali; am rupt toate relaţiile mele
cu ei. Am încetat de asemenea să merg în locuri care îmi aminteau atât de viu de trecutul meu.
Am simţit de asemenea că trebuia să arunc tot ce-mi amintea de viaţa mea trecută, precum
cărţi şi fotografii. Am simţit că nu puteam fi destul de radical fiind aspru cu asociaţiile mele
cu trecutul meu păcătos.
În special la început riscul căderii era foarte mare, deoarece pentru un timp îndelungat
personalitatea mea a trecut printr-un proces de vindecare. Sufletul meu fusese rănit şi avea
nevoie să fie vindecat. Cu toate acestea, procesul nu consta numai în a scăpa de lucruri
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negative. În acelaşi timp, trăind cu Hristos mi s-a deschis o lume nouă. Eram o creaţie nouă şi
aceasta mă făcea deosebit de fericit. Experimentarea acestui lucru a fost de mare ajutor în
lupta mea împotriva sentimentelor homosexuale. Am început să descopăr de asemenea că nu
tot ce etichetasem drept „homosexual” era greşit. De exemplu, am descoperit că gustul meu
special pentru îmbrăcăminte şi mobilă etc. nu era legat de sentimentele mele homosexuale şi
nu era păcătos.
Cu cât îmi reveneam şi înaintam în heterosexualitate, cu atât mai puţin aveam nevoie de alţi
bărbaţi pentru a compensa deficienţa în dezvoltarea mea personală. Uneori se mai întâmpla ca
vederea unui bărbat să-mi provoace sentimente de admiraţie şi o anume satisfacţie. Într-un
asemenea moment aveam nevoie de acea persoană ca să mă văd pe mine însumi ca un bărbat
complet. Dar treptat am început să mă simt din plin bărbat, bazându-mă pe relaţia mea cu
Hristos. Nu mai aveam nevoie să mă identific cu alţi bărbaţi pentru aceasta. Pe deasupra, s-au
dezvoltat dorinţe heterosexuale. Mă rugasem ca Dumnezeu să mă conducă în aşa fel încât să
mă îndrăgostesc spontan de o femeie.
La cinci ani după ce am rupto cu stilul de viaţă gay şi după ce sentimentele mele au început să
se schimbe, m-am căsătorit. Asta a fost cu mai bine de treizeci şi doi de ani în urmă. Soţia
mea şi cu mine avem trei copii, o fiică şi doi fii. În viaţa mea de căsnicie am experimentat că
heterosexualitatea este mult mai bogată decât stilul de viaţă gay.
Povestea vieţii mele a fost publicată mai în detaliu într-o carte olandeză intitulată „Ik ben niet
meer zo”, şi în broşura „Eens homofiel”, tradusă de asemenea în engleză sub titlul „Cândva
homosexual”.
Din 1969 am ajutat homosexuali; în primii cinci ani în casa mea şi din 1975 am lucrat ca şef
de proiect (director) la EHAH (Ajutor Evanghelic Pentru Homosexuali). De-a lungul ultimilor
treizeci şi doi de ani, mai mult de o mie de oameni cu probleme homosexuale au fost ajutaţi
de mine şi de membrii personalului de la EHAH. Din februarie 2003 m-am retras din
activitate.
Am fost de asemenea preşedinte şi acum sunt membru în comitetul de conducere al
organizaţiei Onze Weg (Calea noastră), promovând interesul faţă de foştii homosexuali în
biserici şi în societate şi explicând cum se poate părăsi un stil de viaţă homosexual. La fiecare
trei luni distribuim o revistă cu articole relevante despre diferite subiecte privind sexualitatea.
În 1982 câţiva colegi au luat iniţiativa să lansăm Exodus Europa după ce au fost la conferinţa
Exodus America de Nord din Las Vegas. După aceea am fost membru în comitetul de
conducere şi preşedinte al Exodus Europa timp de câţiva ani.
Exodus International ne-a ajutat să ieşim dintr-o poziţie mai degrabă izolată şi de la începutul
său până în prezent am găsit încurajator să fiu membru al Exodus.
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Cea mai adâncă dorinţă a mea
de Darryl L. Foster

Absenţa tatălui meu m-a lăsat tânjind ca un bărbat să mă ţină în braţele lui şi să-mi spună că
mă iubeşte.
Când mă uitam la mine în oglindă ca băiat, tot ce puteam vedea era un băiat efeminat lipsit de
tărie, plin de teamă, dezgust de sine şi durere. Nu mă puteam raporta la alţi băieţi de vârsta
mea decât într-un singur mod. Şi acela era un secret adânc şi întunecat. Speram că nimeni nul
va descoperi vreodată.
M-am născut într-o familie care aparţinea bisericii. În tradiţia religioasă a americanilor de
origine africană, generaţiile familiei implicate în biserică erau un semn de onoare. Biserica era
locul unde, în ciuda greutăţilor pe care le înfruntau din cauza presiunilor din afară – în special
rasismul – negrii se puteau simţi speciali.
Din nefericire nu l-am întâlnit pe tatăl meu până am avut şapte ani. Mi-a dat mie şi fratelui
meu câţiva dolari şi a plecat iar; nu l-am mai văzut pentru alţi şase ani. În acea vreme, eram
plin de furie şi ură din cauza părăsirii lui pline de nepăsare.
„Îi spunem tati?” m-a întrebat frăţiorul meu.
„Nu, îi vom spune doar domnule,” am răspuns eu. Chiar şi cuvântul „domnule” suna distant
pentru mine. Când l-am văzut atunci, ne-a mângâiat capetele şi ne-a oferit câţiva dolari. De
data aceasta, am refuzat banii; îl uram atât de mult încât nu miar fi păsat mai mult dacă ne-ar
fi oferit o mie de dolari.
Lipsa unui tată sau chiar a unei imagini a tatălui a avut un efect foarte rău asupra mea; am
dezvoltat o adâncă dorinţă ca un bărbat să mă ţină în braţele lui şi să-mi spună că mă iubeşte.
Mai mult decât orice, voiam să aud pe cineva spunând că numele pe care mi le spuneau
oamenii – ca „fătălău” şi „fată” nu erau adevărate; aveam nevoie să ştiu că eram un băiat
obişnuit, ca oricare altul.
În schimb am primit multă respingere din partea altor băieţi. Fraţii mei erau super atleţi;
sâmbăta toţi băieţii din vecinătate se adunau să joace baschet. Dar eu eram lăsat pe dinafară.
„Vreau să joc!” am strigat într-o zi.
Un băiat mi-a aruncat: „Fătălăule! Numai bărbaţii pot juca acest joc!”
Apoi am auzit vocea fratelui meu: „Nu vrem ca fetele să se joace cu noi. De ce nu te duci
acasă să te joci cu celelalte fete?” Au izbucnit toţi în râs în timp ce mă retrăgeam, plângând cu
amar. Cât de mult tânjeam după un tată care să mă ia în braţele lui şi să mă asigure că sunt
băiatul lui cel mare şi puternic! Dar am mers şovăitor înapoi către o casă goală şi rece, ştiind
că nu voi fi niciodată ca ceilalţi băieţi.
Biserica era singurul meu refugiu. În biserică mă puteam simţi ca oricine altcineva. Nimeni nu
mă poreclea; de fapt vocea mea bună mi-a câştigat o oarecare recunoaştere.
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Dar mă luptam constant cu gânduri homosexuale. În mijlocul închinării triumfătoare,
sufeream. Biserica noastră credea puternic în eliberare; oricare era problema ta, cineva putea
să-şi pună mâinile peste tine şi să se roage – şi problema era rezolvată. Poate că dorinţele
mele homosexuale mă vor părăsi într-o zi, gândeam eu.
Eram confuz. În timp ce spuneau că Dumnezeu putea face orice, aceasta nu se aplica
homosexualităţii. Despre homosexualitate în biserica neagră se putea vorbi numai în şoaptă în
particular.
În acest punct al vieţii mele, nu mă consideram homosexual; ştiam doar că exista atracţie faţă
de alţi bărbaţi. Ce trebuia să fac? Cu cine puteam vorbi?
Apoi a venit o traumatică experienţă cu Ray (nu este numele lui real), un bărbat liniştit care
frecventa biserica mea. În acea vreme eram în anul I la liceu; el era cu trei ani mai în vârstă
decât mine. Mama mea făcea curăţenie în biserică în fiecare săptămână, şi eu mergeam cu ea
să o ajut. Într-o sâmbătă după ce am terminat, m-a lăsat cerându-mi să verific toate uşile ca să
mă asigur că erau încuiate.
Am fost surprins să-l descopăr pe Ray în spatele bisericii, lângă un dormitor folosit pentru a-i
caza pe evangheliştii în vizită.
„Darryl, poţi veni aici?” a spus el. Când am făcuto, m-a înşfăcat, m-a împins pe pat şi a
încercat să aibă contact sexual cu mine. A părut să dureze ore, dar s-a terminat în câteva
minute. Am aşteptat până noaptea, apoi m-am furişat acasă şi mi-am aruncat toate hainele, ca
nimeni să nu afle ce se întâmplase. În acea noapte am ştiut că toate zvonurile despre mine
erau adevărate; eram homosexual.
De-a lungul următorilor trei ani, am fost nevoit să suport obsesia neobosită a lui Ray pentru
mine. Din fericire n-am făcut niciodată sex. Când în sfârşit am părăsit dezgustat biserica, am
plecat de acasă şi m-am aruncat cu capul înainte în stilul de viaţă gay. Vederea unor bărbaţi
dansând împreună şi sărutându-se în public mă făcea să mă simt atât de bine. Simţeam că în
sfârşit eram în locul căruia îi aparţineam.
Eram nou pe scena gay; curând toţi se întrebau cine sunt şi cu cine mă întâlnesc. Am mers la
petreceri în case, la orgii, am devenit obsedat de capsule de amilnitril (un drog) şi am început
să beau. Eram ca un puşti într-un magazin de dulciuri, fără părinţi prin preajmă!
În 1982 mi-am ascuns homosexualitatea ca să mă alătur Armatei. Am călătorit prin toată
lumea; oriunde puteam găsi întotdeauna un alt bărbat cu care să mă culc. Am trecut prin
perioade de depresie adâncă, când m-am simţit atât de singur încât voiam să mor. Când am
ieşit din depresie, sexul era la ordinea zilei. Am dezvoltat o atitudine dură faţă de alţii, chiar
faţă de iubiţii mei. Oamenii existau ca să-mi dea plăcere; când eram terminat, renunţam la ei.
Nimeni nu mă putea opri, nici măcar Dumnezeu. „Nu-mi pasă dacă mă duc în iad!” I-am spus.
Dar tot nu eram fericit. Mă chinuiau gânduri care acum ştiu că veneau de la Satan: Poţi găsi
parteneri sexuali oricând vrei, dar nimeni nu te iubeşte. Era tragic, dar era adevărat. După ani
de zile de relaţii homosexuale, încă mă simţeam neiubit şi lipsit de valoare.
În timpul Săptămânii Sfinte din 1990, am început să devin disperat din cauza vieţii. Nu
puteam să scap de gândurile mele de sinucidere care ajunseseră acum în stadiul de plan. Mam prăbuşit în faţa televizorului şi l-am deschis. Când imaginea a apărut, am văzut o privelişte
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uimitoare; un Bărbat bătut rău, târând o cruce grea din lemn pe străzile unui oraş. Deodată
Omul S-a oprit şi S-a uitat la mine în timp ce sângele I se prelingea pe faţă. Apoi a spus: „Am
făcut toate acestea numai pentru tine”. Am început să plâng necontrolat când am realizat că
îmi vorbise Iisus.
„Doamne”, m-am rugat, „cum poţi să mă iubeşti după lucrurile îngrozitoare pe care le-am
făcut?” Şi am început să-I spun, dar El m-a oprit şi a insistat: „Dar te iubesc”. Când mi-am
predat viaţa Lui, gloria Domnului a căzut peste mine. Din acel moment, am ştiut că puterea
păcatului – inclusiv puterea homosexualităţii – era frântă în viaţa mea.
Aceasta a fost cu şapte ani în urmă. Desigur, erau multe probleme de confruntat când am
pornit pe drumul vindecării totale. Dumnezeu m-a îndreptat către o biserică unde am stat cinci
ani, ajungând al doilea pastor asistent.
Furia, ura şi dorinţele mele sexuale nepotrivite se duseseră. Totuşi mai aveam multe temeri:
Voi fi acceptat în biserică? Îşi vor da seama oamenii de trecutul meu homosexual? Eram cu
adevărat liber?
De-a lungul următorilor câţiva ani, Dumnezeu Şi-a dovedit credincioşia îngăduindu-mi să
clădesc prietenii cu bărbaţi evlavioşi care m-au iubit fără prejudecăţi. Ei n-au realizat, dar
Dumnezeu i-a folosit ca să mă vindece de sentimentele mele de lipsă de valoare.
Am întâlnit o femeie la biserică şi am devenit prieteni. În anul următor Dumnezeu mi-a
confirmat în multe feluri că aparţineam unul celuilalt. Ştiam că Dumnezeu mă crease ca să
iubesc o femeie; aveam o dorinţă adâncă pentru o tovărăşie de o viaţă. Înainte de a o cere în
căsătorie pe Dee, i-am spus despre trecutul meu. „Iubitule”, a răspuns ea, „nu contează, pentru
că te iubesc pentru cine eşti în clipa de faţă”. Nunta noastră a avut loc pe 24 octombrie 1992.
Dumnezeu a folosit-o mult pe soţia mea pentru a face minuni în procesul meu de vindecare.
Ea a fost de neînlocuit pentru a auzi glasul Lui către mine, pentru a face mărturia mea publică
pentru ca alţii s-o poată auzi şi să fie eliberaţi.
Mai mult decât orice, Iisus m-a asigurat că niciodată nu mă va lăsa, nici nu mă va părăsi
(Evrei 13:5). Nu a fost o călătorie uşoară, dar pentru că Dumnezeu este dragoste, sunt şi voi
continua să fiu un om complet. Cele mai adânci dorinţe ale mele de dragoste şi de a aparţine
cuiva, au fost împlinite prin Iisus Hristos şi familia Sa, Biserica.
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De la a fi diferit la a face o diferenţă
de Frank Worthen (SUA)

