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Instituţia cea mai reprezentativă a so-
cietăţii creştine, important actor social, 
cultural şi politic, Biserica şi-a asumat 
de-a lungul timpului rolul de model în 

ceea ce priveşte moralitatea şi etica societăţii, aceasta fiind principalul etalon de 
referinţă în stabilirea moravurilor, a comportamentului sau în adoptarea unei 
anumite atitudini faţă de o anume problemă.

Această instituţie poate fi pusă în strînsă legătură cu instituţia statului pînă în 
secolul al XVII-lea, cînd se observă o separare treptată între cele două puteri, şi o 
scădere a rolului Bisericii în ceea ce priveşte discursul politic şi implicarea acesteia 
în elaborarea legilor care discută chestiuni de natură morală sau etică. În contextul în 
care statul îşi va însuşi dreptul de a stabili şi de a enunţa ceea ce este permis şi ceea 
ce este interzis1, Biserica îşi va pierde vocea în ceea ce priveşte problemele delicate 
precum recunoaşterea legală a avortului, a divorţului, şi chiar a homosexualităţii.

Această criză a instituţiei bisericii va continua cu secolul al XX-lea, culminînd cu 
anii ’60, cînd are loc aşa-numita revoluţie a moravurilor, care va avea ca şi consecinţe 
apariţia primelor legislaţii cu caracter mai permisiv, Biserica fiind acum nevoită să 
îşi formuleze un nou tip de discurs, adaptat mentalităţii societăţii moderne. Astfel, 
în relaţia sa cu statul, această instituţie trebuie să dea dovadă de o mai profundă 
reconsiderare a adevăratelor valori, fiind nevoită să ofere libertate celor care nu 
aparţin aceluiaşi tip de discurs, căci cele două instituţii îşi bazează legitimitatea 
acţiunilor pe baza discursului, deosebirea fundamentală fiind însă că legitimarea 
statului este una convenţională, în timp ce a Bisericii este de natură divină.

Susţinătoare a democraţiei – în special după drama celor două războaie mondiale 
– Biserica se va găsi în situaţia de a fi exclusă de pe scena politică chiar de sistemul 
pe care acesta îl susţine, statul asumîndu-şi treptat datoria de a asigura liber-
tatea persoanelor şi de a elabora o legislaţie cu conţinut democratic, acest lucru 

1 Rémond, René: Religie şi societate în Europa: secularizarea în secolele al XIX-lea şi 
XX:1780-2000, Editura Polirom, Iaşi, 2003, p. 85.
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presupunînd garantarea egalităţii tuturor în faţa legii – indiferent de apartenenţă 
religioasă sau orientare sexuală. Noua atitudine va intra în conflict cu normele 
etice şi morale promovate de către instituţia Bisericii, mai mult, regimul democratic 
discreditînd în primul rînd noţiunea de adevăr absolut, acesta fiind considerat a 
fi relevat şi transmis prin tradiţia religioasă2 – iată că adevărul propus de această 
instituţie, de origine divină, nu va mai fi de ajuns în a argumenta poziţia faţă de 
anumite aspecte morale sau etice. După cum afirmă şi istoricul Alain Besançon, 
renunţarea practică la pretenţia sa la adevăr slăbeşte Biserica, care îşi pierde calitatea 
de a defini moravurile [...] ele (moravurile) depind, asemenea religiilor, de un grup 
uman, care, bucurîndu-se de o legitimitate democratică, le conferă prin acest fapt o 
legitimitate morală3.

Pe baza acestui principiu democratic se va fonda şi legitimitatea morală a 
divorţului, avortului şi a uniunilor homosexuale, pentru a rezista, Biserica fiind 
nevoită să recurgă la atestarea unei autorităţi divine în materie de adevăr moral şi 
absolut4, această instituţie considerînd că morala propusă de ea nu are nevoie de 
o recunoaştere egală din partea statului deoarece aceasta este bazată pe Adevărul 
Absolut. Unul din argumentele acestei instituţii folosit împotriva legalizării anumitor 
aspecte – considerate imorale, va fi creearea unei distincţii între drepturile absolute 
(dreptul la viaţă spre exemplu) şi drepturile relative, în ultima categorie intrînd 
bolnavii mintali şi homosexualii, care trebuie privaţi de anumite drepturi precum 
legalizarea uniunilor homosexuale sau dreptul de adopţie, deoarece aprobarea unei 
legislaţii care să nu mai fie discriminatoare va atenta la binele societăţii şi va duce 
la răsturnare principiilor morale şi etice ale acesteia. Tot din perspectiva Bisericii, 
creearea unei baze legale pentru sodomie, sau desfrînare, va duce la promovarea 
stilului de viaţă homosexual, existînd riscul ca acesta să ajungă chiar un model 
pozitiv, bun de urmat, pentru viitoarele generaţii5.

În acest context, Biserica Catolică, spre exemplu, se va baza pe proprii politicieni 
de apartenenţă catolică pentru a se opune aprobării unei astfel de legislaţii, 
subliniind că rolul acestora este de a face tot posibilul ca să împiedice trecerea legilor 
care aprobă aspecte imorale precum dreptul de a adopta copii al homosexualilor 
şi recunoaşterea legală a uniunii acestora. În acest sens va fi elaborat un ghid al 
politicianului catolic (Consideraţii privind atitudinea faţă de propunerea legislativă 
privitoare la nediscriminarea persoanelor homosexuale) care explică care este 
atitudinea şi care sunt măsurile care trebuie adoptate de acesta cînd va fi pus faţă 
în faţă cu o astfel de situaţie – astfel, cînd o asemenea legislaţie este propusă pentru 
prima dată în legislativ, politicianul catolic trebuie să se opună din start, public, 

2 Besançon, Alain: Dilemele mîntuirii: criza Bisericii Catolice, editura Humanitas, Bucureşti, 
2001, p. 101.

3 Ibidem.

4 Ibidem.

5 Some considerations concerning the response to legislative proposal on the non-discri-
mination of homosexual persons, vizualizat pe www.vatican.va, în data de 23 mai 2011.
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clar şi să voteze împotrivă. Cînd legislaţia este deja în vigoare, el trebuie să se 
opună prin orice mijloace şi în mod public. Dacă legea trece, acesta trebuie să facă 
apel la enciclica Evangelium Vitae. Iar dacă toţi catolicii au datoria de a se opune 
recunoaşterii legale a uniunii homosexuale, politicienii catolici sunt obligaţi să fie 
împotriva acesteia, această responsabilitate decurgînd din însuşi natura poziţiei pe 
care aceştia o ocupă6. După Conciliul Vatican II va avea loc o separare între doctrina 
morală şi fundamentele morale ale credinţei, cele din urmă trebuind să stea la baza 
construirii statului – de aici va decurge şi dreptul Bisericii de a critica acţiunile 
statului, atunci cînd acestea pun în pericol doctrinele morale catolice cu privire 
la individ, familie, căsătorie, şi – cel mai important – mîntuirea sufletului7 (după 
cum se ştie, călăuzirea credincioşilor spre mîntuire este una dintre principalele 
obiective ale bisericii).