Pastorul meu m-a luat în biroul lui şi mi-a explicat: „Frank, eşti homosexual.” Având numai
13 ani, a fost nevoie să îmi explice atracţia faţă de persoane de acelaşi sex. A făcut-o. Apoi a
adăugat că homosexualii sunt diferiţi de alţi oameni.
Mi se mai spusese că sunt diferit! Când mama mea m-a dus la grădiniţă, educatoarea mea i-a
spus: „Băiatul dumneavoastră este diferit de ceilalţi băieţi.” Şi avea dreptate; mă detaşasem de
cearta constantă din familia mea ascunzându-mă în pod şi creându-mi propria mea lume în
fantezie. Ca răspuns la tiparele mele de izolare, colegii mei îmi adresau cuvinte injurioase
(despre care mai târziu am aflat că însemnau ”homosexual”).
Când aveam 10 ani, am început să iau lecţii de pian. Profesoara mea de pian Îl cunoştea pe
Domnul într-un mod plin de putere. A fost în extaz când, trei ani mai târziu, L-am primit. M-a
luat la biserica ei, unde am început să studiez orga.
În căutarea unui tată
Tatăl meu a murit în acel an, pastorul a manifestat interes faţă de mine, asumându-şi rolul
„tatălui” în viaţa mea. Era tot ce căutasem într-un tată! Dar în inima mea, speram că se înşela
asupra faptului că eram homosexual. Desigur, eram diferit; nu aveam prieteni, eram bun la
sporturi, şi dedicam o mulţime de timp muzicii. Totuşi speram că era doar o întârziere în
dezvoltarea interesului faţă de sexul opus.
Când am împlinit 18 ani, am întâlnit o tânără. Am ieşit împreună cam un an. Era foarte
palpitant să gândesc: „Mulţumesc lui Dumnezeu, sunt normal! Iubesc această femeie şi vreau
să mă căsătoresc cu ea.” Aşa că am cerut-o în căsătorie. Ea mi-a răspuns: „Sunt numai două
lucruri pe care le iubesc: caii şi alte femei.”
Zdrobit, m-am întors la pastorul meu, care mi-a spus că fusesem atras de masculinitatea
prietenei mele. El a raţionat: „Îţi spun de ani de zile că eşti homosexual.” Am plecat de la
biserică în acea zi, luând hotărârea de a-mi accepta homosexualitatea. Din moment ce „omul
lui Dumnezeu” mă convinsese că eram homosexual, speram că Dumnezeu mă va accepta.
În stilul de viaţă gay
Am intrat atunci în stilul de viaţă gay. Acceptându-mi homosexualitatea, totuşi, am crezut că
găsisem locul căruia îi aparţineam. Dar stilul de viaţă homosexual masculin se bazează pe
tinereţe. Şi astfel, până am împlinit 40 de ani, se cam terminase pentru mine. Singurul iubit
stabil pe care l-am putut găsi nici măcar nu era cu adevărat homosexual – stătea cu mine doar
pentru bani! Dar chiar şi atunci, ne înşelam unul pe celălalt. Era foarte deprimant.
Afacerea pe care o deţineam îmi cerea să călătoresc mult în jurul lumii. În timpul uneia dintre
călătoriile mele, managerul celui mai mare magazin al meu a angajat un băiat „hippie”. Deşi
nu-l voiam deloc pe Michael acolo, managerul mi-a promis să-l ţină departe de ochii
clienţilor, dacă îl lăsam să lucreze la magazie. Împotriva voinţei mele, am fost de acord.
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Ce s-a întâmplat cu tine?
Întorcându-mă dintr-o altă călătorie, am fost uimit să-l văd pe Michael cu părul scurt, spălat
cum trebuie, şi lucrând la casa din faţă. Era eficient, clienţii îl iubeau, şi el zâmbea tot timpul.
În cele din urmă, după ce l-am privit o săptămână, l-am întrebat: „Ce s-a întâmplat cu tine?”
El a răspuns: „L-am primit pe Domnul.” M-am întrebat dacă va rezista creştinismul lui
Michael. În timpul anului următor, viaţa lui a continuat să devină tot mai luminoasă. Am
început să mă întreb dacă Dumnezeu mă putea schimba în felul în care l-a schimbat pe
Michael. Dar mi-am spus: „Nu. Dumnezeu nu a schimbat niciodată o persoană homosexuală.”
Am oscilat între speranţă şi disperare.
Într-o zi, Domnul mi-a vorbit, zicându-mi: „Astăzi te vreau înapoi.” Ştiam, fără nici o
îndoială, că aceasta era vocea lui Dumnezeu. Am alergat la magazin şi l-am localizat pe
Michael, gâfâind: „Tocmai am auzit ceva din partea lui Dumnezeu, nu ştiu ce să fac.” Nu mă
mai puteam controla. Michael mi-a răspuns că avea cheile de la biserica lui, şi a sugerat să
mergem acolo să ne rugăm.
Un nou început
Michael m-a făcut să îngenunchez pe treptele de marmură ale altarului şi m-a condus printr-o
rugăciune a păcătosului de 20 de minute! Pentru că nu ştia nimic despre activitatea
homosexuală, m-a făcut să mărturisesc tot felul de lucruri pe care nu le făcusem niciodată.
Dar voiam tot ce avea Dumnezeu pentru mine, aşa că m-am gândit: „Dacă trebuie să fac
aceasta ca să mă schimb, voi mărturisi orice!” Când rugăciunea s-a terminat, Duhul Domnului
a devenit viu în inima mea. Am ieşit din biserică o persoană schimbată!
Când am mers la biserica lui Michael, oamenii şi-au exprimat dragostea faţă de mine. Mai
târziu am aflat că petrecuseră doi ani rugându-se pentru „şeful gay al lui Michael:” Şi un an şi
jumătate după aceea, oameni din biserica aceea au venit să mă vadă în fiecare zi! Această
responsabilitate m-a păzit de la mă întoarce la stilul de viaţă homosexual.
Începutul misiunii pentru foştii homosexuali
La sugestia lui Michael, am înregistrat pe bandă o mărturie pentru a ajunge la oamenii care
erau prinşi în cursa stilului de viată homosexual. Am hotărât să fac reclamă acestei benzi în
cel mai rău ziar sexual din oraş. Anunţul spunea: „Vrei să ieşi din homosexualitate? Cere
banda Fratelui Frank despre un mod centrat pe Hristos de a ieşi din homosexualitate:” În
timpul primului an în care a apărut, anunţul meu a adus 60 de oameni care voiau să iasă din
homosexualitate! Bărbaţi din propria mea biserică m-au căutat pentru a-i consilia despre cum
să renunţe la homosexualitate. După un timp, am început să mă întâlnesc cu aceşti bărbaţi în
zilele de sâmbătă.
În cele din urmă, Domnul m-a pus în legătură cu un pastor care avea nevoie de ajutor în
consilierea homosexualilor. Deoarece era scriitor, el şi cu mine am scris o carte numită „Al
treilea sex?” (una dintre primele cărţi creştine publicate vreodată despre homosexualitate):
Ajungând peste tot în lumea vorbitoare de limba engleză, acea carte a generat aproximativ
200 de scrisori pe lună.
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Deşi nu aveam intenţia de a renunţa la afacere mea, Domnul m-a făcut să înţeleg nevoia de a
intra în misiune cu program normal. Astfel, „Dragostea în acţiune” a început cu întâlniri
săptămânale ale grupurilor de sprijin .
Întâlnirea cu Barbara Johnson
După scurt timp, am primit un telefon de la Barbara Johnson, o femeie din Los Angeles,
înnebunită de durere. Fiul Barbarei intrase în stilul de viaţă homosexual, dar misiunea pentru
foşti homosexuali de acolo nu oferea ajutor părinţilor. Aceasta a fost prima dată când am auzit
de o altă misiune pentru foşti homosexuali, în afară de „Dragoste în acţiune”! Intrigat, am
sărit într-un avion în dimineaţa următoare şi m-am dus să-i văd.
Când m-am întâlnit cu conducătorii misiunii de acolo, ne-am întrebat dacă mai existau alte
misiuni pentru homosexuali. Nu ştiam cu adevărat cum să aflăm, dar am reuşit să localizăm
un număr de misiuni pentru foşti homosexuali, din toată lumea. Astfel, la mijlocul anului
1976, am avut prima noastră conferinţă. Au luat parte şaizeci de oameni, reprezentând
douăsprezece misiuni. S-a născut Exodus!
Viaţa mea ocupată mă satisfăcea. Mă bucuram de muncă şi îmi iubeam biserica. Mă simţeam
în siguranţă şi împlinit, capabil să mă obişnuiesc cu o viaţă confortabilă de celibat. După cinci
ani, am simţit că eram gata pentru căsătorie, dar nu eram doritor să-mi iau angajamentul
pentru timpul implicat. Deseori lucram la birou de dimineaţa până la miezul nopţii. Cum
puteam să-i dau unei soţii atenţia cuvenită? Nu am văzut nici un motiv convingător pentru
căsătorie.
Rugăciune pentru o soţie
Totuşi, cam prin al zecelea an de celibat am început să mă simt inconfortabil cu viata mea de
persoană necăsătorită. Foarte singur, am început să mă rog pentru o tovarăşă de viaţă. În acest
timp, echipa „Dragoste în acţiune” a ţinut un seminar în Eugene, Oregon. Am remarcat o
doamnă care sponsoriza evenimentul, de partea cealaltă a încăperii, vorbind repede cu un grup
de oameni. Am gândit: „Ce hiper doamnă! Nu cred că vreau să am de-a face cu ea!” Aşa că
am păstrat distanţa. Am simţit destul de sigur că nu voiam să o cunosc niciodată!
Un an şi jumătate mai târziu, am vizitat Los Angeles cu Chris Medcalf de la misiunea Exodus
din Londra. Eram în drum spre Disneyland şi ne oprisem la casa Barbarei Johnson să luăm
nişte călători. Barbara mi-a spus că era obligată să ducă o vizitatoare la Disneyland, dar că nu
avea timp. În primul rând, i-aş fi făcut o favoare dacă aş fi putut lua acea femeie cu noi.
Perspectiva nu mă încânta, dar nu erau multe lucruri pe care nu le-aş fi făcut pentru Barbara.
Aşa că am spus: „Da.” Ne-a prezentat pe mine şi pe Chris Anitei (pe care nu aveam idee că o
întâlnisem la seminarul Barbarei cu o zi în urmă, şi cu atât mai puţin că ea era femeia pe care
o evitasem cu grijă în Eugene!). Anita a făcut o mulţime de glume şi a fost sufletul petrecerii.
M-am bucurat pe deplin de compania ei şi m-am temut de clipa când ziua va lua sfârşit.
În ziua următoare, Chris şi cu mine ne-am întors acasă la San Rafael şi m-am cufundat în
presiunile de zi cu zi ale misiunii. Amintirea acelei zile relaxante a pălit până când Barbara a
sunat să-mi spună că Anita aparent mă plăcuse. Încântat, am gândit: „O femeie chiar mă
„place”! Probabil că am făcut ce trebuie!” Dar calm, i-am spus Barbarei că nu-mi puteam
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aminti să fi avut o zi mai bună ca aceea. Am rugat-o să-i spună Anitei că şi mie îmi plăcuse
foarte mult de ea.
O lună sau cam aşa ceva mai târziu, Barbara a sunat din nou. A spus că ea şi încă patru femei
veneau în nord să mă viziteze. Cum lucrul meu până la ore târzii la biroul misiunii „Dragoste
în acţiune” nu-mi dăduse niciodată motiv pentru a-mi mobila casa, mi-am pregătit cu frenezie
apartamentul pentru ca ele să aibă o şedere confortabilă. Dar când am vorbit mai târziu cu
Barbara, a devenit clar că numai Anita va putea să facă vizita. Am intrat în panică. Cum va
suna aceasta?! „Directorul unei misiuni pentru foşti homosexuali găzduieşte femeie
necăsătorită în apartament nou mobilat!”
Lori Thorkelson, o doamnă din personalul misiunii mele, mi-a venit în ajutor fiind de acord să
stea cu Anita în camera de oaspeţi. Ca urmare a acelei săptămâni, Lori a întemeiat o prietenie
solidă cu Anita şi a fost nepreţuită în a mă ajuta să menţin relaţia mea romantică pe o cale
dreaptă. (Mai târziu, când m-am dus în Europa pentru trei luni, am lăsat o grămadă de cărţi
poştale pe care Lori să i le trimită Anitei la fiecare câteva zile, pentru ca Anita să ştie că mă
gândesc la ea.)
Dragoste la prima vedere
Pentru Anita, a fost dragoste la prima vedere. A devenit complet îndrăgostită de „Dragoste în
acţiune.” Iubea tot personalul şi munca pe care o făceau ei. Voia să ia parte la toate acestea. A
plâns tot drumul către gară. Va lua timp până ce dragostea Anitei pentru mine va fi asemenea
dragostei ei pentru „Dragoste în acţiune”!
Într-o noapte târziu, Anita m-a sunat şi mi-a spus că voia să mă vadă. Am sugerat să se urce în
maşină şi să conducă până la San Luis Obispo, la jumătatea distanţei dintre Los Angeles şi
San Francisco. A fost puţin surprinsă că am fost atât de impulsiv, dar nu voia să acţioneze sub
impulsul momentului. Aşa că am fost de acord să ne întâlnim acolo în câteva zile. Această
întâlnire a inaugurat o serie de lungi călătorii cu maşina până la jumătatea distanţei dintre noi
(o călătorie cam de 500 de mile pentru fiecare dintre noi).
Cu acele ocazii, am avut multe discuţii semnificative despre căsătorie. Aveam deja 55 de ani,
ceea ce mă făcea nesigur că voi putea consuma căsătoria noastră. Am hotărât că o viaţă
împreună era mult mai bună decât relaţia noastră la mare distanţă. Ne vom avea unul pe
celălalt, şi aceasta va fi destul. (Cum s-a dovedit, îngrijorările mele erau neîntemeiate.)
În noiembrie 1984 ne-am căsătorit. De atunci, am avut multe aventuri împreună, în misiune în
jurul lumii. În 1990 am plecat la Manila, în Filipine, unde am întemeiat o altă misiune pentru
foşti homosexuali. După câţiva ani, ne-am întors acasă în California, lăsând „Bagong Pagasa” în mâinile capabile ale conducerii filipinezilor.
Apoi am luat totul de la început – pornind de la zero Misiuni „Noua Speranţă”!
Căsătoria a fost mai bună decât cele mai mari aşteptări ale noastre. Şi luna de miere continuă!
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Dumnezeu mi-a vindecat căsnicia
de Alan Medinger (SUA)

În timpul unei recente perioade de linişte, Domnul mi-a arătat cum ar fi putut să fie astăzi
viaţa mea. M-am văzut trăind singur în centrul comercial al oraşului – singuratic şi disperat,
încă alergând după ceea ce nu satisface, căutând la alţi bărbaţi ceea ce ei nu au de dat.
Willa, soţia mea, ar fi locuit în altă parte, cu mânia şi durerea din viaţa ei încă ascunse în
interior. Am văzut-o pe fiica noastră mai mică, Beth, exprimându-şi zilnic mânia împotriva
unui tată care nu a înţeles niciodată nevoile ei şi care în cele din urmă a părăsit-o. Fiica
noastră mai mare, Laura, ar fi purtat o tristeţe adâncă pentru un tată pe care îl iubea foarte
mult. Fiul nostru, Steven, nu s-ar fi născut deloc.
Un om nou
Dar nu aşa este viaţa mea. În noaptea de 26 noiembrie 1974, s-a născut un om nou. Poate ar fi
mai exact să spun că un băiat s-a născut din nou şi a început să devină bărbat.
În trecutul meu existau cele mai multe ingrediente văzute ca ducând în mod tipic la
homosexualitate: un copil neplanificat, părinţi care îşi doreau o fată, un frate care împlinise
idealul tatălui mai mult decât mine, şi un tată cu probleme emoţionale severe care l-au făcut
ca de-abia să fie capabil să facă faţă vieţii el însuşi, cu atât mai puţin să împlinească nevoile
fiului său. Acum ştiu că aceşti factori nu au cauzat homosexualitatea mea. Mai degrabă
răspunsurile mele la aceşti factori m-au influenţat în această direcţie.
Atracţie de-o viaţă faţă de bărbaţi
Atracţia mea faţă de bărbaţi datează de când îmi amintesc. Presupun că aveam cam 12 ani
când am început să-mi exprim atracţiile mele homosexuale. Dar, crescând în anii 1940 şi 50,
nu exista o subcultură gay, un stil de viaţă gay la care să aspir. Întotdeauna am presupus că mă
voi căsători şi că voi face ce voi putea mai bine. Soţia mea Willa şi cu mine am crescut ca şi
vecini, ne-am întâlnit în timpul liceului şi apoi în colegiu relaţia noastră a devenit mai
serioasă.
Era o fată minunată, populară şi am crezut că puteam avea o viaţă bună împreună. Ne-am
căsătorit şi lucrurile au mers bine în anii de început. Dar cam prin al cincilea an al căsniciei
noastre, după ce s-au născut cele două fiice ale noastre şi presiunile normale ale vieţii de
familie şi ale carierei au început să se adune, am devenit din nou activ din punct de vedere
homosexual. Am fost implicat în homosexualitate în următorii zece ani.
În timpul acelor ani am crezut că, exceptând această singură zonă mare, întunecată din viaţa
mea, aveam totul. Aveam succes în afaceri, eram un stâlp al bisericii şi aveam o familie
minunată, inclusiv copii pe care îi luam în plasament. Din punct de vedere teologic,
înţelesesem situaţia destul de bine. Toţi bărbaţii şi femeile comit păcat, şi aceasta era zona
mea personală de slăbiciune.
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Ura faţă de propria homosexualitate
Poate fi greu de înţeles pentru mulţi, dar îmi uram homosexualitatea mai mult decât îşi poate
imagina cineva. Dar şi mai rău era gândul de a renunţa la ea. Nu ştiu de ce. Însemna chiar a
căuta dragoste din partea altui bărbat? A valora ceva pentru un bărbat? A poseda
masculinitatea altuia? Poate că era toate acestea, dar sexul cu un alt bărbat împlinea o anumită
nevoie, oferea o anume uşurare sau scăpare pe care simţeam că trebuie să o am.
Mi-am închipuit că dacă ţin lucrurile cât de cât sub control, formularul de înregistrare pe care
Dumnezeu îl completa pentru mine va fi în favoarea mea şi voi fi în ordine. Dar nu totul era
sub control. Dorinţa nestăpânită creştea şi ieşirile mele în oraş deveneau mai frecvente şi mai
nesăbuite. Căsnicia mea mergea atât de prost încât avea probabil să se destrame. Nu mai eram
în stare să funcţionez din punct de vedere heterosexual. Willa a înţeles care era problema, dar
a hotărât să nu mă confrunte.
Puterea rugăciunii
Soţia mea, bineînţeles, a fost cumplit de nefericită în acei ani. S-a alăturat unui grup de femei
creştine mature în credinţă, care erau adevărate luptătoare în rugăciune. Deşi nu le-a spus
natura specifică a problemei, au început să se roage pentru căsnicia noastră. Willa a început să
simtă că trebuia să-mi dea drumul. Dacă urma să se distrugă căsătoria noastră şi eu odată cu
ea, trebuia să lase să se întâmple. A fost în stare să-mi dea drumul, spiritual şi emoţional.
Nu mult după aceasta, un prieten m-a rugat să merg la o întâlnire de rugăciune. M-am
împotrivit mult timp, dar în cele din urmă am fost de acord să merg. Mi-a spus: „Ceea ce
Domnul are pentru tine este mult mai bun decât îţi poţi închipui”. Când am auzit aceasta, o
pace mare a venit peste mine.
O mare schimbare
Pentru un privitor obişnuit, nu s-a întâmplat nimic spectaculos în acea noapte de noiembrie.
Dar înăuntrul meu a avut loc o mare schimbare. În timp ce grupul mare de două sau trei sute
de persoane se rugau şi Îl lăudau pe Dumnezeu cu voce tare, I-am predat în tăcere viaţa mea,
inclusiv homosexualitatea mea, lui Iisus Hristos. Am recunoscut neajutorarea mea, că viaţa
mea era o ruină, că eram doritor să-L las pe El să facă ce vrea cu viaţa mea.
Începând din acea zi, am început să recunosc că au avut loc o mulţime de miracole. Duse erau
fanteziile mele homosexuale care păreau că rareori îmi părăsiseră mintea în cei 25 de ani
dinainte. M-am îndrăgostit de Willa aşa cum niciodată n-am ştiut că este posibil.
Poate mai important decât toate, Dumnezeu nu mai era un marcator îndepărtat. Era un
Mântuitor care coborâse din cerul Lui şi îmi adusese mântuire. Iisus mă iubea şi eu Îl iubeam
foarte mult. Pentru prima dată ştiam ce însemna să iubeşti şi să fii iubit în schimb.
Pe vremea aceea, am simţit că Dumnezeu făcuse o vindecare totală, şi este adevărat că atracţia
sexuală faţă de bărbaţi dispăruse. Dar homosexualitatea înseamnă mai mult decât a face sex
cu cineva de acelaşi sex. Mai aproape da cauzele ei este o zdrobire adâncă, aproape o naştere
ca a unui copil mort a masculinităţii sau feminităţii noastre. Cumva ca băieţel, am închis o uşă
creşterii mele în masculinitate. Dumnezeu m-a ajutat s-o deschid din nou.
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Creştere în masculinitate
Convertirea mea a marcat reînceperea creşterea mele în masculinitate. Dumnezeu a lucrat în
mod minunat pentru a îndepărta sentimentul meu puternic de nepotrivire faţă de bărbaţii
„hetero”, cei care nu au experimentat niciodată homosexualitatea. El mi-a dat posibilitatea să
devin un iniţiator şi un lider, roluri de care altădată m-am temut. Într-un mod minunat de
blând, Dumnezeu a schimbat rolurile pe care eu şi soţia mea le luasem, ca să-mi asum
conducerea cuvenită în familia noastră.
Datorită naturii neaşteptate a vindecării mele de homosexualitate, sunt deseori întrebat: „Cât
de completă este vindecarea ta... cu adevărat?” În replică, pot spune că a rezistat la testul
timpului şi a adus roada unei căsnicii binecuvântate.
Nu am fost ispitit din punct de vedere homosexual în ultimii zece ani. Prin ispită înţeleg
dorinţa serioasă sau luarea în considerare a unui act homosexual cu cineva de acelaşi sex. Am
continuat să am şi după vindecarea mea iniţială o anumită dorinţă ca un bărbat mai în vârstă,
mai puternic, „să aibă grijă de mine”. Şi aceasta s-a dus, şi văd bărbaţii ca fraţi, nu ca taţi
protectori.
Fireşte, am evitat literatura, filmele şi alte situaţii care pot stârni pofta homosexuală. Când
sunt întâlnite, aşa cum vor fi, sau când cineva pe care îl consiliez descrie circumstanţele unei
căderi sexuale, ele stârnesc uneori unele sentimente sexuale. Totuşi, acestea sunt minore şi se
diminuează cu trecerea timpului. Pot să mă mai uit la un bărbat arătos, dar Dumnezeu mi-a
arătat în ultimii câţiva ani că aceasta se bazează pe invidie şi pe obiceiuri din trecut. Când mă
pocăiesc de invidie şi continui să-I mulţumesc lui Dumnezeu pentru felul în care m-a făcut, şi
aceasta se întâmplă mai rar.
Mi se pune frecvent întrebarea care din nefericire este deseori considerată testul cu acid: „Eşti
excitat sexual de femei în general?” Nu, nu sunt. Îmi iubesc soţia, şi de la vindecarea mea
avem o relaţie sexuală / romantică minunată şi plăcută. Dar ea este singura femeie cu care
vreau să fac sex. Contactul sexual este destinat a fi expresia dragostei dintre doi oameni în
contextul unui angajament pe viaţă. Numai din cauza căderii au bărbaţii probleme poftind
femei în afara acestei relaţii de angajament. De aceea pare improbabil ca Dumnezeu să
înlocuiască homosexualitatea mea cu o heterosexualitate căzută. Îi mulţumesc pentru că m-a
scutit de această luptă.
Sunt atât de recunoscător pentru că imaginea a „ceea ce ar fi putut fi” în viaţa mea astăzi nu sa împlinit. Sunt implicat într-o slujbă cu program normal în lucrarea cu homosexualii.
Aşteptăm cu nerăbdare să sărbătorim a douăzeci şi cincea aniversare a căsătoriei noastre. Cele
două fiice ale noastre sunt acum la colegiu şi Stephen, fiul nostru care „nu ar fi fost”, are opt
ani şi este bine. Şi tatăl lui îl iubeşte foarte mult.
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Este ceva prea greu pentru Dumnezeu?
de D. J. Thompson