În ceea ce priveşte Biserica Ortodoxă, şi aceasta se va implica în problema 
legislativă: amintim conferinţa Episcopilor Ortodoxi din SUA din martie 1978, 
cînd această instituţie a luat poziţie în privinţa legalizării uniunilor homosexuale, 
condamnând formal actele homosexuale, şi adăugînd că cei ce adoptă stilul de viaţă 
homosexual nu sunt calificaţi pentru a-i învăţa pe copii şi pentru a fi îndrumători 
spirituali8. Astfel, Biserica se va considera a fi singura responsabilă de problemele 
morale ale societăţii moderne, cea care are datoria de a-i fi statului ghid şi exemplu 
în problemele de natură etică şi în creearea unei legislaţii cu baze morale9.

Deşi Biserica va fi progresiv îndepărtată din cadrul statului, acesta va continua să 
fie un actor important în ceea ce priveşte conduita morală, existînd totuşi o legătură 
între cele două instituţii: se poate observa că în general în statele unde Biserica 
(catolică sau ortodoxă) a refuzat să recunoască legitimitatea anumitor aspecte, nici 
statul nu a avut iniţiativa de a face acest lucru, iar dacă sunt pornite astfel de 
demersuri, acestea datează abia după anii ’60, deci relativ tîrziu.

Relaţia dintre o religie organizată şi instituţia statului (a cărui consolidare începe 
îndeosebi după anii ’50) se va dovedi a fi primordială în geneza şi dezvoltarea 
mişcării de afirmare a comunităţii homosexuale: în ţările unde cele două biserici 
deţin un loc important în viaţa societăţii se poate observa că nivelul toleranţei – 
oglindit atît în atitudinea societăţii cît şi în legislaţia ţării respective – este unul 
scăzut. Se poate face chiar o comparaţie între ţările vestice, unde Biserica Catolică 
este instituţia oficială a statului şi cele unde Biserica Ortodoxă ocupă acest loc, în 

6 Considerations regarding proposals to give legal recognition between homosexual persons, 
editat de Congregaţia Doctrinei pentru Credinţă, vizualizat pe www.vatican.va, în data 
de 25 mai 2011.

7 Burns, Gene: Frontierele catolicismului. Politica unei ideologii într-o lume liberală, 
University of California Press, 1992.

8 Costa de Beauregard, Marc Antoine: Teologia sexualităţii: heterosexualitatea şi homo-
sexualitatea din persprectivă creştină, editura Christiana, Bucureşti, 2004, p. 72.

9 Hamburg, Philip: Separation of Church and state, First Harvard University Press, Harvard, 
ediţia a II-a, 2004, pass.
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acest sens cea din urmă fiind mult mai acuzatoare şi avînd o atitudine mult mai 
homofobă decît instituţia catolică; în Spania spre exemplu, după căderea regimului 
condus de Franco scade şi influenţa Bisericii Catolice, a cărui putere era garantată 
de către regimul dictatorial al acestuia, acest fapt avînd ca şi consecinţă creşterea 
toleranţei la nivelul mentalităţii societăţii faţă de homosexualitate, în timp ce în state 
precum Polonia, Rusia sau Romînia, unde Biserica Ortodoxă va continua să joace un 
rol important în conturarea mentalităţii, atitudinea faţă de persoanele homosexuale 
va rămîne în continuare caracterizată de un nivel al intoleranţei destul de ridicat. 

Acceptarea legală a homosexualităţii va fi considerată – de ambele Biserici – o 
încălcare gravă a eticii morale, etica religioasă a acestora, referitoare la problema 
în cauză rămînînd, pînă în ziua de astăzi, inflexibilă. 

În acest context pot fi discutate bazele şi sursele folosite de cele două instituţii – 
Biserica Catolică şi Ortodoxă – pentru a-şi construi discursul şi a-i conferi acestuia 
legitimitate. Principala sursă va fi aşadar Biblia, aceasta regăsindu-se atît în discursul 
catolic cît şi cel ortodox. În contextul apariţiei, la sfîrşitul secolului al XIX-lea a 
metodei istorice a interpretării Bibliei, se naşte o nouă polemică, actuală pînă în 
ziua de astăzi, care are în vedere validitatea Bibliei ca sursă primară în problema 
homosexualităţii, conturîndu-se astfel două tabere opuse: prima este cea a Bisericii, 
care foloseşte Sfînta Scriptură ca exemplu pentru atitudinea morală ce trebuie 
adoptată faţă de sodomie, în timp ce cea de-a doua tabară contestă această scriere, 
susţinînd că Biblia păstrează o tăcere desăvîrşită în ceea ce priveşte homosexualitatea, 
sau că valorile propagate de aceasta nu se mai înscriu în societatea modernă şi 
contemporană10. Un argument al Bisericii în această polemică e faptul că Biblia, chiar 
dacă nu vorbeşte direct de pederastie înţeleasă în opoziţie cu heterosexualitatea, 
condamnă încălcarea complementarităţii sexelor, creată de Dumnezeu11, iar dacă 
Sfînta Scriptură nu menţionează homosexualitatea, atunci aceasta se adresează 
homogenităţii, în principal în cinci cărţi, dintre care cele mai importante fiind 
Geneza 19:1-11 şi Romani I 1:26-2712.

Din punct de vedere al tradiţiei ambelor Biserici – catolică şi ortodoxă –homo-
sexualii – sau sodomiţii – sunt puşi în directă legătură cu păcatul Sodomei şi al 
Gomorei, despre care se vorbeşte în Geneză 19:1-11, Petru 2-6, şi Ezechiel 16:4913.

Biblia ne povesteşte aşadar că locuitorii celor două cetăţi, urmaşii lui Ham (de 
viţă rea), trăiau într-un ţinut bogat, în cîmpia Iordanului şi că erau foarte stricaţi14, 
căci datorită belşugului şi vieţii uşoare, care duce la îngîmfare, îndestularea de pâine 

10 Thatcher, Adrian: Descătuşarea sexului: o perspectivă creştină asupra sexualităţii, Editura 
Polimark, Bucureşti, 1995, p. 33.

11 Malik, E. David: The condemnation of homosexuality in Romans 1:26-27, în Bibliotheca 
Sacra 150: 599, 1993.

12 Corvino, John: op.cit., p. 83.

13 Trifa, Iosif: Sodoma şi Gomora, Editura Oastea Domnului, Sibiu, 1998, p. 7-8.

14 Ibidem; în Geneza 10, 6.
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şi nepăsare15, aceştia îl uită pe Dumnezeu şi ajung să se cufunde în păcate. Aceeaşi 
sursă ne mai spune că îngîmfarea ajunge atît de mare, încît Dumnezeu trimite doi 
îngeri în chip de bărbat în cetatea Sodomei, pentru a-i preveni pe locuitorii acesteia, 
însă sodomiţii (înţeleşi într-o primă fază ca locuitori ai cetăţii Sodoma) vor încerca 
să îi violeze pe cei doi, de unde va decurge mai tîrziu şi asocierea homosexualilor cu 
statusul de perverşi sau violatori, pe lîngă alte categorii în care aceste persoane vor 
fi încadrate. Conform Bisericii catolice, Geneza 19:1-11 reprezintă o dovadă clară a 
poziţiei împotriva homosexualităţii, aceasta condamnînd deteriorarea omului prin 
continuarea păcatului carnal (Adam şi Eva) cu povestea cetăţii Sodomei16; mai mult, 
cuplului homosexual i-ar lipsi complementariatea specifică unui cuplu heterosexual, 
care este o caracteristică ce reflectă unitatea intrisecă a lui Dumnezeu17.

Parte componentă a Vechiului Testament, în Levitic 18:22 şi 20:13 ne sunt descrise 
calităţile necesare pentru ca o persoană să fie aleasă în Împărăţia lui Dumnezeu, 
sodomiţii fiind însă excluşi de la bun început de la acest drept, mai mult, aceştia 
fiind condamnaţi la moarte pentru păcatul lor18. Iată ce se spune în Lev. 18, 22: Să 
nu te culci cu bărbat ca şi cu femeie; aceasta este spurcăciune şi în Levitic 20:13: 
Dacă un om se culcă cu un om, cum se culcă cineva cu o femeie, amândoi au făcut 
un lucru scârbos; să fie pedepsiţi cu moartea: sîngele lor să cadă asupra lor19.

O perspectivă escatologică asupra homosexualităţii este cea a Sfîntului Paul, sau 
Pavel, care, în Corinteni I 6:9 spune că sodomiţii nu pot şi nu vor intra în Împărăţia 
Cerului20. În Întîia Epistolă către Corinteni acesta denumeşte sodomia ca fiind o 
depravare gravă a persoanei în cauză21. Scrierile sfîntului Pavel trebuie înţelese în 
contextul confruntării dintre cele două lumi, creştină şi păgînă, acesta descriind 
homosexualitatea ca o boală (orbire) care a copleşit umanitatea, iar în locul vechii 
armonii dintre Creator şi creatură, idolatria a dus la tot felul de excese morale, 
cel mai bun exemplu pentru autor fiind sodomia22. Conform acestuia, respingerea 
lui Dumnezeu duce la depravare morală, care are drept simptom manifestarea 
neîngrădită a dorinţei sexuale, şi deci a imoralităţii sexuale23, tot aici fiind menţionaţi 
şi bărbaţii care au renunţat la relaţiile naturale cu femeile, săvîrşind ruşinea şi luînd 
în ei răsplata cuvenită rătăcirii lor24.

15 Iezechiel 16, 49.

16 Letter to the bishops of the Catholic Church on the pastoral care of homosexual persons, 
editat de Congregaţia pentru Doctrina Credinţei, vizualizat pe www.vatican.va, în data 
de 12 iunie 2011.

17 Ibidem.

18 Ibidem.

19 Thatcher, Adrian: op.cit., p. 207.

20 Letter to the bishops of the Catholic...

21 Considerations regarding proposals to give legal recognition between homosexual...

22 Letter to the bishops of the Catholic...; în Romani I 1:18-32.

23 Thatcher, Adrian: op.cit., p. 33.

24 Romani I 26-27.
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În ceea ce priveşte Biserica ortodoxă, aceasta îşi va baza discursul acuzator vizavi 
de homosexualitate, pe lîngă cele amintite mai sus, şi pe cele spuse de Marcu, în 
Marcu 10:6-8 – de la începutul creaţiei, Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească şi 
parte femeiască. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu 
soţia sa; şi cei doi vor fi un singur trup25, şi Efeseni 5:21-33, unde ne este oferită 
imaginea relaţiei dintre Hristos şi Biserică, pusă în legătură directă cu comuniunea 
căsătoriei dintre bărbat şi femeie.

O atenţie specială trebuie acordată modului în care cele două Biserici definesc 
homosexualitatea şi persoana homosexuală. Astfel, văzută ca păcat strigător la cer, 
sodomia este considerată a fi împotriva firii, sau împotriva dignităţii umane26, o 
anomalie care riscă să transforme persoana care suferă de aşa ceva într-un pervers 
sau într-un delicvent27. Din punct de vedere ortodox trufia – unul dintre bolile 
morale cele mai îngrijorătoare, are ca şi consecinţă homosexualitatea, aceasta fiind 
înţeleasă de majoritatea teologilor ortodoxi ca iubirea de sine, cu caracter intrisec 
egoist şi narcisist28.