Înainte să mă nasc, părinţii mei au hotărât să nu mai aibă copii. Când tatăl meu a suferit o
intervenţie chirurgicală pentru a nu mai putea avea copii, fratele meu avea 13 ani şi sora mea
avea 8 ani. Totuşi, ceea ce nu ştiau ei era că mama mea tocmai rămăsese gravidă cu mine. Mam născut ca o surpriză în sudul Californiei în vara lui 1979.
În şase luni de la naşterea mea, amândoi bunicii mei au murit. Aceasta a făcut din bunicele
mele văduve întristate, aşa încât naşterea mea a devenit o mângâiere pentru ele. Bunicele mele
erau femei evlavioase. O bunică îndeosebi, ne-a luat pe mama mea, pe sora mea şi pe mine la
biserică şi mi-a inspirat credinţă. La câteva zile după ce am împlinit 13 ani, am fost botezat.
Patru zile mai târziu, bunica mea care m-a dus cu credincioşie la biserică, a murit. La
înmormântarea ei, predicatorul, care tocmai mă botezase cu câteva zile înainte, a spus că
botezul meu a fost „ultima nestemată pe cununa ei”. Dumnezeu o onorase îngăduindu-i să
vadă roada slujirii ei, credinţa mea în Iisus Hristos.
Fratele meu era rareori prin preajmă. Era deja adolescent când m-am născut. Era mereu plecat
mergând cu bicicleta sau cu orice altceva cu roţi. Nu m-am bucurat niciodată de o relaţie
strânsă cu el.
Ca şi copil, am dezvoltat o înţelegere slabă a tatălui meu. Era abuziv din punct de vedere fizic
cu fiecare dintre noi, dar în special cu mama şi sora mea. Acele experienţe timpurii ale
abuzului m-au făcut să mă simt neajutorat şi slab. Cred că au contribuit de asemenea la
dezvoltarea personalităţii mele timide. Crescând, am cunoscut dificultăţile pe care părinţii mei
le aveau în căsnicia lor. Tatăl meu era rasist, ceea ce era o sursă de conflict între noi pentru că
nu împărtăşeam convingerile lui. Îmi amintesc că gândeam că tatăl meu este rău şi intenţionat
m-am izolat de el pentru a împiedica faptul de a deveni ca el. În schimb am simpatizat şi am
devenit mai apropiat de mama şi de sora mea. Nu ştiam care vor fi consecinţele acelei decizii.
Când bunica mea a murit, am pierdut un mentor spiritual. După aceea am frecventat biserica
numai sporadic. Anii adolescenţei mele au fost caracterizaţi de declin spiritual şi în cel mai
bun caz, de o frecventare lunară a bisericii. Simţindu-mă atât de singur ca şi copil, am petrecut
o mare parte din timpul meu într-o lume imaginară pe care o cream eu însumi. Intrând acum
în adolescenţă, am continuat să-mi petrec timpul fie singur, fie cu fete de vârsta mea.
În liceu am devenit implicat în clubul judiciar. Ca elev în ultimul an, am petrecut mult timp
instruindu-i pe elevii din anul I, participanţi la dezbaterile din club. Am devenit foarte
apropiat de ei. Îi consideram fraţii mai mici pe care mii dorisem întotdeauna dar nu-i
avusesem niciodată. Nici unul dintre ei nu-şi avea tatăl biologic în viaţa sa şi mulţi fumau
marijuana. Am încercat să am grijă de ei. S-au oprit din folosirea drogurilor şi au excelat în
competiţii. Deşi aceste prietenii erau reciproc benefice, toate s-au terminat într-un an fiindcă
nu ştiam cum să menţin relaţii apropiate cu băieţi. Eram manipulativ şi gelos pentru că
petreceau timp cu alţi prieteni. Dependenţa mea emoţională de ei sabota chiar relaţiile după
care tânjeam.
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În colegiu mi-am umplut timpul având două slujbe, participând la câteva cluburi din campus
şi urmând o serie întreagă de cursuri. Am schimbat prieteniile cu munca. Deşi îmi plăcea să
am atât de multă responsabilitate, nu era ceva satisfăcător. În weekenduri nu aveam nimic de
făcut şi mă simţeam singur.
Încercam să-mi umplu timpul mergând cu maşina la diferite destinaţii în districtul meu. Întrun anumit weekend când aveam 19 ani, oraşul meu găzduia o conferinţă de afaceri. Un
candidat prezidenţial venea pentru a lua parte la întâlnire şi voiam să obţin autograful lui pe o
revistă financiară pe care o publicase, ca să o pot mai târziu vinde la o licitaţie pentru o
strângere de fonduri pentru club, pe care o organizam eu. Librăria locală vânduse revista lui;
fără îndoială şi alţii voiau săi obţină autograful. Mi-a venit o idee. Puteam merge cu maşina la
Santa Monica (aflată cam la 90 de minute depărtare) unde puteam cumpăra revista de la ceea
ce credeam a fi o librărie deschisă non stop. Dar nu ştiam exact cum să ajung acolo. Când mam apropiat de Bulevardul Santa Monica, nu ştiam pe care drum s-o iau, la stânga sau la
dreapta. Am hotărât să merg la stânga. Nu am găsit librăria în acea noapte. În schimb am găsit
o comunitate de homosexuali numită West Hollywood. A fost prima noapte când am văzut
doi bărbaţi ţinându-se de mână. Prima mea reacţie a fost să râd. Dar al doilea răspuns al meu a
fost să opresc la piaţă şi să cobor din camion. Am început să trec pe lângă baruri, cluburi,
restaurante şi alte feluri de librării. Este vie amintirea unor bărbaţi încercând să-mi vorbească.
Am trecut nervos pe lângă ei, m-am întors la parcarea magazinului de alimente, m-am urcat în
camionul meu şi am plecat acasă.
În săptămâna următoare mintea îmi hoinărea. Numi venea să cred cât de uşor era să obţin
atenţie din partea bărbaţilor.
De luni până vineri lucram şi mergeam la şcoală fără să am prieteni bărbaţi, dar în acel oraş
era atât de uşor să ai pe cineva cu care să vorbeşti. Îmi amintesc că am văzut un adolescent
sprijinit de un zid, pierzând doar timpul. Voiam să mă întorc şi să vorbesc cu el şi să-l întreb
de ce era acolo. Aveam o mulţime de întrebări despre sentimente şi emoţii pe care nu le
împărtăşisem cu nimeni până atunci. M-am întors săptămâna următoare. Era ajunul zilei
tuturor sfinţilor.
Mii de oameni erau acolo, îmbrăcaţi toţi în costume elaborate. Erau atât de mulţi oameni încât
au blocat strada pentru a face loc să meargă oamenii. E suficient să spun că era improbabil săl găsesc pe acel adolescent sau vreo altă persoană pentru problema mea. De data aceasta mam plimbat prin jur mai mult decât înainte. Îmi amintesc anumite complimente pe care mi leau făcut bărbaţii. Deşi eram atât de nervos, era măgulitor pentru mine deoarece nu primisem o
astfel de confirmare din partea bărbaţilor într-o asemenea măsură.
Cum s-a făcut tot mai târziu, am socotit că era timpul să mă îndrept către casă. Pe când
coboram dealul către camionul meu, am observat un tip care stătea singur, îmbrăcat într-o
uniformă de fete a unei şcoli particulare. Am presupus că era un prostituat şi că nu l-a ales
nimeni. Am hotărât să-l întreb de ce era cum era, adică de ce era homosexual. Am aflat repede
că nu era prostituat; aştepta doar pe cineva. Nu am putut vorbi mult timp pentru că prietenii
lui au venit să-l ia. Mi-a dat numărul lui de telefon ca să putem vorbi mai târziu despre
întrebările mele.
L-am sunat. Am aflat că era cu zece ani mai în vârstă decât mine şi că era profesor suplinitor,
locuind la acea vreme cu mama lui. I-am împărtăşit curiozitatea mea. Deşi iniţial a descurajat
ideea ca noi să facem ceva fizic, am fost de acord să ne întâlnim câteva săptămâni mai târziu
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la un hotel din Hollywood. Era o zi de vineri 13 când mi-am pierdut virginitatea cu el. Îmi
amintesc că de îndată ce a început, a părut nenatural şi nepotrivit. Mă gândeam că nu mergea
şi că nici măcar nu era satisfăcător. În cei doi ani de dinainte, hotărâsem că nu voi plânge
niciodată pentru că bărbaţii nu fac asta. În dimineaţa următoare, când l-am îmbrăţişat şi ne-am
spus la revedere, când m-am îndepărtat am început imediat să plâng. Am plâns cu sughiţuri tot
drumul către casă. Ştiam că eram răspunzător pentru că am pierdut ceva preţios, inocenţa mea.
Înainte de a lua decizia de a face aceasta, îi spusesem mamei unei fete care era prietena mea
ce urma să fac. Mi-a zis că voi regreta. Aşa că după ce m-am întors în oraşul meu natal, i-am
spus ce făcusem. A părut indiferentă, dar poate că era doar dezamăgită. În timp ce remuşcarea
mea era îngrozitoare şi îmi rupea inima, am început să simt o oarecare uşurare. Am început să
cred că de când aveam 11 ani avusesem atracţii şi sentimente ciudate faţă de persoanele de
acelaşi sex. Avusesem fantezii şi poftisem. Acum după ce experimentasem ce
experimentasem, am aflat că totul fusese o iluzie. Nu era satisfăcător şi nu era pentru mine.
Eram supărat pentru că am fost înşelat în ultimii câţiva ani.
Prietena mea a sugerat să merg la biserică miercuri seara cu ea. Din punct de vedere spiritual
până în acel moment, eram în mijlocul citirii unor păreri religioase divergente şi mă întrebam
dacă toate perspectivele aveau un element de adevăr în ele. Citeam multe cărţi religioase
precum scrierile lui Confucius, Coranul, biblia satanică şi eram foarte interesat să învăţ despre
mine însumi prin astrologie. Un bărbat din West Hollywood m-a iniţiat chiar în psalmodierea
budistă. Pronunţia era însă grea pentru mine. Dar această invitaţie de a merge la o întrunire a
bisericii în mijlocul săptămânii părea o idee bună din moment ce aceasta făceau creştinii
devotaţi. A începe să merg la biserică mai des era un bun punct de plecare pentru a încerca să
umplu golul din viaţa mea, dar am aflat repede că aveam nevoie de mai mult sprijin. Când
veneau sfârşiturile de săptămână mă simţeam din nou singur. Pericolul şi tentaţia era că acum
ştiam un loc unde puteam merge pentru a primi atenţia, confirmarea şi afecţiunea de care
aveam nevoie cu disperare. Deşi am învăţat că comportamentul homosexual nu era ceva
potrivit pentru a preîntâmpina nevoile mele, simţeam că o anumită atenţie era mai bine decât
nimic. O săptămână înainte de Crăciun m-am întors pe străzile acelei comunităţi de
homosexuali. Am întâlnit diferiţi bărbaţi de vârsta mea şi mai în vârstă decât mine, care mi-au
acordat atenţie. Deşi aveam intenţia să nu îngădui ca distracţiile mele să devină sexuale,
inevitabil au devenit. Lucrurile au mers mai rău. Îmi amintesc că într-o ocazie stăteam într-o
casă scumpă în Hollywood Hills. Într-o dimineaţă nu am putut părăsi camera în care ne aflam
până ce nu s-a terminat filmarea pornografică gay din piscina de afară. Am fost întrebat dacă
aş lua parte vreodată la aşa ceva dacă m-ar plăti cineva. Am spus nu, dar cine ştie cât de
influenţabil aveam să devin în timp. Într-o altă ocazie am fumat marijuana de casă. Devenise
evident pentru mine că standardele şi abilitatea mea de a spune nu erau scăzute, pentru că nu
cu mult înainte îi ajutasem pe prietenii mei din liceu să înceteze să fumeze marijuana.
Viaţa mergea din rău în mai rău şi mă băgam în situaţii precare, totul fără ştiinţa părinţilor
mei. Dar Dumnezeu avea un plan. Era credincios ca să nu îngăduie să fiu ispitit fără să ofere o
cale de scăpare. Deşi duceam o viaţă dublă, încercam să continui să fac lucrurile bune în care
eram implicat acasă, inclusiv mersul la biserică. Dar în unele duminici doar plângeam în
timpul slujbei. Unii dintre membrii familiei mele extinse credeau fără îndoială că am
înnebunit.
Unul dintre lucrurile pe care le-am făcut cu fidelitate de când aveam 17 ani a fost să donez
sânge. Până în acel punct mai aveam foarte puţin până la a dona un galon (3,785 l.). Într-o zi
i-am cerut unei prietene de-a mele să vină cu mine când dădeam sânge. M-a aşteptat în timp
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ce am răspuns la chestionarul preliminar. Acest formular punea multe întrebări despre istoria
mea medicală şi sexuală. Voiau să ştie dacă sângele meu putea să infecteze potenţial
primitorul cu o boală. Una dintre întrebări îi întreba în mod specific pe donatorii masculini
dacă făcuseră sex cu un bărbat chiar şi o singură dată începând cu 1977. Preocuparea era
HIV/SIDA. I-am spus asistentei că aveam întrebări despre formular şi m-a trimis la asistenta
şefă. Asistenta şefă a subliniat că erau foarte preocupaţi de întrebarea despre bărbaţi care fac
sex cu bărbaţi. Voia un răspuns de la mine. Deşi am ezitat, i-am spus că da, am făcut.
Asistenta mi-a spus că atunci nu puteam dona sânge. I-am zis „Dar am atât de multe
întrebări”. Mi-a spus că va trebui să merg la departamentul de sănătate. „Nu te putem ajuta
aici”. Am fost surprins şi am început să mă îndrept către coridor spunându-i prietenei mele că
acum trebuie să plecăm. Când m-am apropiat de uşa de sticlă, deodată mi-am pierdut
cunoştinţa şi m-am lovit cu capul de uşă. Îmi amintesc cum clopoţelul care atârna de uşă suna
şi că am căzut pe scaunele de pe coridor. Mi-au spus că m-am trezit câteva minute mai târziu.
Nu leşinasem niciodată înainte în viaţa mea. M-am trezit cu asistenta şefă luându-mi
tensiunea şi oamenii au făcut cerc în jurul meu întrebându-se cât sânge îmi luaseră (deşi doar
îmi înţepaseră degetul). Plângeam şi am mers în altă cameră să vorbim. Două lucruri s-au
întâmplat atunci. Mai întâi, devenise foarte clar pentru mine cât de lipsită de control devenise
viaţa mea. În al doilea rând, inima asistentei a început să se înduioşeze faţă de mine. S-a
dovedit că era creştină şi mi-a spus unele dintre cele mai dulci cuvinte pe care le poţi spune
cuiva în situaţia mea: „Voi încerca să te ajut”. Nu ştia cum să mă ajute, dar l-a sunat pe
pastorul ei şi el i-a spus despre o misiune locală în oraşul meu care se ocupa de oameni care
voiau să rezolve problemele care îi conduceau la homosexualitate.
Când mi-a dat prin pager informaţia despre misiune, la început nu am sunat. În acel moment
mă simţeam lipsit de speranţă. Deseori am avut de gând să mă mut la Hollywood gândind că
lucrurile nu vor fi niciodată diferite. Dar ea m-a mai sunat o dată. De data aceasta am telefonat
la misiune şi am vorbit cu pastorul. Hristos îl ajutase să învingă homosexualitatea cu 15 ani în
urmă. Am fost de acord să încep să mă întâlnesc şi să mă rog cu el. Mi-a dat răspunsuri
evlavioase şi practice la întrebările pe care le aveam. Am început să-mi pun încrederea în
Dumnezeu că putea să mă vindece şi pe mine de rănile mele astfel încât să nu cad în vechiul
meu comportament.
Deşi în următoarele câteva luni m-am poticnit şi am căzut în perioadele de singurătate,
Dumnezeu m-a sprijinit şi mi-a dat harul să nu renunţ. A crezut într-o viaţă mai bună pentru
mine. Ştia că nu este nimic prea greu de făcut pentru mine dacă sunt cu El. De fapt cred acum
că lui Dumnezeu Îi place să facă ceea ce omul crede imposibil.
Povestea mea este că implicarea mea în homosexualitate a început şi a luat sfârşit în acelaşi
an. Am fost favorizat că nu am adoptat niciodată o identitate falsă. Viaţa mea devenise foarte
patetică atunci când aveam 19 ani. Dar treptat am început să dezvolt prietenii masculine şi să
mă simt foarte confortabil cu privire la ele. Dorinţele mele au început să se schimbe. Nu mai
preferam implicarea în acte cu persoane de acelaşi sex. Am devenit de asemenea mai apropiat
de familia mea. Am avut atât de multă mânie faţă de tatăl meu. Dar l-am iertat şi am fost
complet eliberat de toată animozitatea mea împotriva lui. Familia mea nu este perfectă, dar
tatăl meu s-a îndreptat cu adevărat ca tată şi soţ. Suntem mai apropiaţi astăzi decât oricând în
viaţa mea şi părinţii mei mă sprijină foarte mult.
Deşi am devenit adult sub îngrijirea a trei generaţii de influenţă feminină, abia după ce am
împlinit 20 de ani am început să mă simt în largul meu ca bărbat. Îi sunt veşnic recunoscător
lui Dumnezeu că m-a răscumpărat. Prin harul lui Dumnezeu nu am căzut înapoi în fantezii,
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pornografie sau purtare homosexuală. Acum prietenii mei sunt aproape exclusiv bărbaţi şi
sunt la fel de curios acum despre heterosexualitate cum am fost odată despre homosexualitate.
Deşi nesiguranţa şi invidia sunt o luptă uneori, mă maturizez în continuare.
Cea mai mare binecuvântare pe care mi-a dat-o Dumnezeu nu este heterosexualitatea. Este
ceva mult mai mare: Dumnezeul în care mi-am pus credinţa de copil ca băiat, mi-a rămas
credincios când eu am fost necredincios ca adolescent. În timp ce începeam să cred că
Dumnezeu putea să îmi refacă sexualitatea, Dumnezeu avea ceva mai bun decât
heterosexualitatea pus de o parte pentru mine. El voia să mi Se descopere ca să Îl pot
cunoaşte. Voia să am o relaţie cu El mai mult decât voia ca eu să devin hetero sau să am o
prietenă.
Am învăţat că povestea mea nu este doar despre un adolescent luptându-se cu sexualitatea lui
şi rezolvând acele probleme pas cu pas. Am învăţat că povestea mea nici măcar nu este despre
mine. Ceea ce este remarcabil este că Dumnezeu mi-a confirmat să mă încred numai în
Domnul Iisus Hristos. Mi-a oferit tot ce aveam nevoie ca să reuşesc. Mărturia mea este despre
un Tată iubitor care este răbdător şi vrea ca toată lumea să vină la pocăinţă. Când mi-am
rededicat viaţa Domnului Iisus Hristos am făcut mai mult decât să fac heterosexualitatea
posibilă pentru mine. Am fost făcut curat şi fără pată, fără vină. Dumnezeu m-a pus deoparte
şi m-a învăţat multe lucruri. Duhul Sfânt îmi dă putere şi mi-a dat pace, bucurie şi abilitatea
de a iubi profund şi curat. Sunt doar un exemplu în plus a ceea ce Domnul Iisus Hristos poate
face posibil în viaţa cuiva. Vă întreb: Este ceva prea greu pentru Domnul?
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Iisus a împlinit cele mai adânci dorinţe ale sufletului meu
de Jonathan (India)