Realizarea unei clasificări stricte a păcatelor poate reprezenta o provocare pentru 
istoric, aceasta fiind o temă vastă şi cuprinzătoare, însă în general pot fi folosite o 
serie de predici pe teme pastorale diferite; în ceea ce priveşte sodomia ca păcat, se 
poate face o clasificare a păcatelor condamnate de cele două Biserici, homosexualii 
regăsindu-se în aceiaşi categorie cu ucigaşii şi desfrînaţii, căci păcatele sexuale, 
după cum se va observa, vor ocupa un loc de frunte. Aşadar, pe lista păcatelor 
grave, diferenţiate doar prin gradul lor de importanţă, figurează destrăbălarea 
(referindu-se la relaţiile din afara căsătoriei), adulterul, răpirea, incestul spiritual 
sau trupesc şi sodomia, sau mîngîerea reciprocă29, homosexualitatea fiind considerată 
un păcat personal, strigător la cer. Astfel sunt enumerate şapte păcate capitale ale 
omului, denumite aşa deoarece izvorăsc din firea umană slăbită sau din păcatul 
strămoşesc, din acestea decurgînd alte păcate, mai grave, precum sodomia. Aceasta 
este considerată de Biserică a fi şi un păcat de moarte, din punct de vedere metaforic 
înţeles, căci înainte de a fi ucis trupul este omorît sufletul30. 

Deasemenea, persoana homosexuală şi noţiunea de homosexual, din punct de 
vedere creştin, implică trei sensuri: primul recunoaşte homosexualul ca fiind o 
persoană creeată după chipul lui Dumnezeu, în timp ce cel de-al doilea sens denunţă 

25 Siker, Jeffrey: Homosexuality and religion: an encyclopedia, British Library Cataloguing, 
2007, p. 105.

26 Letter to the bishops of the Catholic...

27 Ariès, Philippe: Sexualităţi occidentale, Editura Antet, Bucureşti, 1998, p. 87.

28 Hrisostom de Etna (arhiep.): Homosexualitatea. Păcat sau virtute?, în Elemente de psihologie 
pastorală ortodoxă, editura Bunavestire, Galaţi, 2003, pass.

29 Foucault, Michel: Istoria sexualităţii, vol. 1, Editura Univers, Bucureşti, 2004, p. 38.

30 Ariès, Philippe; Duby, Georges: Istoria vieţii private, vol. 10, Editura Meridiane, Bucureşti, 1997, 
p. 223.
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înclinaţiile homosexuale ca fiind în mod obiectiv deviaţii de la comportamentul 
sexual normal, ultimul clasificînd actele homosexuale ca fiind păcate31 – de altfel, 
păcatul împotriva firii fiind considerat pe tot parcursul secolului al XIX-lea ca păcat 
abominabil32.

În acest context este interesant de urmărit apariţia şi înţelesul de homosexual 
creştin – dacă se poate vorbi de o asemenea alăturare de termeni, acesta fiind definit 
în general ca persoana homosexuală care vine în Biserică pentru a se converti33. 
Biserica Catolică, spre exemplu, considerîndu-se a fi direct responsabilă în a-şi 
duce credincioşii spre mîntuirea eternă – de altfel principalul obiectiv al oricărei 
instituţii religioase34 – va stabili anumite precepte morale şi legi etice care să 
ghideze credinciosul catolic – şi nu numai – spre o viaţă care să-l ducă mai apoi 
spre mîntuirea sufletului.

Trecerea Europei spre un nou regim democratic va avea ca şi consecinţă o 
deplasare de forţă între cele două puteri, căci regimul democratic, sprijinit de Biserică 
în special după 1945, va dori creearea unui nou tip de cetăţean, care să i se supună 
în primul rînd lui însuşi, în funcţie de interesele şi preferinţele care îl definesc şi 
abia pe urmă instanţei religioase. Istoricul Alain Besançon, făcînd o comparaţie 
între cele două regimuri – cel vechi şi cel nou – vorbeşte de o superioritate a celui 
din urmă, în special datorită schimbărilor ce apar în concepţiile legate de educarea 
cetăţeanului – noile principii vor recunoaşte prevalenţa voinţei umane asupra celei 
divine, şi deci superioritatea Statului asupra instituţiei Bisericii35.

Chiar şi aşa – în contextul contestării rolului său ca model de către stat, şi chiar 
de către o mare parte a societăţii – Biserica va lupta în continuare pentru a-şi menţine 
poziţia ca exemplu moral şi etic demn de urmat, implicîndu-se în probleme care 
tind tot mai mult să ţină de domeniul legal şi politic, dar care odinioară aparţineau 
în totalitate ei, acesta considerînd a fi de datoria sa să ofere credincioşilor anumite 
puncte de reper în ceea ce priveşte probleme delicate precum sexualitatea, avortul, 
homosexualitatea şi recunoaşterea legală a uniunilor homosexuale. Un demers 
important al acestei instituţii spre modernizare, într-o societate în care creştinii se 
văd prinşi în a discrimina homosexualii şi în a aproba actele homosexuale, care 
sunt împotriva Adevărului Bisericii, va fi condamnarea homofobiei, însă acest lucru 
nu va însemna şi o acceptare a homosexualităţii, aceasta rămînînd în continuare 
privită ca un păcat demn de condamnat, o anomalie chiar, deoarece deşi orice 
persoană trebuie respectată – homosexualii mai mult, trebuie trataţi cu compasiune 
şi înţelegere – aceştia tot vor purta stigmatul de homosexuali, iar respectul datorat 

31 Espin, Orlando; Nickoloff James (coord): An introduction dictionary of theology and 
religious studies, Collegeville, MN, Liturgical Press, 2007, p. 582

32 Foucault, Michel: op.cit., loc.cit.

33 Costa de Beauregard, Marc Antoine: op.cit., p. 68

34 Besançon, Alain: op.cit., p. 100

35 Ibidem.
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acestor persoane nu poate duce – în nici un caz – la acceptarea comportamentului 
homosexual. Totodată, condamnarea homofobiei şi a discriminării persoanelor 
gay prezintă anumite breşe, deoarece Biserica va susţine că în anumite domenii 
discriminarea trebuie să fie permisă: în adopţie, cu privire la ocuparea posturilor 
de profesori sau antrenori şi în armată fiind doar unele dintre exemple36.