M-am născut în 1950 si am crescut ca si creştin si am frecventat biserica si şcoala duminicala.
Cum amândoi bunicii mei erau „slujitori” ai Cuvântului, din frageda copilărie am cunoscut
bine Scripturile si am vrut să cunosc sensul vieţii.
Dar tatăl meu era o persoana dominanta care a făcut o mulţime de greutăţi atât mamei, cât si
fraţilor si surorilor mele, dar mai ales mie, ca fiul cel mare.
Apoi la vârsta de 5 ani, am fost trimis la casa unei rude ca să studiez la o şcoala publica din
Delhi, deci ca si copil nu am experimentat dragostea părinţilor mei.
Până în anii adolescentei am fost abuzat homosexual de mai multe ori de bărbaţi. Mă simţeam
„murdar” si „folosit” pe dinăuntru. La vârsta de 13 ani, am început să mă masturbez după ce
am citit accidental o carte sexuala pentru adulţi.
Mă masturbam de câteva ori pe zi cu fantezii, văzând cărţi si imagini pornografice si aceasta
mă lăsa epuizat fizic, simţindu-mă foarte vinovat si cu un respect de sine scăzut.
Eram dedicat facerii răului si sexul era cea mai irezistibila forţă în lumea mea. Cu cât eram
mai implicat în el, cu atât mai frustrat deveneam (ca si cum urmăream un miraj). Credeam ca
Iisus este o Persoana care strica bucuria altora si ca nu voia ca eu să mă bucur de viata.
De asemenea îmi lipsea încrederea si evitam contactul vizual cu fetele, astfel încât aceasta ma condus la voyeurism.
Aşa ca următoarea problema a fost ca am început să merg în zonele rău famate si să
experimentez cu prostituatele. Aceasta a devenit o dependenţă teribilă. După câteva
experienţe sexuale cu prostituate, am rămas cu gonoree cronica. Totuşi nu a ştiut nimeni,
deoarece m-am tratat cu doze masive de penicilina.
În mijlocul tuturor acestor păcate, Dumnezeu încerca încă să ajungă la mine. Uimitor, la
vârsta de 23 de ani am devenit creştin... Dar viata mea păcătoasa a continuat.
Când aveam cam 28 de ani, am intrat într-o relaţie adultera cu o femeie, ceea ce ştiam ca este
greşit. Părea ca Domnul a îngăduit „unei legiuni de demoni” să pună stăpânire pe mintea mea
si am fost chinuit luni si ani de zile. Eram într-un oraş mare, departe de casa, fără slujba, fără
bani si fără prieteni. Viata era un iad si şapte ani m-am împotrivit dragostei lui Dumnezeu.
În disperarea mea m-am dus la vrăjitori, terapeuţi prin hipnoza si psihiatri ca să găsesc alinare,
dar ei nu au înţeles prin ce treceam. Un psihiatru mi-a spus ca am o psihoza totala a mintii si
ca aveam nevoie să stau într-o instituţie tot restul vieţii mele. Mi-a îngăduit să trec prin terapia
convulsiei electrice (tratament cu şocuri). Aceasta doar a complicat lucrurile. Mai târziu, pe
când eram într-o călătorie oficiala deoarece slujba mea îmi cerea să călătoresc, am coborât
dintr-un autobuz, m-am urcat pe un pod de cale ferata si am sărit de la vreo 40 de picioare
(12,20 m), într-un râu secat de dedesubt. Am căzut pe călcâiul stâng si mi-am rupt glezna. Era
ca si cum Satan încerca să mă distrugă.
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În sfârşit, după şapte ani în care m-am împotrivit lui Dumnezeu, am strigat la Domnul Iisus
să-mi mai dea „doar o şansa” ca să-mi vindece mintea si să-mi salveze viata. I-am promis ca
Îl voi asculta si ca mă voi întoarce de la toate caile mele rele. Domnul Iisus mi-a auzit
strigatul si încet si sigur vindecarea, care a avut nevoie de mai mulţi ani, a venit. Am simţit
prezenta răului lăsându-mă în timp ce zi de zi rămâneam aproape, urmându-L pe Domnul
Iisus si citind Biblia.
Iisus mi-a schimbat viata când m-a scos dintr-o groapa îngrozitoare, si mi-a pus picioarele pe
stânca. Mi-a dat un cântec nou în timp ce mi-a schimbat atitudinile si comportamentul sexual
imoral. Am fost în stare să obţin o slujba, m-am căsătorit la 35 de ani cu o persoana minunata
si fiica si fiul meu iubiţi sunt acum adolescenţi! Am tot ceea ce lumea numeşte succes – o
casa, o maşina si respect în societatea unde mai înainte fusesem un paria. Dar numai Iisus este
Cel care a împlinit cele mai adânci dorinţe ale sufletului meu.
Lucrez acum într-o organizaţie, consiliez oameni. Pot înţelege multe din toate greşelile vieţii
mele trecute pentru a aduce sens, bucurie si transformare în vieţile lor. Dumnezeu foloseşte
totul spre bine.
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Liber din robia homosexualităţii
de Oscar Galindo (Mexic)

Numele meu este Oscar Galindo şi am trăit în Mexic toată viaţa mea. M-am născut într-o
familie prezbiteriană şi am crescut în biserica prezbiteriană până la vârsta de 15 ani. Sunt cel
mai mic dintre cei trei copii: fratele meu este cel mai în vârstă, apoi sora mea şi în sfârşit eu.
Părinţii mei au divorţat când aveam 3 ani. Tatăl meu a încercat întotdeauna să îngrijească de
nevoile noastre materiale dar nu a fost niciodată un părinte apropiat sau iubitor.
Tânjeam să am un tată. Mama mea lucra ca profesoară şi obişnuiam săi spun: „Mami, vreau
să am un tată. Vrei să faci rost de unul pentru mine, te rog?” Dar nu s-a întâmplat niciodată.
Când eram cam de 12 sau 13 ani, am început să dezvolt modele de dependenţă precum
încercarea de a atinge tipi în autobuze sau de a-i privi în băile publice. Apoi am avut prima
mea experienţă cu sexul. M-am simţit foarte murdar şi am alergat acasă şi am făcut o baie în
timp ce plângeam şi ceream iertare lui Dumnezeu. Dar câteva zile mai târziu încercam să-mi
amintesc unde spusese tipul că locuieşte.
Când aveam numai 14 ani am devenit din ce în ce mai implicat în sex cu necunoscuţi. Eram
foarte impulsiv. Când eram în autobuz mă aşezam lângă un tip şi încercam să-l ating. Uneori
unii mă băteau zdravăn, în timp ce alţii credeau că vreau săi jefuiesc şi se enervau foarte tare
pe mine.
Familia mea era conştientă de situaţia mea. Mama mea m-a dus la doctor pentru un control
fizic fiindcă se temea că aş fi putut contracta o boală venerică. M-a dus şi la alţi doctori,
psihologi şi psihiatri. Dar m-am dus numai pentru că voiam să înţeleagă că NU AVEAM DE
GÂND SĂ MĂ SCHIMB. Nu voiam să mă schimb şi prin urmare nu s-a întâmplat nimic.
Am început să merg la petreceri gay, să beau şi să vin acasă foarte târziu. Mama mea era
foarte supărată şi a încercat să mă „schimbe”. M-am supărat mai tare decât s-a supărat ea, aşa
că m-am hotărât să plec de acasă. Am fugit în unul din cele mai mari oraşe din lume: Mexico
City (la o depărtare de 2 ore de casa mea): Acolo am întâlnit o mulţime de homosexuali şi,
deşi în cele din urmă m-am întors acasă, de atunci m-am dus frecvent în Mexico City ca să
vizitez baruri, discoteci, localuri sexuale şi saune.
Am avut primul meu partener homosexual când aveam 17 ani. „M-am îndrăgostit” cu
adevărat de acel tip, dar el m-a rănit foarte mult. Întreaga mea familie ştia că am o relaţie
foarte nesănătoasă cu acel jucător de fotbal bisexual în vârstă de 22 de ani. Odată m-a
încurajat să beau în exces. După acea experienţă am jurat că nu voi mai trece niciodată printro asemenea experienţă. De atunci am încercat să nu mai fiu victima, ci mai degrabă cel care
victimizează.
Când am înţeles că relaţiile homosexuale implică de obicei mult conflict, am început să beau
tot mai mult şi să mă duc la chefuri în weekend.
Aceasta a continuat până la vârsta de 25 de ani, încercând uneori să găsesc un iubit,
întrebându-mă întotdeauna când găseam pe cineva: „Ar putea fi tipul acesta Domnul
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Potrivit?” Am încercat să am o relaţie bună, numai ca să ajung frustrat câtva timp mai târziu.
Am găsit refugiu în alcool şi în întâlniri sexuale anonime la localuri rău-famate, saune, toalete
publice şi oriunde în altă parte.
La vârsta de 25 de ani, după un chef cu băutură, mă simţeam bolnav şi sănătatea mea era
extrem de afectată. Locuiam cu mama mea dar ea lucra în alt oraş în acea vreme. Eram singur,
foarte abătut, simţindu-mă frustrat, deprimat, şi în mare durere din punct de vedere fizic,
emoţional şi spiritual. Am făcut o evaluare a vieţii mele: eram singur, bolnav, stilul meu de
viaţă îmi adusese numai durere, supărare şi disperare. Aveam nevoie să mă schimb, dar
încercasem şi nu fusesem în stare.
Pe când meditam la aceasta, în întunericul camerei mele au apărut deodată doi „îngeri”!
„Suntem aici pentru că Iisus te iubeşte, şi noi te iubim de asemenea.” M-au îmbrăţişat, m-au
sărutat pe obraji şi mi-au împărtăşit vestea bună a mântuirii. Am început să plâng cu sughiţuri
şi în mijlocul plânsului I-am cerut Domnului să intre în viaţa mea. Am plâns neîncetat o
săptămână întreagă!
Am început să „beau” altceva: Biblia, şi să memorez versete. Şi când am putut, am început să
frecventez o biserică. Am căutat informaţii despre misiuni pentru foştii homosexuali. Am
găsit una în Mexico City. Nu ştiau multe despre cum să ajute. Ştiam că dorinţele homosexuale
nu vor dispare instantaneu. Credeam că Dumnezeu va face ceva... dar când? Nu aveam
răspunsul.
M-am gândit la o misiune de eliberare pentru că fusesem implicat în unele activităţi care
deschiseseră uşa demonilor. Misiunea de eliberare a ajutat dar dorinţele nu au dispărut. În
biserică nu era disponibilă consilierea. Câtva timp mai târziu, am început să cad sexual. Am
fost foarte dezamăgit cu mine însumi, dar nu cu Dumnezeu. Ştiam că era responsabilitatea
mea, dar nu ştiam cum să capăt control asupra ispitelor. Învăţăturile bisericii păreau prea
„spirituale” pentru nevoile mele.
Apoi am auzit despre Exodus. Am început să cumpăr unele cărţi, mărturii şi resurse de la ei.
Deşi nu ştiam prea multă engleză, am hotărât că voi traduce acele cărţi, învăţături şi mărturii
(aşa am învăţat cea mai mare parte din engleza pe care o ştiu). Mi-a luat şase luni ca să traduc
prima carte: „Consiliindu-l pe homosexual” de Michael Saia. Am început să învăţ tot mai
multe despre cauzele homosexualităţii, dependenţa emoţională, realitatea schimbării şi o
mulţime de alte lucruri. Eram chiar înfometat după acea informaţie. Mai târziu (poate ani de
zile mai târziu), am înţeles că prin ea însăşi, cunoaşterea nu aduce restaurare şi împlinire.
Aceasta nu s-a înfăptuit prin citirea uriaşei biblioteci pe care o obţinusem, ci mai degrabă
printr-o relaţie personală cu Dumnezeu, încetul cu încetul, pas cu pas, în timpul acestor zece
ani. Să învăţ într-un mod practic a fost uneori solicitant, dureros şi frustrant. Dar Duhul Sfânt
m-a ajutat să continui, să aştept de la Dumnezeu, să mă încred în El în ciuda aşteptărilor şi
întrebărilor mele fără răspuns. În ciuda eşecurilor mele, doream profund tot ce avea
Dumnezeu pus deoparte pentru mine.
Privind în urmă, realizez că a meritat efortul. Trăiesc o nouă experienţă a libertăţii şi o relaţie
reînnoită cu Tatăl. Nu mai sunt implicat în activitatea homosexuală. Uneori mă simt încă atras
de bărbaţi dar gândul la sexul homosexual mă face să mă simt puţin dezgustat. Nu mă mai văd
comportându-mă ca un homosexual. Îi mărturisesc imediat ispitele mele lui Dumnezeu,
înainte ca ele să devină păcat, şi merg înainte, odihnindu-mă în Domnul.
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Ştiu că trebuie să am o relaţie personală, zilnică şi constantă clipă de clipă cu Iisus pentru a
continua modul de a deveni mai puternic, mai sănătos, şi pentru a creşte în masculinitatea şi
heterosexualitatea mea. În timp ce învăţ mai multe de la Dumnezeu, înţeleg că am nevoie de
El tot mai mult, şi că mai am un drum lung de străbătut.
Acum am libertatea de a împărtăşi despre această călătorie de restaurare şi de a spune că este
posibil să ieşi din homosexualitate, dar cel mai bun mod de a o face şi lucrul pe care trebuie
să-l faci înainte de toate, este să stabileşti o relaţie personală, intimă, profundă, permanentă,
de zi cu zi, cu Creatorul nostru.
Am început recent primul meu grup de sprijin în unul dintre cele mai mari oraşe ale lumii:
Mexico City. Îi ajutăm pe cei care se luptă, pe membrii familiei lor şi pe prietenii lor. Ne-am
rugat pentru aceasta mulţi ani şi acum aproape că pot auzi glasul lui Dumnezeu confirmând
această chemare în viaţa mea. Între timp continui umblarea mea de zi cu zi cu Domnul,
crescând în El, învăţând de la El, „alergând cu răbdare în cursa care ne stă înainte, uitându-mă
ţintă la Iisus, Autorul şi Desăvârşirea credinţei noastre” (Evrei 12:12).