Pe lîngă caracterul de păcat intrisec, homosexualitatea este considerată de 
Biserică şi o boală, o problemă morală şi un fenomen social37, activitatea de acest 
gen fiind una care nu respectă complementaritatea celor două sexe, aşa cum a fost 
creeată ea de Dumnezeu şi prin urmare nici capabilă de procrere, care este esenţa 
vieţii creştine. Catehismul editat de Congregaţia Catolică a Credinţei, Scrisoare către 
episcopii catolici cu privire la îngrijirea pastorală a persoanelor homosexuale va 
condamna aceste persoane de faptul că nu fac altceva decît să se complacă în situaţia 
lor, atunci cînd se angajează în astfel de acte38. În ceea ce priveşte atitudinea Bisericii 
faţă de problema sexualităţii – pusă în directă legătură cu cea a homosexualităţii 
– în discursul său această instituţie nu va renunţa niciodată la tradiţia dreptului 
natural, proclamînd procreearea ca fiind singurul scop al actului sexual. Această 
concepţie va duce şi la conturarea naturii căsătoriei, una dintre caracteristicile acestei 
instituţii fiind intenţia de procreere39 – iată cum problema homosexualităţii va fi 
pusă din mai multe puncte de vedere: din perspectiva teologiei morale, a sexualităţii 
(complementaritatea sexelor); a naturii căsătoriei; a formării sau acceptării preoţilor 
catolici homosexuali; a noţiunii de creştin catolic homosexual.

Teologia morală trebuie înţeleasă în strînsă legătură cu instituţia Bisericii. Acest 
domeniu va cunoaşte o reînnoire importantă doar după Conciliul Vatican II, cînd 
sunt puse în discuţie noi teme precum homosexualitatea şi atitudinea Bisericii în 
privinţa acesteia, fiind introdus şi noul concept de opţiune, care va submina vechile 
concepţii despre păcat şi rău intrisec: dacă înainte unele acţiuni sunt considerate 
a fi pur şi simplu rele, acum, înainte de o condamnare a acestora se va ţine cont 
şi de circumstanţele în care au loc40. Totodată, se face o deplasare a accentului de 
pe natura umană înspre înţelegerea persoanei ca întreg – caracterul devine mai 
important decît acţiunile în sine41. Sexualitatea, din perspectiva Bisericii este bazată 
pe complementaritatea sexului feminim cu cel masculin – aceasta va sta şi la baza 
naturii intriseci a căsătoriei şi va fi unul din argumentele principale ale instituţiei 
bisericeşti folosit în discursul împotriva recunoaşterii legale şi religioase a uniunilor 
homosexuale. De aici Biserica va face treptat o delimitare între a fi homosexual – dar 
abstinent – şi actele homosexuale în sine, care vor fi condamnate de către aceasta 

36 Some considerations concerning the response...

37 Considerations regarding proposal to give legal recognition...

38 Letter to the bishop of the Catholic Church on the pastoral...

39 Thatcher, Adrian: op.cit., p. 212.

40 Espin, Orlando; Nickoloff James (coord): op.cit., p. 906.

41 Ibidem.
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ca fiind intrisec imorale, o ameninţare la adresa castităţii42 şi unul din multele 
indicii ale îndepărtării de Dumnezeu [...] a neevreilor, care au respins cu premeditate 
adevărul divin43.

Există însă autori care susţin că trebuie făcută o distincţie clară între o teologie 
biblică şi o teologie creştină a sexualităţii, deoarece Biblia nu are principii explicite 
la adresa sexualităţii, şi prin urmare, nu poate fi considerată o călăuză în problemele 
de natură sexuală sau în alte probleme morale44, însă chiar şi aşa, pînă în ziua de 
astăzi legile naturale vor juca un rol important împotriva homosexualităţii, atît în 
religie, cît şi în politică şi legislaţie45.

Conciliul de la Vatican II (1962-1965) va relua şi redefinii vechiile concepţii 
referitoare la sexualitate, instituţia familiei şi a căsătoriei. Sexualitatea va fi 
definită ca fiind o componentă fundamentală a personalităţii umane, una dintre 
caracteristicile de a fi a acesteia, de manifestare, de comunicare, de a simţi, de a trăi 
dragostea umană46. Această definiţie va fi completată prin Tradiţia Bisericii de 
legea naturală a complementarităţii sexelor, care are ca principal scop procreerea, 
creşterea şi educarea copiilor şi perpetuarea speciei. Concepţia se regăseşte însă 
anterior Conciliului Vatican II, căci începînd cu secolul al XIX-lea sexualitatea va 
fi transmisă doar mariajului47, acum sexul marital fiind strict reglementat în timp 
ce statusul sodomiei rămîne incert48.

Căsătoria – din punct de vedere creştin – va fi construită pe trei mari concepte 
fundamentale, exisînd trei caracteristici primordiale ale planului lui Dumnezeu 
pentru această instituţie: primul ar fi iubirea împlinită (procreearea), aceasta 
jucînd totodată rolul de remediu împotriva păcatului şi evitarea destrăbălării49. 
Acestea vor fi folosite ca argument al Bisericii împotriva recunoaşterii uniunilor 
homosexuale (în acest caz termenul de căsătorie va fi înlocuit cu cel de uniune, 
deoarece expresia de unire pe viaţă păstrează unele elemente esenţiale ale căsătoriei, 
recunoaşterea religioasă fiind însă exclusă), acestea fiind de la bun început incapabile 
să îndeplineasă funcţia primordială a căsătoriei – procreerea. Bazele legii naturale, 
invocată de această instituţie ca principal argument împotriva homosexualităţii, 
sunt considerate a fi puse de unii dintre cei mai importanţi teologi creştini, Toma 
d’Aquino şi Sfîntul Augustin; scrierile Sfîntului Augustin proclamă activitatea 

42 Considerations regarding proposal to give legal recognition...

43 Thatcher, Adrian: op.cit., p. 35.

44 Ibidem, p. 29.

45 Homosexuality, în Stanford Encyclopedia of Phillosophy, vizualizat pe http://plato.
stanford.edu/entries/homosexuality/, în data de 15 iunie 2011.

46 Declaraţie privind anumite întrebări referitoare la etica sexuală, în Persoana Umană, 
numărul 1, 29 decembrie 1975, p. 77, editată de Congregaţia pentru Doctrina Credinţei.

47 Foucault, Michel: op.cit., p. 7.

48 Ibidem, p. 38.

49 Thatcher, Adrian: op.cit., p. 219.
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sexuală ca fiind legitimă doar în cadrul căsătoriei, şi doar cu rol procreator50, în 
timp ce Toma d’Aquino, a cărui idei sunt bazate pe scrierile lui Aristotel şi ideile 
creştine de secol XIII – deşi ridică şi astăzi diferite interpretări – menţionează 
doar de activitatea sexuală numai în cadrul căsătoriei, neamintind însă de scopul 
procreator obligator al acesteia51. Împotrivirea Bisericii în legalizare căsătoriilor 
homosexuale se va desfăşura pe trei planuri: biologic, antropologic şi legal. Cele 
enunţate mai sus pot fi încadrate în planul biologic şi antropologic, însă acestora 
le sunt adăugate şi alte argumente, de natură sociologică şi chiar psihologică. 
Astfel, folosirea metodelor de reproducere artificială – o încălcare gravă a demnităţii 
umane, este urmată de absenţa complementarităţii sexuale, care ar însemna un 
exemplu prost pentru copil, acestuia lipsindu-i fie o prezenţă maternă, fie una 
paternă, şi fiind privat fie de mamă fie de tată, ceea ce va duce la o dezvoltare 
anormală a acestuia; mai mult, declaraţia editată de Congregaţia Catolică a 
Credinţei, Consideraţii privind propunerile de a acorda recunoaştere legală uniunilor 
persoanelor de acelaşi sex, referitor la acest aspect, declară că a lăsa copii să crească 
într-o astfel de familie înseamnă a-i expune la un mediu violent, în sensul că acesta 
nu le va permite să li se dezvolte în totalitate personalitatea52 – vom vedea că aceste 
aspecte, alături de alte cîteva, din punctul de vedere al Bisericii catolice sunt incluse 
în categoria cauzelor ce duc la apariţia homosexualităţii. Din cele două aspecte – 
biologic şi antropologic – va decurge cel de-al treilea, şi anume perspectiva legală 
a problemei în cauză, iar deoarece uniunilor homosexuale le-ar lipsi atît elementul 
biologic cît şi cel antropologic al căsătoriei – baze ale acestei instituţii – acestea nu 
pot şi nu vor obţine, din punct de vedere creştin, nici o recunoaştere legală, în primul 
rînd datorită faptului că astfel de uniuni nu ar avea cum să contribuie la perpetuarea 
speciei umane53, văzută ca funcţie primordială a căsătoriilor heterosexuale, care 
le-a conferit acestora de-a lungul timpului dreptul de a fi protejate şi recunoscute 
legal54. Mai mult, considerîndu-se apărătoare a instituţiei familiei, Biserica se va simţi 
obligată să ia măsurile necesare împotriva oricăror ameninţări la adresa acesteia, şi 
deci, să se opună dreptului unui cuplu homosexual de a fonda o familie. Tocmai 
de aceea această instituţie se va opune direct legalizării căsătoriilor dintre persoane 
de acelaşi sex, acest lucru putînd avea printre consecinţe o încurajare a modului de 
viaţă homosexual şi a căutării unui partener de acelaşi sex55.

O altă problemă cu care se va confrunta Biserica Catolică modernă va fi cea a 
persoanelor homosexuale care vor să devină preoţi catolici, acest subiect ridicînd 

50 Homosexuality, în Stanford Encyclopedia of Phillosophy, vizualizat pe http://plato.stanford.
edu/entries/homosexuality/, în data de 15 iunie 2011.

51 Ibidem.

52 Considerations regarding proposal to give legal recognition...

53 Ibidem.

54 Ibidem.

55 Some considerations concerning the response to legislative...
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numeroase dispute, care vor duce pînă la urmă la stabilirea anumitor reguli şi 
cerinţe pe care o astfel de persoană va trebui să le respecte pentru a putea accede la 
o asemenea funcţie. Stabilirea acestora se va dovedi a fi un aspect esenţial deoarece 
preotul va fi persoana cea mai apropiată de credincios, rolul acestuia, printre 
altele, fiind de a se asigura ca persoanele homosexuale să nu se lase influenţate 
de cei care susţin că a fi homosexual e ceva acceptabil, şi să le arate acestora că 
sodomia este profund opusă doctrinei catolice56. Astfel, în lucrarea privind formarea 
clerului catolic – Instruction Concerning the Criteria for the Discernment of Vocations 
with regard to Persons with Homosexual Tendencies in view of their Admission 
to the Seminary and to Holy Orders (Instrucţiune privind criteriile referitoare la 
Discermămîntul Vocaţiilor cu privire la persoanele cu tendinţă homosexuală în 
legătură cu admiterea acestora la Seminar şi la Ordinele Sfinte) se vorbeşte despre 
condiţiile care trebuie împlinite de o asemenea persoană pentru a fi acceptată în 
cadrul Bisericii, acest subiect fiind dezbătut şi în documentul Pastores Dabo Vobis. 
O primă cerinţă e ca persoana în cauză să fie de sex masculin şi botezată, numai 
aşa fiind aptă a primi Sacramentele, iar dacă aceasta suferă de tulburări de natură 
sexuală – tendinţe gay – acestea trebuie să reprezinte doar o fază de tranziţie ce 
trebuie depăşită cu minin trei ani înainte de a se alătura Bisericii sau de a deveni 
preot. În cazul în care aceste tendinţe sexuale sunt continue, Biserica, deşi respectă 
persoanele homosexuale, nu le poate permite accesul în sînul său, şi nici nu poate 
sprijini aşa-numita cultură gay57.