Speranţă şi vindecare pentru homosexuali – www.homosexualitate.ro

26

Maturizându-mă prin durere
de Anita Worthen (SUA)

Fiul meu, homosexual? Mă simţeam copleşită de vină şi durere şi eram hotărâtă să-l „pun la
punct” cu orice preţ.
Când fiul meu de 16 ani, Tony, a început să nu mai vină acasă noaptea, am fost îngrijorată.
Nici măcar nu ştiam numele prietenilor lui. Într-o zi m-am furişat în dormitorul lui ca să aflu
ce se petrecea. Am găsit o bucată de hârtie în portmoneul lui şi am început să scriu în grabă
nume şi numere de telefon. Deodată a intrat Tony. „Ce faci?” a strigat el, cu ochii strălucindui.
Faţa mi s-a înroşit de jenă, dar vocea mi-a rămas calmă. „Tony, vreau să ştiu unde eşti. Când
nu vii acasă, trebuie să ştiu unde să sun.”
Ne-am certat câteva minute, apoi a lansat bomba. „Ei bine, ştii că sunt gay, nu?” Mintea mea
a îngheţat. Tony a început să umple tăcerea jenantă cu detalii îngrozitoare. Cu trei luni în
urmă făcea autostopul spre casă când un consilier de la şcoală l-a luat cu maşina şi l-a sedus.
Acum îşi accepta „noua” identitate şi ajunsese să cunoască alţi homosexuali. „Şi mami”, a
încheiat el, „am găsit bărbatul viselor mele. De acum totul va fi bine!”
În zilele următoare am căutat fiecare greşeală pe care am făcut-o vreodată ca mamă. M-am
gândit la începuturi, când am fugit la vârsta de 18 ani cu prietenul meu. De fapt, nu am reuşit
să oficializăm căsătoria noastră, iar apoi am rămas însărcinată. Când m-am mutat acasă cu
părinţii mei la puţin timp după aceea, toţi au presupus că acum eram divorţată. Am ascuns
faptul că de fapt eram o mamă însărcinată necăsătorită. După naşterea lui Tony la spital, mam lăsat purtată înapoi în mulţimea care nu trebuia. Curând experimentam droguri ca
marijuana şi LSD. Următorii câţiva ani au fost îngrozitor de singuratici.
Mi-am menţinut viaţa socială făcând o înţelegere cu fratele meu mai mic: eu îi dădeam
droguri; el avea grijă de Tony când eram plecată la petreceri. Apoi fratele meu a devenit
creştin, şi s-a transformat într-un radical „ciudat al lui Iisus.” Mama mea a fost îngrijorată de
moarte din cauza lui, dar viaţa lui mi-a dat o speranţă secretă: dacă el se poate schimba, poate
că şi eu pot.
Într-o noapte am mers cu fratele meu la un studiu biblic. Surprinzător, am observat ceva
diferit la oamenii de acolo. Nu ştiam exact ce era, dar ştiam că voiam acel lucru.
M-am dus acasă şi I-am spus lui Dumnezeu că Îl voi urma trei luni. Dacă nu mergea, aveam
să mă întorc la vechile mele căi. În următoarele săptămâni am simţit o putere nouă în viaţa
mea, pentru a face alegerile corecte. M-am lăsat de droguri şi am evitat muzica de petrecere
de la radio, care îmi mintea de serile petrecute la cocktailuri.
Apoi Tony şi cu mine ne-am alăturat unei misiuni – un mediu care oferea multă susţinere unei
mame singure. M-am rugat în fiecare noapte ca Dumnezeu să fie un soţ pentru mine şi un tată
pentru fiul meu. Alţii mă considerau un exemplu perfect de părinte singur.
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Dar după câţiva ani de misiune, am început să mă simt complet epuizată. Mergeam la muncă,
veneam acasă, stăteam în faţa televizorului, şi mă târam la biserică în dimineţile de duminică.
Apoi Dumnezeu a îngăduit să apară nişte situaţii dificile în viaţa mea, şi am început să mă
apropii din nou de Domnul, rugându-mă şi citind Biblia. În timp ce ochii mei spirituali s-au
deschis din nou, am văzut că relaţia mea cu fiul meu nu era bună. Ne îndepărtasem. Tony îşi
făcuse o mulţime de prieteni noi pe care nu-i cunoşteam.
Puţin după aceea, am fost devastată de mărturisirea lui Tony despre implicarea lui
homosexuală. „Nu înţeleg,” i-am spus în acea zi, „dar te iubesc şi vom rezolva.” Nu am avut
deloc înţelepciune despre cum să tratez situaţia. Ştiam un singur lucru: că voi face orice ca săl opresc pe acel om să-şi mai pună vreodată braţele în jurul fiului meu.
Apoi am venit cu soluţia perfectă: îl vom răpi pe Tony! L-am sunat pe unul dintre fraţii mei,
care a aranjat să-l ducă pe Tony cu avionul la casa altui frate în Oregonul central. În ziua
următoare, i-am încărcat toate lucrurile într-o maşină şi l-am condus la aeroport. Înainte ca
Tony să-şi dea seama ce se întâmplă, era în drum spre nord.
M-am gândit că toată problema era rezolvată. Tony se afla acum la 1100 de mile depărtare de
prietenii lui homosexuali din California – perfect! Fratele meu a promis să aibă grijă de Tony
până ce mă voi putea alătura lor.
Am fost imens de uşurată, în special după telefonul fratelui meu de a doua zi. „Tony s-a dus la
o biserică,” mi-a adus el la cunoştinţă. „Totul va fi în ordine.” În ziua următoare, a sunat din
nou. „Anita, am veşti proaste. Ştii biserica aceea la care merge Tony? Ei bine, este o biserică
de homosexuali.” Am simţit că mi se face rău. Situaţia avea să fie mai greu de rezolvat decât
am gândit.
Mi-am dat imediat demisia de la serviciu. Cred că au fost uşuraţi când în sfârşit am plecat;
timp de două săptămâni am plâns încontinuu şi am umblat ca prin ceaţă. Eram copleşită de
vină. Poate că nu s-ar fi întâmplat niciodată dacă aş fi fost căsătorită, mă dojeneam singură.
Frumosul meu fiu fusese întotdeauna mândria vieţii mele; acum mi-era atât de ruşine cu el.
Eram sigură că nici o altă mamă creştină nu s-a aflat vreodată în situaţie mea.
Înapoi în Oregon, m-am alăturat fostei mele biserici. M-am dus la consiliere, dar tot ce a putut
face consilierul a fost să citeze versetele despre homosexualitate. Avea intenţii bune, dar nu
aveam nevoie să aud despre bărbaţi care pofteau unul după celălalt.
După şase luni de agitaţie, am auzit despre „Dragostea în acţiune”, o misiune Exodus din
California, pentru oamenii care părăseau homosexualitatea. O greutate mi s-a luat de pe umeri
când am citit mărturiile unor bărbaţi şi femei care fuseseră eliberaţi. În cele din urmă am avut
speranţă – atât pentru mine, cât şi pentru fiul meu.
Viaţa a revenit în mintea mea epuizată. Acum voiam să ajut pe toată lumea. Voiam mai ales
să ajung la alte mame în situaţia mea. Domnul m-a condus la un consilier creştin local care a
fost de acord să-mi ofere îndrumare spirituală în misiune. Curând am înfiinţat un grup de
sprijin pentru părinţi.
Lucrurile s-au îmbunătăţit mult în ceea ce mă privea. Putem spune cu sinceritate: „Din cauza
a ceea ce i s-a întâmplat fiului meu, sunt o persoană mai bună.” Umblarea mea cu Domnul era
mult mai puternică. Şovăirea nu mai mergea; trebuia să mă agăţ de El.
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Cam în acea vreme am înfruntat câteva întrebări dificile: Dacă Tony va fi încă homosexual
peste zece ani, eu unde voi fi? Îmi voi baza întreaga viaţă pe aşteptarea zilei când el se va
schimba? Nu, trebuia să merg înainte. Aveam o viaţă în afara lui Tony; viaţa mea era centrată
în Hristos.
În 1983 m-am mutat în sudul Californiei ca să o ajut pe mama mea să se acomodeze cu
pensionarea. Apoi am ajuns să îl cunosc pe Frank Worthen, fondatorul „Dragostei în acţiune”.
Prietenia noastră s-a adâncit repede şi în cele din urmă ne-am căsătorit în noiembrie 1984.
De atunci Dumnezeu a continuat să facă lucruri palpitante în viaţa mea. După ce am lucrat la
biroul „Dragostei în acţiune” timp de şase ani, Dumnezeu ne-a îndrumat pe Frank şi pe mine
să ne mutăm la Manila. În ianuarie 1991, am început „Bagong Pag Asa” (Noua Speranţă), o
misiune pentru homosexualii din Filipine. După trei ani ne-am întors în regiunea San
Francisco şi am început Misiunea „Noua Speranţă” („Dragoste în acţiune” relocalizată în
Memphis, Tenn.).
„Ce s-a întâmplat cu Tony?”, mă întreabă mulţi părinţi. Fiul meu este încă homosexual. Şi
înfruntă consecinţele infecţiei cu HIV. Cu toate acestea avem o relaţie bună şi cred că într-o zi
Tony va vedea goliciunea stilului său de viaţă şi se va întoarce la Dumnezeu. Ştiu de
asemenea că eu nu pot face ca aceasta să se întâmple, aşa că îl las în grija Unuia care îl iubeşte
chiar mai mult decât îl iubesc eu.
Bineînţeles, fiul meu şi Frank se înţeleg foarte bine unul pe celălalt. (Frank a trăit o viaţă
exclusiv homosexuală timp de 25 de ani înainte de a părăsi acel comportament în 1973.) Şi
Tony mă tachinează: „Mami, dacă nu aş fi fost eu, nu ai fi căsătorită!”
Experienţele din viaţa mea au fost uneori foarte dureroase, dar m-au făcut să mă maturizez şi
mi-au dat o sensibilitate deosebită pentru alţi oameni care suferă. Numai Domnul poate să ia
asemenea experienţe adânci şi să le transforme în binecuvântări. Îi mulţumesc în fiecare zi
pentru ceea ce a făcut.
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Accepţi dragostea Mea?
de Willy Torresin (Brazilia)

Am crescut într-o familie religioasă. Deşi părinţii noştri ne duceau la biserică în fiecare
duminică, familia noastră era departe de a fi „normală”. Tatăl meu avea o problemă serioasă
cu băutura, aşa că pierdea serviciu după serviciu. Mama mea încerca să compenseze muncind
în afara casei ca să ne asigure traiul, şi de asemenea încercând să împlinească atât rolul tatălui,
cât şi al mamei. Cumva în acei ani de început ai vieţii mele, am primit mesajul că trebuia să
fiu bun ca să fiu iubit şi acceptat. Aveam de asemenea o stimă de sine foarte scăzută, astfel
încât am încercat foarte tare să fiu un fiu bun ca să fiu iubit şi acceptat de părinţii mei, în
special de tatăl meu. Cumva am simţit că în familia noastră dragostea era condiţionată de
comportamentul şi performanţa mea. Credeam că voi fi iubit de părinţii mei, de alţi oameni şi
de Dumnezeu, dacă mă purtam cum trebuie. Altfel, nu voi fi iubit şi acceptat. Când mergeam
la biserică în zilele de duminică, mi se spunea că Dumnezeu mă va iubi dacă nu voi păcătui.
Pur şi simplu am transferat asupra lui Dumnezeu aceeaşi acceptare bazată pe performanţă, pe
care o învăţasem de la oamenii din jurul meu.
În anii adolescenţei am simţit că ceva nu era în ordine cu mine, ceva care avea de-a face cu
sexualitatea mea, dar nu ştiam ce este. Pe vremea aceea nimeni nu vorbea deschis despre
sexualitate. Mesajul implicit era că orice avea de-a face cu sexul era greşit şi păcătos. Acea
impresie negativă a fost întărită când o femeie adultă m-a molestat sexual când aveam 5 sau 6
ani. În plus, nu exista absolut nici o formă de educaţie sexuală pe vremea aceea. Când am
întrebat-o pe mama cum m-am născut, mi-a spus că Dumnezeu “plantase o sămânţă” înăuntrul
ei, şi aşa am apărut eu. Nu mi-a venit niciodată în minte să o întreb cum făcuse Dumnezeu
aceasta, totuşi!
Când aveam cam 14 sau 15 ani, m-am refugiat din mediul meu familial zbuciumat în religie.
Am devenit din ce în ce mai implicat în activităţile bisericii, şi am încercat să petrec cât mai
mult timp posibil în biserică. Dar am continuat să cred că singurul mod de a-I plăcea lui
Dumnezeu era să încerc să fiu bun şi să fac lucrurile corecte. Sentimentul că ceva nu era în
ordine cu mine persista, dar nici măcar nu voiam să mă gândesc ce era. Pur şi simplu am
preferat să dau lucrurile acelea la o parte, sperând că în cele din urmă vor dispare.
Când am împlinit 18 ani am fost încurajat de unul dintre pastorii din biserica mea să merg la
seminar şi să devin pastor. Nu eram prea sigur de aceasta, dar pentru că nu ştiam ce să fac cu
viaţa mea, şi deoarece căutam moduri noi de a plăcea lui Dumnezeu pentru ca El să mă
iubească şi să mă accepte, am hotărât că sugestia lui era lucrul potrivit de făcut.
În cele din urmă am început seminarul şi am făcut nişte muncă misionară, încă încercând să
câştig aprobarea lui Dumnezeu. Aceasta a durat cam trei ani. Totuşi, în acel timp am devenit
din ce în ce mai conştient de ceva greşit în sexualitatea mea. Am început să citesc toate cărţile
despre acest subiect pe care le-am putut găsi. În final am dat de o descriere a atracţiei faţă de
persoane de acelaşi sex. Poate că cel mai dificil lucru din viaţa mea până în acel moment era
să admit că mă luptam cu sentimente şi dorinţe homosexuale. Pe vremea aceea credeam că
practica homosexuală era probabil cel mai rău păcat, şi că oamenii care s-au luptat şi au
practicat acele lucruri vor fi complet respinşi de Dumnezeu. Aşa că mi-am promis mie însumi
şi lui Dumnezeu că nu voi face niciodată acele lucruri! De aceea am încercat din greu să stau
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departe de orice m-ar fi putut implica în activitatea homosexuală. Una dintre consecinţele
acelei atitudini a fost că nu mă apropiam de alţi bărbaţi, nici chiar când încercau să-mi fie
prieteni. Mă simţeam mai în siguranţă purtându-mă ca un adevărat prieten cu fetele, sau fiind
pe cont propriu, cum am făcut întotdeauna în viaţa mea. Credeam de asemenea că dacă eram
bun şi mă purtam bine, acele sentimente vor dispare în cele din urmă sau că poate vor rămâne
„liniştite” şi nu se vor manifesta niciodată în viaţa mea.
Într-o zi trei tineri au venit la mine şi mi-au spus: „Suntem gay. Crezi că Dumnezeu ne poate
schimba?” Deşi am fost uimit de întrebarea lor, am răspuns fără emoţii: „Bineînţeles, nu este
nimic imposibil pentru Dumnezeu.” Dar înăuntrul meu, inima mi s-a cufundat în disperare,
pentru că eram dureros de conştient că deşi mă rugasem, postisem, citisem Biblia,
memorasem Scriptura, făcusem tot ce putusem face ca să fiu un creştin „bun”, sentimentele şi
atracţia mea faţă de bărbaţi creşteau, şi nu se diminuau.
În final am părăsit lucrarea misionară şi m-am întors în oraşul meu natal. Deşi eram
deziluzionat, am continuat să fac tot felul de activităţi în biserică, dar în inima mea mă
simţeam confuz şi singur. Voiam să vorbesc cu cineva, dar mi-era teamă să nu fiu din nou
respins. Aşa că am continuat să fac din lupta mea un secret. Într-o zi am fost la o conferinţă
misionară, şi la acea conferinţă, în mod ironic, am avut prima mea întâlnire homosexuală cu
un alt student la seminar. După aceea m-am simţit îngrozitor, şi mi-a fost cumplit de frică de
pedeapsa lui Dumnezeu. Sentimentele de vină mă paralizau, şi mi-am promis să nu mai fac
niciodată aşa ceva.
Deşi am continuat să fac toată lucrarea creştină pe care o făcusem înainte, în mine s-a
schimbat ceva. Ajunsesem în punctul în care eram obosit să fac promisiuni pe care nu le
puteam respecta. Pe lângă aceasta, acum voiam mai mult din ceea ce experimentasem cu acel
student la seminar. Deşi partea sexuală nu fusese cea mai importantă pentru mine, voiam să
fiu din nou îmbrăţişat şi să mi se spună că sunt iubit. Eram înfometat de mai multă afecţiune şi
de implicare emoţională cu un bărbat.
Într-o zi am hotărât să mă duc la un bar gay. Încă pot să-mi amintesc cât de liber mă simţeam!
A fost prima dată în viaţa mea când am putut să fiu eu însumi şi să nu mă ascund în spatele
unei măşti! Am simţit că găsisem cerul pe pământ! Din acea zi am încetat pur şi simplu să
merg la biserică, şi toate activităţile în care fusesem implicat până atunci. Uneori mă simţeam
neliniştit în interior, dar mă asiguram să am întotdeauna prieteni în jur. Băutura m-a ajutat să
liniştesc senzaţia de disconfort din interiorul meu.
Eram supărat pe Dumnezeu. Eram obosit să încerc să mulţumesc pe Cineva pe care în mod
evident nu-L puteam mulţumi, aşa că pur şi simplu am renunţat să o fac!
Toată acea „devoţiune” şi dorinţă de a sluji lui Dumnezeu s-a transformat încetul cu încetul în
răzvrătire şi mânie. Credeam că am înfăptuit păcatul „de neiertat”, că nu exista speranţă
pentru mine.
Uneori îmi „lipsea” Dumnezeu. Şi din când în când am încercat să găsesc o nouă biserică şi să
simt că mă potrivesc acolo. Aceasta s-a întâmplat de trei sau patru ori. Dar întotdeauna am
făcut din lupta mea un secret, aşa încât ori de câte ori homosexualitatea ieşea la suprafaţă,
plecam din nou cu ruşine şi amărăciune. Până ce am renunţat complet. Am înţeles că nu era
posibil să găsesc calea înapoi spre Dumnezeu.
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Mi-am petrecut cu totul cam 15 ani din viaţă încercând să găsesc scop şi înţeles într-o relaţie
cu un bărbat. Cu toate acestea, după câteva relaţii de durată, am înţeles că nu ajung nicăieri.
Am înţeles de asemenea că nu mai voiam şi nu mai credeam într-o relaţie de durată sau într-o
„căsătorie” cu un bărbat. Am devenit din ce în ce mai frustrat şi deprimat. Atunci a început
Dumnezeu să-mi vorbească.
„Te iubesc.” Cuvintele erau foarte clare, dar nu aveam idee de unde veneau. Din mintea mea?
Deşi bănuiam de unde erau aceste cuvinte, nu puteam crede că de la Dumnezeu. Eram atât de
cufundat în păcat... Cum putea să mă iubească Dumnezeu?
Dar din când în când, în mod neaşteptat, auzeam din nou: „Te iubesc, fiule, şi am atât de
multe pentru tine...”
Într-o sâmbătă după-amiază eram afară din casă, spălându-mi maşina, când am auzit din nou
acea voce. M-am enervat atât de tare! Îmi amintesc că am aruncat găleata de apă pe care o
ţineam în mână şi că m-am năpustit în casă şi jos în pivniţă unde puteam fi singur. Am strigat
la Dumnezeu, spunând: „Nu ai nimic altceva de făcut? Lasă-mă în pace! Încetează să-mi mai
faci asta! Nu Te pot sluji! Am încercat tot ce am putut ca să fac lucrurile care voiai să le fac,
dar am dat greş! De ce nu mă laşi în pace? Tu m-ai făcut aşa, nu? Nu eşti fericit? Lasă-mă în
pace!”
Când strigam la Dumnezeu (şi am folosit un limbaj dur!), m-am gândit că Dumnezeu va
deschide pământul sub picioarele mele şi mă va trimite direct în iad! Dar iată ce am auzit: „Ai
terminat?” Dar nu mai aveam ce să spun. Iar Dumnezeu a continuat, spunând: „Crezi că ai
ceva ce nu am Eu? Crezi că este ceva ce poţi face tu şi Eu nu pot face? Crezi că am nevoie de
banii tăi? Sau de timpul tău? Sau chiar de munca ta? Crezi că am nevoie de tine în vreun fel?
Şi când ţi-am cerut Eu să faci toate acele lucruri?” Am fost uimit. „Dar Dumnezeule,
întotdeauna am auzit oamenii din biserică spunându-mi că asta ar trebui să fac...” Am fost
întrerupt: „De ce nu M-ai întrebat niciodată ce voiam cu adevărat de la tine?” Nu aveam un
răspuns. Era adevărat. Nu L-am întrebat niciodată pe Dumnezeu ce voia. Întotdeauna am
presupus că oamenii din jurul meu ştiau ce aveam de făcut, aşa că am continuat doar să fac
acele lucruri. Nu mai eram supărat, dar acum mă simţeam atât de pierdut şi confuz. Cu toate
acestea aveam nevoie să continui conversaţia.
„Dumnezeule, ce vrei atunci de la mine?”
„Vreau inima ta.”
„Pentru ce vrei inima mea? Este atât de murdară! Este plină de păcat. Şi mai rău, de păcate pe
care le iubesc, care au devenit parte din viaţa mea. Ce vei face Tu cu aceasta inimă murdară a
mea?”
„Voi turna viaţa Mea în ea!”
„Dar de ce? Nu înţeleg.”
„Pentru că pentru aceasta te-am făcut – ca să torn viaţa Mea în tine!”
„Dar de ce?”
„Pentru că Eu te-am făcut, şi pentru că te iubesc! Accepţi dragostea Mea?”
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Cumva am simţit că era adevărat, că Dumnezeu mă iubea chiar aşa cum eram. Şi nu I-am mai
putut rezista. N-am mai putut îndepărta această dragoste copleşitoare. Şi apoi plângeam fără
să mă pot controla şi nu mai puteam sta în picioare. Am căzut în genunchi, mi-am deschis
mâinile şi am spus: „Da, Doamne! Accept dragostea Ta! Nu înţeleg de ce vrei să mă iubeşti,
dar nu mai pot trăi fără dragostea Ta! Dar nu-ţi pot promite nimic. Nu-ţi pot promite că mă
voi lăsa de homosexualitate, sau că voi renunţa la iubitul meu...” „Primeşte doar dragostea
Mea pentru tine! Nu-ţi cer să-Mi promiţi nimic, doar să accepţi dragostea Mea.”
Şi apoi s-a întâmplat. Am fost literalmente copleşit de dragostea lui Dumnezeu. De fapt nu
cred că este posibil de explicat ce s-a întâmplat. Tot ce pot spune este că ea se revărsa! Îl
iubeam pe Dumnezeu într-un mod în care n-am visat niciodată că ar fi posibil, şi nu avea
nimic de-a face cu ceva ce aş fi putut oferi în schimb. Era numai dragostea necondiţionată a
lui Dumnezeu care se revărsa. Nu-mi venea să cred! Era mai presus de orice visasem
vreodată, sau de orice experimentasem vreodată înainte. Cum putea Dumnezeu să mă
iubească atât de mult? Dar L-AM LĂSAT DOAR SĂ MĂ IUBEASCĂ. Pentru prima dată
viaţa mea avea un scop – avea sens! Aceasta este! Mi-am spus mie însumi, pentru acesta am
fost creat, ca să experimentez această dragoste, acest Dumnezeu copleşitor! La început am
simţit că este prea bine ca să fie adevărat! Dar în cele din urmă acest sentiment a fost înlocuit
de un altul: „Este ATÂT de bine şi ESTE adevărat!”
Aceasta a continuat câteva zile, şi m-am temut că în final va dispare, şi că lucrurile vor fi la
fel. Cred că aspectul emoţional s-a diminuat, dar experienţa dragostei lui Dumnezeu, nu.
Ce am experimentat atunci a fost că tocmai lucrul pe care îl căutasem în homosexualitate în
toţi acei ani, ajunsese la mine, deşi atunci nu ştiam ce este. Ceea ce am văzut întâmplându-se
după acea experienţă a dragostei lui Dumnezeu a fost că am început să-I cer lui Dumnezeu să
îndepărteze orice din inima mea care mă oprea să ajung a-L cunosc mai bine. Exista o dorinţă
nouă în inima mea, o dorinţă nu numai de a-L cunoaşte pe Dumnezeu, ci de a FI ca El.
Dragostea lui Dumnezeu a produs o dorinţă în mine de a fi ca El. Nu mai voiam nimic care să
mă oprească de la a-L cunoaşte mai bine. Cu alte cuvinte, am găsit în Dumnezeu ceea ce
căutam în practicarea homosexualităţii. Deci nu mai aveam nevoie să caut nimic în
homosexualitate. Îşi pierduse atractivitatea pentru mine. Eu am fost cel care am luat iniţiativa
de a pune capăt relaţiei în care eram. Eu am fost cel care I-am cerut lui Dumnezeu să
îndepărteze din viaţa mea nu numai identitatea şi practicile homosexuale, ci şi dependenţele
mele sexuale. Nu voiam ca ceva să mă ţină departe de noua mea relaţie cu Dumnezeu.
Şi când aceasta a început să se întâmple, am descoperit de asemenea că dragostea şi harul lui
Dumnezeu erau disponibile pentru mine când învăţam să umblu în această viaţă nouă, pas cu
pas, şi zi după zi.
Au trecut câţiva ani de când s-au întâmplat aceste lucruri în viaţa mea. Am învăţat să răspund
durerii rănilor mele în moduri non-sexuale. Am fost de asemenea vindecat de multe din aceste
răni. Am învăţat de şi să mă întorc către Dumnezeu când sunt ispitit, şi să mă încred în El
pentru toate nevoile mele.
Această experienţă a creat în inima mea o dorinţă de a împărtăşi această dragoste cu întreaga
lume! Simt că este prea bună ca să o ţin numai pentru mine însumi – simt că lumea are nevoie
să-L cunoască pe Dumnezeul care ne iubeşte pe fiecare dintre noi într-un mod atât de special
şi de transformator! Mă simt obligat să-i las pe alţii să cunoască faptul că Dumnezeu îi
iubeşte, şi că a făcut tot ce trebuia să fie făcut ca să-i aducă înapoi la El!
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Aceasta este ceea ce vreau să fac cu restul vieţii mele. Să vestesc Evanghelia dragostei şi
harului lui Dumnezeu oricui doreşte să asculte, în special celor care se simt şi ei prinşi în
cursa homosexualităţii, cum am fost eu. Şi ei au nevoie să experimenteze că nu există păcat pe
care Dumnezeu să nu-l poată ierta, şi că nu există dependenţă pe care El să nu o poată zdrobi.
Ei au nevoie să ştie că Dumnezeu este adevăratul Iubit al sufletelor lor!
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Împotriva voinţei mele
de Mike Ensley