Cum am menţionat şi mai devreme, unul din rolurile preotului catolic va fi acela 
de a asigura consilierea persoanelor homosexuale (aici intervenind şi noţiune de 
homosexual creştin), fiindu-le acestora ghid în procesul de vindecare şi de obţinere 
a mîntuirii. O primă sarcină a acestuia, va fi, în acest caz, identificarea cauzelor 
care au dus la dezvoltarea laturii homosexuale a persoanei în cauză, printre acestea 
numărîndu-se lipsa afecţiunii, imaturitatea, impulsurile obsesive, seducţia, izolarea 
socială, frustrarea şi depravarea, tot aici fiind amintite şi o educaţie falsă, lipsa unei 
evoluţii sexuale normale, influenţa unui exemplu prost sau o problemă de natură 
psihică sau psihologică (este menţionată şi datoria părinţilor şi a profesorilor de 
a identifica aceste cauze)58. Apar în acest context o serie de declaraţii şi enciclice 
care oferă sugestii şi soluţii privind atitudinea ce trebuie adoptată faţă de astfel de 
persoane şi cum trebuie, sau poate fi tratată sodomia: enciclica papală Fides et Ratio 
recomandă tratarea cu compasiune a homosexualilor, sugerînd acestora abstinenţa; 
deasemenea, aceste persoane trebuie tratate cu înţelegere şi spijiniţi, în speranţa 

56 Letter to the bishops of the Catholic Church...

57 Instruction Concerning the Criteria for the Discernment of Vocations with regard to Persons 
with Homosexual Tendencies in view of their Admission to the Seminary and to Holy Orders, 
editată de Congregaţia pentru Educaţia Catolică, vizualizat pe www.vatican.va, în data 
de 17 iunie 2011.

58 Educational guidance in Human Love, editat de Congregaţia Sacră pentru Educaţia 
Catolică, vizualizat pe www.vatican.va, în data de 14 mai 2011.
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că vor reuşi să treacă peste acest defect, vinovăţia lor fiind judecată cu prudenţă59; 
Declaraţia privind etica sexuală, document publicat în data de 29 decembrie 1975, 
vorbeşte despre nevoia de a înţelege persoanele homosexuale, la fel, culpabilitatea lor 
trebuind judecată cu prudenţă, fiind necesară creearea unei distincţii între condiţia 
homosexuală şi acţiunile homosexuale individuale, cele din urmă fiind depravate 
şi fără finalitate. În acelaşi document se recomandă evitarea adunării în acelaşi loc 
a mai multor persoane homosexuale, acest lucru însemnînd a le pune pe acestea în 
proximitatea ispitei60. Un alt catehism, Instruction Concerning the Criteria for the 
Discernment of Vocations with regard to Persons with Homosexual Tendencies in 
view of their Admission to the Seminary and to Holy Orders, sugerează că orice formă 
de prejudecată sau discriminare trebuie evitate, persoanele homosexuale trebuind 
tratate cu respect deoarece, pentru a obţine mîntuirea, aceştia trebuie să îşi accepte 
povara, care este văzută ca o încercare la adresa persoanei în cauză.

Documentul Potissimum Institutioni susţine că nu cei care au tendinţe homosexuale 
trebuie respinşi, ci doar cei care le au dar nu le controlează, termenul de control 
fiind înţeles nu doar ca un efort al voinţei, ci mai degrabă ca o libertate progresivă 
faţă de aceste tendinţe, în inimă, în minte, voinţă şi dorinţă61.

Una dintre epistolele date în anul 1986 ne face cunoscută atitudinea Bisericii 
faţă de persoanele homosexuale şi modul de viaţă al acestora, această instituţie 
acuzînd acele persoane gay care fac din orientarea lor sexuală ceva public, ele fiind 
văzute ca principalii factori care promovează comportamentul şi stilul de viaţă 
homosexual – în acest context instituţia religioasă reamintind că nu va promova 
niciodată aşa-numita cultură gay62.

În general homosexualii, deşi văzuţi – în special prin prisma celor două Biserici 
– ca fiind afectaţi de promiscuitate, păcătoşi, înclinaţi spre rău, perverşi, chiar 
bolnavi, şi o ameninţare la adresa familiei, pot fi susceptibili de a fi mîntuiţi, însă 
doar dacă îşi vor accepta povara şi vor practica un mod de viaţă abstinent, această 
decizie oferindu-le şi dreptul de a se putea denumi homosexuali creştini.

În ceea ce priveşte Biserica Ortodoxă, la fel ca şi cea catolică, şi aceasta se va 
vedea pusă în faţa aceloraşi provocări anunţate de secolul al XIX-lea şi afirmate 
în secolul al XX-lea, fiind nevoită să îşi deschidă şi să îşi reformuleze discursul 
în faţa unor subiecte odinioară trecute sub tăcere şi strict reglementate numai de 
către instituţia bisericii, subiecte reprezentînd fie vechile probleme etice privind 
sexualitatea, avortul, contracepţia sau homosexualitatea, fie invenţii ale secolului 
al XX-lea – bioetica, cu procreearea artificială şi clonarea. Deplasarea spre domeniul 
legal al acestor subiecte, ceea ce va însemna implicit şi legalizarea lor şi intrarea 

59 Ibidem.

60 Letter to the bishops of the Catholic Church...

61 New Vocations for a New Europe: final document of the Congress on Vocation to the 
Priesthood and to Consacrated Life in Europe, Roma, 5-10 iunie 1997.

62 Thatcher, Adrian: op.cit., p. 213.
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în normalitate a acestora, va îngrijora Biserica, determinînd-o să reacţioneze în a 
le reaminti credincioşilor săi care sunt normele unei vieţi morale şi etice care să 
îi conducă mai apoi spre mîntuirea sufletului. În ciuda contextului creeat după 
cele două războaie mondiale şi declanşarea revoluţiei moravurilor, în urma cărora 
aceasta, alături de Biserica Catolică, îşi pierde treptat din autoritatea avută odinioară, 
Biserica Ortodoxă va continua să se considere şi intituleze – la fel ca şi instituţia 
Bisericii Catolice – model etic şi moral al societăţii, unul din principalele obiective 
ale acestei instituţii fiind reînnoirea omului, readucerea lui la o stare sănătoasă, 
dumnezeiască, care să îi asigure mîntuirea. Spre deosebire însă de contraofensiva 
catolică, aceasta nu va căuta să îşi justifice existenţa ca instituţie protectoare a 
societăţii moderne, considerîndu-se mai degrabă a-i fi lumii conştiinţă şi inimă63. 