S-a făcut multa vâlva despre pre-adolescenţi si adolescenţi ai căror părinţi îi duc la Exodus
sau la alte programe pentru „foştii gay”. Ni se prezintă imaginea unor părinţi ignoranţi care, în
fervoarea lor religioasa, îşi târăsc bieţii copiii la un cult smintit, unde sunt torturaţi psihologic.
Unii au ieşit în fata în mass media, vorbind despre cum misiunile Exodus „i-au făcut sa le fie
ruşine” de sexualitatea lor si le-au spus ca sunt bolnavi. Suntem alimentaţi cu presupunerea ca
aceasta este povestea cu care au plecat toţi tinerii participanţi la Exodus.
Faptul ca am văzut aceste marturii în mass media, m-a inspirat sa spun o parte din povestea
mea. De obicei nu vorbesc în detaliu despre cum părinţii mei m-au dus la un program Exodus
împotriva voinţei mele.
Mama mea a aflat despre atracţiile mele fata de acelaşi sex când aveam 16 ani, si imediat a
vrut sa primesc ajutor. Pe vremea aceea mă luptam în secret cu homosexualitatea de câţiva
ani, dar în sfârşit, când nu mă aşteptam, au apărut câţiva prieteni cu care mă simţeam „în
siguranţa”. Ei m-au încurajat sa-mi accept homosexualitatea – si după toţi acei ani plini de
confuzie si singurătate, resimţeam aceasta ca pe o libertate. Asa ca evident, n-am fost prea
încântat de ideea de a primi „ajutor”.
Eforturile ei nu au avut succes prea mare la început. Primul psiholog creştin la care m-a dus
mama i-a spus de fapt sa accepte faptul ca sunt gay. Dar când m-a dus la Misiunile Noua
Creaţie din Fresno (o misiune Exodus la o depărtare de doua ore) ca sa vorbesc cu o „fosta
lesbiana”, m-am supărat.
Dar Donna, „fosta lesbiana”, nu mi-a predicat aşa cum mă aşteptam. Opiniile noastre diferite
despre homosexualitate – si adevărul despre sexualitatea mea personala – au fost discutate
direct si sincer de la început. Cu toate acestea, ea a fost capabila sa pună asta deoparte si sa
petreacă scurta noastră ora de week-end, doar ca sa mă cunoască. Părinţii mei chiar au
încercat sa obţină detalii despre şedinţele noastre de la ea, dar ea a păstrat timpul nostru
confidenţial. Aceasta i-a supărat pe ei, dar mi-a câştigat încrederea mie. Încet, am început sa
mă simt confortabil cu ea, deşi credeam ca se înşela în privinţa homosexualităţii.
Mai târziu în acel an, l-am întâlnit pe primul meu prieten, si am devenit total prins de acea
relaţie. Când părinţii mei au aflat despre aceasta, au hotărât sa intervină mai drastic. Nu erau
programe Exodus rezidenţiale (cu cazare) de care sa ştim, dar era un centru de consiliere
creştin în Fresno. Am petrecut trei săptămâni acolo (cu părinţii mei), primind consiliere
zilnica, pe lângă întâlnirile mele la Misiunile Noua Creaţie.
Nu voi spune ca mi-a făcut plăcere acea experienţa; era neconfortabila, în cele mai bune
momente ale ei. Dar consilierul de la programul rezidenţial era în mare măsura ca Donna; în
timp ce împărtăşea valorile părinţilor mei, tot era prietenos si plin de compasiune. Mi-au
plăcut şedinţele între patru ochi cu el, deşi şedinţele cu părinţii mei erau extrem de dificile.
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Atitudinea mea pe vremea aceea era ca toata acea neplăcere si dificultate era pur si simplu o
pedeapsa pentru faptul ca eram gay. Asta au presupus toţi prietenii mei ca se întâmpla. I-am
scris chiar o scrisoare unuia dintre ei spunându-i despre gândurile mele suicidale, deşi
depresia mea se datora de fapt dezintegrării relaţiei mele homosexuale mai degrabă, decât
consilierii. Totuşi, sunt sigur ca mulţi oameni credeau ca misiunea pentru „foştii gay” mă
omora literalmente.
Ceea ce era aşa de dificil nu era presiunea de a-mi schimba homosexualitatea; tipii de la
Exodus ne-au încurajat de fapt pe toţi sa privim dincolo de aceasta si sa ne ocupam de
problemele mai adânci. Ceea ce era într-adevăr atât de dureros era ca trebuia sa înfrunt si sa
mă ocup de rănile profunde din familia noastră. Dumnezeu Îşi punea degetul pe o mulţime de
locuri dureroase, precum resentimentul pe care îl simţeam – dar nu îl înţelegeam – fata de
părinţii mei, care crease un asemenea zid între noi. Nu eram condamnat sau făcut sa-mi fie
ruşine, mă ocupam doar de lucruri care nu puteau sa nu fie dureroase.
În acest proces, multe probleme foarte reale au început sa iasă la lumina. Consilierii i-au ajutat
de fapt pe părinţii mei sa vadă ca atracţiile mele homosexuale nu erau de vina pentru toata
durerea din familia noastră; dar ca durerea din familia noastră era de fapt un factor care
contribuia la dezvoltarea atracţiilor mele fata de acelaşi sex. Nu vroiam sa întreţin ideea ca
aceste probleme creaseră cumva atracţiile mele fata de acelaşi sex, dar în alte domenii eu si
familia mea am început sa lucram pentru a dezvolta modele mai sănătoase.
Aceste experienţe nu mi-au schimbat imediat perspectiva sau calea. Dar prin misiunea Exodus
am aflat adevăruri despre mine însumi – si despre homosexualitate în general – cu care în cele
din urma am găsit ca puteam fi de acord.
Cu ceea ce am învăţat la Misiunile Noua Creaţie, m-am întâlnit din nou când am intrat în viata
gay si am descoperit cum era ea cu adevărat. Spre uimirea mea, prietenul meu mi-a repetat de
fapt ce m-au învăţat ei! Ultima oara când l-am văzut, eram atât de rănit pentru ca timp ce eu
aveam inima zdrobita pentru ca îl pierdeam, lui părea sa nu-i pese. Mi-a spus ca de îndată ce
voi fi gay puţin mai mult timp, voi avea o mulţime de distracţii si în curând ruperea unei
relaţii nu va mai durea. Atâta despre „a spune în mod public ca eşti homosexual” ca fiind
cheia fericirii.
Mi-am amintit ce au spus alţii din „procesul de vindecare” despre viata gay, si am crezut
atunci ca era incendiar, numai ca sa mi se confirme de către lucrurile pe care le-am
experimentat sau le-am văzut, când am căutat viata gay pentru mine însumi. Cu cât am văzut
mai mult cum ar fi viata mea ca bărbat gay, cu atât mai mult avea sens mesajul pe care mi l-a
adresat Exodus. Pentru ca mi s-a prezentat acel adevăr, am avut speranţa ca atunci când
dezamăgirea s-a instalat – speranţa pentru o alta opţiune, si am ştiut ca nu trebuia sa accept
direcţia pe care atracţiile mele mi-o arătau.
O mulţime de oameni din oraşul meu natal i-au criticat pe părinţii mei pentru ca făceau ce
puteau pentru a mă opri de la a adopta homosexualitatea ca si adolescent. Unii cred ca nu ar fi
trebuit sa aibă dreptul de a mă duce acolo unde nu vroiam de fapt sa merg – si mai ales nu ar
fi trebuit sa mă poată tina acolo trei săptămâni.
Fie ca sunteţi de acord sau nu cu părerile părinţilor mei despre homosexualitate, ei au avut
dreptul sa mă crească conform convingerilor si principiilor lor morale. Pare sa existe o
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concepţie ca atunci când un tânăr are atracţii fata de acelaşi sex, drepturile si convingerile
părinţilor săi dispar complet.
Ca sa fiu sincer, ducerea mea la misiunea Exodus de-abia putea sa lupte cu multele influente
care mă împingeau către homosexualitate. Părinţii mei ştiau ca toţi prietenii mei de la şcoala –
si chiar unii dintre profesorii mei – mă încurajau sa accept o identitate gay. Nu sunt sigur ca
au realizat măcar în ce măsura acest lucru era adevărat; un prieten mi-a dat pornografie gay si
o carte despre sexul gay (care mi-a spus ca eu, ca adolescent, puteam găsi ca a face sex cu
bărbaţi mai în vârsta este distractiv si o buna sursa de venit suplimentar – nu glumesc). Cu
tovarăşii de vârsta mea si educatorii si mass media, promovând toţi homosexualitatea, părinţii
mei au gândit ca era rezonabil ca o data pe săptămâna sa merg si sa vorbesc cu cineva care
putea susţine punctul lor de vedere.
În plus, ar fi inexact si necinstit sa privim aceasta din perspectiva îngusta ca tatăl si mama
mea făceau toate acestea doar din homofobie. Acţiunile lor erau un răspuns la lupta mea cu
atracţiile fata de acelaşi sex.
De exemplu, nu au recurs la programul rezidenţial până ce nu au aflat ca eram implicat –
relaţional si sexual – cu cineva de 19 ani, si ca toţi prietenii mei (si din nou, profesori)
încurajau aceasta relaţie si mă acopereau. Privind în urma, ştiu ca as fi făcut măcar cât au
făcut ei în poziţia lor.
Nu voi spune ca nu exista un mod greşit de a face lucrul corect; părinţii mei au spus partea lor
de lucruri care m-au rănit si nu au ajutat, si uneori au pus sentimentele lor înaintea alor mele.
Ştiu ca exista părinţi care explodează, care spun si fac lucruri incredibil de rele în situaţii
similare. Exista adevărate idei preconcepute, si chiar părinţii care fac lucrul corect trebuie sasi verifice aşteptările, motivele, si sa stăruie în rugăciune si consiliere înţeleapta.
Chiar si aşa, nu mă pot opri sa mă întreb daca poveştile văzute în mass media sunt ca a mea –
doar aranjate ca sa se potrivească planului de a face homosexualitatea sa para de dorit. După
cum am spus mai înainte, pare sa existe aceasta idee ca homosexualitatea are un atu fata de
autoritatea parentala (numai daca, bineînţeles, părinţii nu susţin cu tărie homosexualitatea).
După cum spunea actorul si vorbitorul gay Harvey Fierstein (Mrs. Doubtfire, Ziua
independentei) într-un episod din programul PBS În viata: „Pe cine vom lăsa sa-i crească pe
copiii noştri, pe părinţii lor?”
Astăzi sunt recunoscător ca părinţii mei au întors lumea mea pe dos. Nu au făcut-o perfect,
dar au făcut lucrul care trebuia, si viata mea este mai plina astăzi din aceasta cauza.
Pe moment, disciplina nu este prea distractiva. Întotdeauna pare sa meargă împotriva naturii.
Mai târziu, desigur, merita din plin, pentru ca cei care trec prin ea devin maturi în relaţia lor
cu Dumnezeu. (Evrei 12:11)

Speranţă şi vindecare pentru homosexuali – www.homosexualitate.ro

37

Rescriind fantezia unei căsătorii ideale
de Nancy şi Tye Gamey (Canada)

Ea ştia înainte de a se casatori cu el ca el se lupta cu homosexualitatea. Credea ca-l putea ajuta
sa treaca peste aceasta. El credea ca aceasta casatorie era biletul lui pentru o vindecare rapida.
Nancy: Tye si cu mine ne-am întâlnit prin biserica. Totul a început când mi-am rupt piciorul
la o iesire pentru tinerii adulti din Central Manitoba. Tye cunostea zona, astfel încât a fost
parte a anturajului care m-a escortat la spital pentru a mi se pune gips. Era diferit de alti
barbati. Tye era interesat de mine ca persoana, nu pentru trupul meu, si mă simteam
respectata. Am început sa-l iubesc pe acest barbat care era atât de vorbaret, interesat, impulsiv
si nervos.
Tye: Prima oara când am observat-o pe Nancy a fost când a venit la o întâlnire a colegiului
bisericii si a oamenilor de cariera în apartamentul meu, târziu, într-o haina mare de blana pe
care o cumparase de la un magazin second hand. M-am gândit: „Aici este o persoana pe care
mi-ar place sa o cunosc.” Aveam o relaţie la distanta care se destrama, cu o fata din Alberta.
Eram frustrat de colegul meu de camera. Nancy a devenit confidenta mea si o inima
ascultatoare pentru durerea mea relationala.
Nancy: Când am petrecut mai mult timp împreuna si am început sa mă îndragostesc, a devenit
evident ca Tye nu simtea aceiasi fiori. Vorbea despre plecarea în India într-o alta lucrare
misionara si eram foarte constienta ca nu faceam parte din aceste planuri. În cele din urma am
hotarât ca trebuie sa fiu directa ca sa înteleaga mesajul. Între timp ajunsesem foarte apropiati.
„Mi-ar placea sa merg în India cu tine, dar nu voi merge ca persoana necasatorita.” Dintrodata a înteles.
Tye: Aceasta descoperire ca Nancy vroia sa ne casatorim a fost un soc total. Am luat-o mai
usor cu planurile mele pentru India. Am fost emotionat de perspectiva casatoriei, ceva ce-mi
dorisem întotdeauna. Cu toate acestea trebuia sa fie depasita o bariera. Eram hotarât ca
persoana cu care mă voi casatori sa stie de lupta mea cu homosexualitatea. Trebuia sa gasesc
o cale sa-i spun lui Nancy înainte ca relaţia noastra sa meargă prea departe. Am avut nevoie
de câteva saptamâni înainte de a-mi face curaj sa vorbesc cu ea.
Nancy: Ma întrebam de ce îi ia atâta timp lui Tye sa duca pâna la capat discutia noastra despre
casatorie. Când în cele din urma mi-a spus despre lupta lui, am fost surprinsa, dar nu socata.
Informatia aceasta nu a schimbat ceea ce simteam pentru el. Am fost onorata ca mi-a
încredintat aceste secret. Am fost plina de speranta pentru relatia noastra. Conform valorilor
mele personale si credintei mele, credeam ca trairea sentimentelor homosexuale nu era în
intentia lui Dumnezeu. Prin urmare, am tras corect concluzia ca trebuie sa fie o cale de
scapare, desi am fost foarte naiva cu privire la felul în care va avea loc acest lucru si ce impact
va avea asupra relatiei noastre. Am presupus în mod incorect ca o casatorie îi va da solutia
sexuala de care avea nevoie pentru a deveni hetero, si ca eu puteam fi cea care sa-l ajute sa
treaca peste aceasta problema.
Tye: Nu stiam de câta informatie avea Nancy nevoie despre homosexualitate. Ce nu stia ea
era ca aveam înca întâlniri sexuale ocazionale. De fiecare data îmi spunea ca va fi pentru
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ultima oara. Credeam ca o casatorie va fi vindecarea rapida pentru luptele mele sexuale. Chiar
înainte de nunta noastra pe 28 decembrie 1981, pentru o clipa am fost coplesit de temeri.
„Sper ca pot face aceasta”; m-am gândit, deloc încrezator. Apoi mi-am scos aceasta din minte
si am mers înainte.
Nancy: Pe când ma îndreptam catre altar, îmi tremurau genunchii. Credeam ca voi lesina.
„Sper ca iau hotarârea corecta casatorindu-ma cu Tye. Este prea târziu sa ma razgândesc
acum.” Stomacul îmi era încordat. „Daca oamenii ar sti ce fac, ar crede ca sunt nebuna.” Dar
eram îndragostita.
Tye: La trei luni dupa ce ne-am casatorit am avut o cadere sexuala si am stiut ca trebuie sa-i
spun lui Nancy. Când i-am spus, a fost devastata.. „Este prea mult pentru mine ca sa rezolv
aceasta problema. Nu pot vorbi despre asta”; a fost raspunsul ei. Am fost ranit. Era femeia cu
care trebuia sa împartasesc totul si nu era acolo când aveam nevoie de sprijin. Lucrurile s-au
schimbat între noi si am devenit tacuti cu privire la subiectul homosexualitatii.
Nancy: Am simtit ca si cum stomacul îmi era sfâsiat în bucati si ca îmi puteam pierde mintile.
De-abia ma puteam concentra asupra muncii mele. Toata viata fusesem învatata ca daca
traiam o viata crestina biruitoare, nu trebuia sa am probleme. Pentru ca el a fost necredincios,
m-am gândit ca ceva nu era în ordine cu mine. Nu eram o sotie destul de buna ca sa-l tin
credincios din punct de vedere sexual. Aveam nevoie de Tye ca sa depasesc aceasta problema.
Aveam nevoie ca Tye sa-mi fie credincios ca sa ma simt o persoana completa. Durerea era
atât de coplesitoare pentru mine încât am ajuns sa o neg, spunându-mi ca daca încercam mai
mult, ma rugam mai mult si ma încredeam mai mult în Dumnezeu, totul va fi în ordine. În
urmatorii cinci ani, care au inclus o perioada de trei ani de misiune peste hotare, m-am
convins ca lucrurile mergeau mai bine, si am cautat semne în Tye care sa-mi arate ca se
vindeca. Din exterior paream cuplul perfect. Din interior, lucrurile ma consumau. Eram
încordata si uneori credeam ca voi înnebuni. Ma enervam într-o clipa si în adâncul meu, desi
nu eram constienta de aceasta, nu aveam încredere în Tye.
Tye: Nu aveam încotro sa fug cu lupta mea. Acum eram cu adevarat singur. Nici macar
Nancy nu vroia sa ma asculte. Pe câmpul de misiune continuam sa am întâlniri ocazionale. De
fiecare data am jurat ca nu se va mai întâmpla niciodata. Nancy avea motive sa nu aiba
încredere în mine, dar nu stiam încotro sa merg pentru ajutor. Ma simteam prins în capcana.
Când ne-am întors în Canada am facut pregatiri sa plecam peste hotare pentru o slujba mai
stabila. Aceasta ne-a dus în campusul Colegiului Biblic pentru antrenament suplimentar, unde
consilierea era disponibila. În acel timp, Nancy era foarte afectata emotional si a insistat sa
mergem la consiliere. În timpul consilierii, în toamna lui 1986, adevarul celor cinci ani
anteriori a început sa iasa la iveala.
Nancy: Am început sa ma confrunt cu adevarul despre activitatile lui sexuale din ultimii cinci
ani ai casatoriei noastre. Am început de asemenea sa-mi separ identitatea de lupta lui. Am
înteles ca indiferent cât de buna sotie as fi fost, nu-l puteam opri pe Tye sa plece si sa aiba o
întâlnire sexuala. A fost dificil pentru mine, pentru ca o mare parte din identitatea si respectul
meu de sine venise din ideea ca puteam sa-l iubesc destul pe Tye pentru a-l ajuta. În cursul
urmatorilor trei ani dupa aceasta, m-am maturizat destul din punct de vedere personal pentru a
înfrunta posibilitatea infidelitatii continue, repercursiunile acesteia, si stiam ca puteam trai cu
aceste lucruri: respingerea, rusinea, stigmatul pacatului sexual, esecul unei casatorii
destramate.
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Tye: Am învatat ca radacinile comportamentului meu sexual incontrolabil se aflau în abuzul
sexual si în influenta celor de o vârsta cu mine, având ca rezultat limite personale nedefinite si
o scazuta stima de sine. Nu am stiut niciodata cum sa umplu goliciunea mea relationala cu
barbatii altfel decât prin sex. Trebuia sa învat cum sa depasesc barierele intimitatii cu barbatii
si sa învat cum sa-mi împlinesc nevoile emotionale cu persoane de acelasi sex într-un mod
sanatos. A trebuit sa învat cum sa cladesc prietenii cu barbatii heterosexuali, ceva care era
foarte înspaimântator pentru mine. Caderile mele sexuale au devenit mai putin frecvente, mai
controlate. Cu trecerea timpului, am ajuns sa cred ca sase luni de sobrietate sexuala era chiar o
realizare, cea mai buna la care puteam spera. Prin consiliere, Nancy a devenit mai cinstita cu
privire la caderile mele sexuale. Într-o zi, dupa ce i-am împartasit lui Nancy ca mai avusesem
o cadere sexuala, raspunsul ei a fost diferit. Nu a plâns ca de obicei. Iam spus ca parea sa nu-i
pese. A spus: „Daca nu mi-ar pasa, nu ar durea atât de tare. Doar ca nu stiu cât mai pot
îndura.” Am fost uimit. Deodata, am înteles ca îmi puteam pierde sotia si copiii. Negarea mea
a luat sfârsit. Am realizat ca de mine depindea. Trebuia sa-mi fac partea mea. Sase luni nu era
destul de bine. Acesta a fost începutul unei lungi perioade de sobrietate.
Nancy: Era în iunie 1990. Sedeam pe pajistea campusului universitatii în frumosul San
Antonio, Texas. Lânga noi dormea în carucior copilasul nostru de cinci saptamâni. Eram la
prima noastra conferinta Exodus, coplesiti si încântati. Am simtit ca Dumnezeu ne chema sa
începem o misiune pentru cei care se luptau cu homosexualitatea în Winnipeg si Manitoba.
Aceasta conferinta, visam eu, ne va da ultimul impuls de care aveam nevoie. Eram miscati de
nivelul de onestitate si de transparenta cu care atât de multi si-au împartasit viata lor personala
si luptele lor. Era o atmosfera de multumire si de veneratie pentru harul lui Dumnezeu, plutind
deasupra unei zdrobiri sexuale atât de mari.
Tye: Cu doua saptamâni înainte de conferinta am avut o cadere sexuala. Am simtit imediat o
remuscare intensa si stiam ca trebuia sa spun grupului de doi barbati din biserica înaintea
carora eram raspunzator. Nancy de asemenea trebuia sa stie, dar am asteptat pâna ce aveam sa
fim la conferinta. În ziua a doua, cu multa teama de respingere, mam asezat lânga ea si i-am
spus ce s-a întâmplat. În acea clipa stiam ca o pot pierde, dar stiam de asemenea ca trebuia sa
înfrunt adevarul raspunsului ei, oricare ar fi fost el. A o privi drept în fata era parte a
consecintei relationale a actiunilor mele. Era un loc unde Nancy putea gasi ajutor ca sa faca
fata acestei informatii. A nu-i spune însemna ca nu aveam sa stiu niciodata daca ar alege sa fie
cu mine daca ar sti totul despre mine.
Nancy: Când mi-a spus am amortit. Mintea mi se învârtea în cap. Chiar mi se întâmpla cu
adevarat aceasta? Unde era Dumnezeu? Ma înselasem, crezând ca El ne condusese la aceasta
misiune? Ma înselasem gândind ca Dumnezeu vroia sa ramân în casatorie si sa fac ca lucrurile
sa mearga? În zilele urmatoare am atins punctul cel mai de jos în care am fost vreodata în
casatoria mea. Cu toate acestea, în viata mea personala ajunsesem în punctul în care nu mai
eram atât de disperata emotional încât sa am nevoie sa functioneze casatoria noastra ca sa ma
simt bine cu privire la mine însami ca si crestina. Crescusem în propria mea identitate astfel
încât nu mai eram atât de absorbita de Tye si de casatoria mea cu el. I-am spus lui Dumnezeu:
„Nu stiu ce mai vrei de la mine. Sunt confuza, ma simt ca o proasta pentru ca am ramas,
pentru ca am visat la misiune, ma simt ca si cum totul a fost planul meu. Daca vrei sa-l
parasesc o voi face. Nu stiu cum ma voi descurca cu trei copii mici, dar daca asta vrei sa fac,
atunci stiu ca Tu îmi vei fi de ajuns. Daca vrei sa ramân, atunci va trebui sa ma ajuti, pentru ca
nu mai am nimic de dat. Arata-mi clar ce vrei sa fac, pentru ca nu mai am încredere în mine
însami sa deosebesc îndrumarea Ta.”
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Tye: Restul saptamânii a fost o harababura. Prin calauzirea mai multor oameni care ne-au
ajutat sa facem fata durerii noastre în acea saptamâna, Nancy a hotarât sa ramâna cu mine. Cu
toate acestea, amândoi stiam ca daca era sa mergem mai departe, lucrurile trebuiau sa se
schimbe.
Nancy: Anul urmator a fost un alt an de reconstruire; o lunga perioada de celibat, în timp ce
au iesit la suprafata mai multe probleme legate de abuzul sexual, au iesit la lumina noi modele
în relatia noastra sexuala, o adâncire mai mare a comunicarii si învatarea unei noi definitii a
intimitatii. Stiu ca numai relatia mea cu Dumnezeu mi-a dat vointa sa continui casatoria mea
si sa-l iert pe Tye. Daca ar fi sa o iau de la capat, nu as da cele prin care am trecut pentru
nimic în lume. Am învatat lucruri despre mine însami si despre Dumnezeu pe care nu le-as fi
putut învata altfel. Relatia mea cu Tye este mai profunda si mai cinstita decât mi-as fi putut
imagina vreodata despre o casatorie. Sunt convinsa ca Dumnezeu ne-a adus împreuna si ca are
pentru noi un lucru pe care nu l-ar fi putut face niciodata daca am fi fost separati.
Tye: Nu sunt mândru de istoria mea, dar ea este o dovada a bunatatii, harului si abilitatii
coplesitoare a lui Dumnezeu de a vindeca si schimba o viata. Nancy si cu mine ne luptam cu
slabiciunile inerente în personalitatile noastre individuale si în relatia noastra. Cu toate
acestea, saptamâna conferintei Exodus din San Antonio a fost hotarâtoare pentru noi. În timp
ce înca ma lupt cu pofta uneori când sunt obosit sau stresat, trec saptamâni când nici macar nu
am gânduri homosexuale si nu trec prin ispite. Sunt îndragostit de Nancy si sunt atras sexual
de ea. Aceasta ma vindeca. Dumnezeu foloseste speranta si vindecarea pe care le-am gasit
pentru a le da altora prin povestea noastra. Multumim lui Dumnezeu pentru consilierul nostru
crestin care a crezut ca schimbarea este posibila, pentru biserica noastra si prietenii care ne
sprijina, si pentru Exodus si misiunea lor specializata. În iunie 1993, a fost lansata Noua
Directie Pentru Misiunile Vietii în Winnipeg, ca o filiera a biroului din Toronto, sub
conducerea lui Tye Gamey. Misiunea are un mandat specific de a echipa biserica si de a sluji
celor zdrobiti sexual.
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Umblând în lumină
de Michael Lumberger (SUA)

Am crescut în oraselul Crabtree, în Pennsylvania. Era un oras minier, predominant alb. Îmi
amintesc ca mi se spuneau cuvinte de ocara când eram copil, dar nu întelegeam prejudecatile
rasiale si ce însemnau toate acestea.
Problemele mele, totusi, nu erau toate în afara casei. Am fost abuzat sexual de un frate mai
mare când aveam patru ani. Îmi amintesc cum ma ameninta: „Daca le spui lui mami si tati, o
sa te bat.”
Cu trecerea anilor, m-am simtit tot mai „diferit” de alti baieti. În scoala gimnaziala m-am
întâlnit cu fete, dar am simtit o pofta tot mai mare pentru trupul masculin. Când un alt elev ma abordat, am îngaduit curiozitatii mele sa învinga. Am sfârsit prin a avea o experienta
sexuala, dar am gasit acest lucru dezgustator.
Confuzia cu privire la identitatea mea a fost alimentata de lipsa unor modele solide. Nu l-am
vazut niciodata pe tatal meu exprimând vreo afectiune fata de mama mea. În mod similar,
mama mea nu l-a sustinut niciodata pe tatal meu; îl facea doar bucati. Nu vreau sa fiu ca el,
gândeam eu, si nu vreau sa ma casatoresc cu o femeie ca ea.
Apoi a venit anul 1968. Eram în anul II la liceu, si am descoperit lumea drogurilor. Lumea
fanteziei mele a devenit tot mai pervertita. Am început sa-i privesc pe altii ca obiecte sexuale,
imaginându-mi orgii salbatice care sa ma satisfaca sexual la fel de mult precum drogurile si
alcoolul.
În colegiu, confuzia mea sexuala a crescut. Am avut trei colegi de camera si doua prietene, si
am fost implicat sexual cu ei toti într-o anumita masura. Doua dintre femei si unul dintre
colegii mei de camera si-au declarat dragostea pentru mine, dar eu doar am râs. Pentru mine,
era doar sex.
Apoi comportamentul meu homosexual a fost descoperit. Dupa ce am fost plecat de Ziua
Recunostintei, m-am întors acasa ca sa descopar ca-si taiase venele colegul meu de camera.
Scrisese si o nota cu privire la sinucidere, plângându-se ca îi respinsesem dragostea. Colegul
meu de camera plin de sânge – si nota – au fost descoperiti de catre vecinul nostru de alaturi.
El m-a confruntat: „Lumberger, ai avut un barbat.” Inima mea a batut puternic când m-a
întrebat: „Esti homo?” Bineînteles, am negat totul, dar în interior fugeam deja. Într-o
saptamâna, mi-am împachetat lucrurile si am parasit colegiul. Eram îngrozit ca oamenii vor
afla ce facusem în secret.
M-am întors acasa si am lucrat cu familia câteva luni. Apoi am hotarât ca daca sunt gay, voi fi
gay. Dupa ce am vizitat barurile de gay din Pittsburgh-ul învecinat, m-am mutat la San
Francisco.
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Când am ramas fara bani pentru mâncare si droguri, am învatat chiar sa-mi vând trupul pe
strazi. Dar dupa câteva luni, m-am saturat de homosexualitate. Am hotarât: „Ma voi duce
acasa, voi gasi o femeie si ma voi casatori.” Si am facut-o.
Bineînteles, casatoria mea nu a durat. Dupa patru ani si trei copii, mi-am parasit sotia si m-am
întors la homosexualitate. M-am mutat cu un tip un an de zile, dar lam parasit pentru ca relatia
era abuziva. Am întâlnit un alt tip si am petrecut sase ani de zile împreuna.
Catre sfârsitul acestei relatii, am simtit ca Dumnezeu îmi vorbea. Într-o dimineata când m-am
trezit dupa un chef de betie, am auzit o voce interioara: „Este timpul sa te întorci acasa. Am
nevoie de tine.” În saptamâna respectiva i-am spus partenerului meu: „cred cu adevarat ca
aceasta viata si aceasta poveste de dragoste va lua sfârsit.” Stiam ca eram îndragostit de acel
tip, dar Dumnezeu îmi atragea inima catre a Lui.
Am început sa merg la biserica si în cele din urma, chiar si fostul meu iubit si-a dat inima
Domnului. Dar biserica noastra avea unele probleme adânci. Era foarte legalista, si se cufunda
în activitate homosexuala secreta. Apoi în 1986, am vizitat Biserica Legamântului din
Pittsburgh si am înteles glasul Domnului: „Aceasta este biserica unde te voi elibera de
homosexualitate.”
Câteva luni mai târziu, atentia mea era atrasa de o femeie cu adevarat atragatoare, care era
acolo la fiecare slujba. Lam auzit din nou pe Dumnezeu: „Acea femeie va fi sotia ta.”
Da, sigur! am gândit eu. Dar am devenit prieteni si mi-a câstigat inima. Noua luni mai târziu,
ne-am casatorit. Curând s-a nascut prima noastra fiica si ar fi trebuit sa fiu încântat si împlinit.
În schimb, conflictele mele interioare nerezolvate au rabufnit. Eram chinuit de gânduri
homosexuale, am cazut în pornografie, si chiar m-am culcat o data cu fostul meu iubit gay.
Apoi Domnul m-a provocat: „Singurul mod în care vei deveni liber de homosexualitate este
sa-i marturisesti sotiei tale.”
„Doamne, nu voi face aceasta,” am protestat.
O luna mai târziu, Domnul m-a provocat din nou, dar am refuzat. În cele din urma, am simtit
ultimatumul Lui: „Ori îi spui sotiei tale despre pacatul tau homosexual, ori voi începe sa-ti iau
lucrurile la care tii cel mai mult.”
Aveam o afacere cu camioane care avea profit mare. Camioanele noastre costau 100.000 de
dolari fiecare – si eu aveam zece. Deodata, ambreiajele si transmisiile si alte probleme au
început sa apara la vehiculele mele. În câteva luni, aveam perspectiva unui faliment.
Întreaga mea lume a continuat sa se prabuseasca. M-am dus pentru un test al sângelui înainte
de a obtine o polita de asigurare pe viata si doctorul mi-a dat stirea: „Michael, ai fost testat
pozitiv pentru SIDA:”
Am început sa tremur si n-am putut sa spun un cuvânt. Mam dus la masina mea si am plâns
isteric doua ore. M-am gândit sa-mi izbesc masina pe drumul spre casa, astfel încât sa mor si
nimeni sa nu stie. Apoi l-am auzit din nou pe Dumnezeu: „Daca marturisesti sotiei tale, te voi
elibera.”
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M-am dus acasa, dar nu am putut face o marturisire completa. „Iubito”, am început, „vreau sati spun despre unele dintre lucrurile pe care le-am practicat înainte ca tu si cu mine sa fim
casatoriti.” Am mentionat homosexualitatea într-o lunga lista de alte lucruri si ea a spus: „Nu
te îngrijora cu privire la aceasta. Toti avem schelete în debaraua noastra.” Nu a parut deloc
suparata.
Dar în ziua urmatoare, a fost lovita de faptul: Sotul meu a fost implicat în homosexualitate! Sa dus direct la pastorul nostru. El a trimis-o acasa cu sfatul: „Cere-i lui Michael sa-ti spuna
întreaga poveste.”
I-am spus putin mai mult, si în cele din urma pastorul a cerut sa ne vada pe amândoi. Vroia o
marturisire completa si stiam ca trebuia sa vin cu adevarul curat.
Nu voi uita niciodata acea noapte. Când am dat drumul întregului meu trecut, am vazut mânia
urcând în sotia mea cum n-am mai vazut în nimeni înainte. Dar s-a smerit si m-a iertat. Nu a
fost usor pentru niciunul dintre noi. M-am simtit total neputincios. Nici macar nu puteam
înfrunta faptul de a merge din nou la întrunirile barbatilor, pentru ca nu ma simteam barbat
adevarat.
Eram chinuit de amintiri homosexuale. Se parea ca toti demonii iadului se dezlantuisera
împotriva mea.
Apoi am început sa frecventez un grup de sprijin pentru fosti gay chiar în propria mea
biserica. La început am urât aceasta. Unul dintre lideri era efeminat, si ma distragea atât de
mult.
Dar într-o noapte învatatura chiar a ajuns la mine. Grupul discuta despre masturbare, o robie
în viata mea de multi ani. Dupa aceea, am cedat si am plâns. Pentru prima data, cineva vorbise
adânc cu privire la viata mea. Am înteles motivele ascunse pentru dependenta mea, si am stiut
ca exista speranta. În anul urmator am continuat sa frecventez grupul si viata mea s-a
îmbunatatit mult.
Apoi am vizitat un fost iubit care murea de SIDA în spital. Am început sa vorbim, si
conversatia noastra a devenit profunda. „Unde a mers totul rau?” l-am întrebat.
„A mers rau când nu l-am primit pe Isus.” Nu-L mentionase niciodata pe Isus în toti anii în
care îl cunoscusem.
„Daca ar fi sa faci totul de la început, ce ai face diferit?”
S-a uitat trist la mine si a spus: „Nu as fi homosexual. A fost o viata dureroasa pentru mine.”
Am tinut bietul lui trup în bratele mele si îmi curgeau lacrimi pe fata când i-am cerut sa ma
ierte pentru lucrurile pacatoase pe care le-am facut împreuna. Pe când vorbeam, a devenit
tacut si moale. Am înteles ca murise chiar în bratele mele.
Mai târziu, pe când ma împleticeam pâna la masina mea, am întrebat: „Dumnezeule, de ce miai facut asta?” Când am pornit motorul, radioul s-a deschis si am auzit un profesor biblic
cunoscut spunând: „Ai fost ales pentru un timp ca acesta. Si vei conduce pe multi la
rascumparare.”
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Câteva saptamâni mai târziu, pastorul meu mi-a cerut sa încep sa conduc grupul de sprijin,
când liderul anterior demisionase. Când m-am rugat pentru aceasta hotarâre, Dumnezeu mi-a
spus: „Acesta este lucrul pentru care te-am pregatit.”
În anii care au trecut de atunci, aproximativ 500-600 de barbati si femei au trecut prin grup.
Unii dintre ei s-au întors la stilul de viata gay, dar o mare majoritate dintre ei sunt conducatori
de biserica astazi. Unii sunt casatoriti, cu familie. Si totul s-a întâmplat pentru ca am spus
„da” la ceea ce m-a chemat Dumnezeu sa fac.
Am ramas sub conducerea pastorala a Episcopului Joseph Garlington, care este pastorul
principal al Bisericii Legamântului din Pittsburgh, o biserica inter-culturala aproape de centrul
orasului, cu aproximativ doua mii de membri.
Prin harul din belsug al lui Dumnezeu, sotia mea si cu mine sarbatorim 12 ani de casatorie
anul acesta. Fara El, viata mea nu s-ar fi schimbat niciodata. Lui Îi dau toata gloria.
***
Informaţii despre cercetarea şi terapia homosexualităţii: www.homosexualitate.ro – proiectul
Speranţă şi vindecare pentru homosexuali.
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