În ceea ce priveşte Revoluţia sexuală, ortodoxia ajunge să o considere a fi un 
adevărat regres, deoarece aceasta va duce la formarea unei societăţi ce va oferi 
sexualităţii un mult prea mare interes şi o mult prea exagerată importanţă, creeîndu-
se aşadar un climat caracterizat de imoralitate şi depravare, ce va duce la promovarea 
unor concepte imorale precum homosexualitatea, avortul şi fertilizarea in vitro64. 
Noua mentalitate ajunge aşadar să conteste vechiul conceptul de logică naturală, 
această evoluţie obligînd Biserica la a da un răspuns de natură etică şi de a-şi construi 
discursul astfel încît acesta să îi justifice atitudinea faţă de aceste probleme.

Acum are loc o reafirmare a teologiei morale ortodoxe, aceasta fiind o teologie de 
natură ascetică tradiţională ce apare din nevoia teologilor de a pune în lumină şi de a 
susţine concepţiile Tradiţiei ortodoxe în contextul naşterii noilor dileme ale societăţii 
moderne65. Problematica acestei ştiinţe va rezulta din conflictul – permanent – al 
identităţii şi naturii umane dintre credinţă şi păcatul carnal, fiind pusă în discuţie 
natura sexualităţii şi a modului în care aceasta – împreună cu celelalte aspecte ce ţin 
de ea – trebuie abordate de un credincios66. În acest context Biserica Ortodoxă îşi va 
relua discursul referitor la sexualitatea umană, acordîndu-i acesteia statulul de dar 
divin67, dat omului numai în vederea procreări – în opinia Bisericii, aceasta nu este 
o opţiune, ci o caracteristică fundamentală a naturii umane, o nevoie elementară a 
fiecărui om, care implică nevoia de dragoste, afecţiune, înţelegere şi compasiune, 
reprezentînd toate cele trei dimensiuni ale naturii umane: trup, suflet şi minte68. La 
fel ca şi Biserica Catolică, şi cea Ortodoxă îşi va baza discursul pe legea naturală şi 
teologia morală, căci tot ceea ce este imoral este considerat a ţine nu de nerespectarea 
unei legi, ci de încălcarea legilor naturale ale fiinţei umane, nimic neputînd fi mai 
imoral decît pângărirea chipului dumnezeiesc al omului, această pângărire acoperind 

63 Costa de Beauregard, Marc Antoine: op.cit., p. 71.

64 Breck, John: Darul sacru al vieţii, editura Padmos, Cluj Napoca, 2001, pass.

65 Breck, John: op.cit., p. 10.

66 Ibidem, p. 16.

67 Thatcher, Adrian: op.cit., p. 208.

68 Breck, John: op.cit., p. 43.
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fiinţa umană de păcat. De aici va decurge – din perspectiva creştin-ortodoxă – şi 
caracterul extrem de imoral al homosexualităţii, care va fi pus în directă legătură 
cu degradarea umană. 

Trei elemente principale ne pot fi călăuzitoare în a defini atitudinea Bisericii 
Ortodoxe în faţa sodomiei: etica şi morala religioasă, Biblia şi scrierile vechilor sfinţi 
ortodoxi, aceste surse relevîndu-ne statusul homosexualităţii – cum este definită 
din perspectivă creştină, care este relaţia ei cu sexualitatea, familia şi căsătoria, care 
ar trebuie să îi fie statusul legal, şi nu în cele din urmă, care sunt soluţiile Bisericii 
pentru vindecarea acestei boli morale. Sursa principală care condamnă sodomia – 
din perspectiva creştină, deoarece începînd cu epoca modernă vor apărea tot mai 
multe voci care susţin că Sfînta Scriptură nu menţionează de această problemă, prin 
urmare, nici nu o condamnă – este Biblia, după cum a fost discutată în rîndurile de 
mai sus. Această sursă conturează în principal două atitudini vizavi de pederastie 
– dacă Vechiul Testament denumeşte sodomia ca fiind o spurcăciune în faţa lui 
Dumnezeu, expresia necurăţeniei şi a unor patimi de ocară, ele însele rezultate a 
unor cauze mai generale precum idolatria69, Noul Testament va schimba viziunea 
asupra acestei practici, homosexualitatea ajungînd să fie clasificată şi condamnată 
ca un păcat împotriva firii, termen pe care, după cum am văzut, l-am întîlnit şi 
în discursul Bisericii Catolice. Sfîntul Pavel îi va condamna foarte aspru pe cei 
perverşi (cu înţeles de homosexuali), socotind că aceştia au ajuns la practici atît de 
depravate numai datorită idolatriei lor; acelaşi autor, în Romani 1, 21-23 găseşte, 
printre alte cauze ale acestui păcat şi ruperea totală a legăturii cu Dumnezeu70. 
Conform Sfîntului Ioan, nici un alt păcat nu a fost pedepsit atît de aspru de către 
Dumnezeu ca şi cel al sodomiei, pedeapsa cetăţii Sodomei fiind icoana celei a iadului 
pentru cei care nu cred în realitatea pedepselor de dincolo71. Interpretarea creştină 
a Bibliei – pe lîngă condamnarea homosexualităţii – va duce la conturarea ideii de 
complementaritate sexuală, aceasta fiind sursa care ne vorbeşte de perechea umană 
primordială, formată din femeie şi bărbat, aşa cum a fost creată de Dumnezeu, 
complementaritatea sexuală fiind atestată şi sprijinită şi de Tradiţia ortodoxă 
cît şi de scrierile sfinţilor ortodoxi, şi folosită de această instituţie în discursul 
său împotriva homosexualităţii şi a legalizării căsătoriilor homosexuale. Trebuie 
observat, de asemenea, că perechea, formată din masculin-feminin, străbate întreaga 
creaţie, la toate nivelurile, dezvăluindu-ne atît distincţia dintre cele două sexe cît şi 
comuniunea constructivă ce se stabileşte între acestea, aceasta fiind un act ce are 
ca şi principal obiectiv şi motivaţie forţa creatoare – în acest sens, perechii umane, 
constituită din bărbat şi femeie, Dumnezeu i-a poruncit: Creşteţi şi vă înmulţiţi, 
umpleţi pământul şi-l stăpâniţi72.

69 Thatcher, Adrian: op.cit., p. 34.

70 Mihoc, Constantin (Pr.Dr.): Taina Căsătoriei şi Familia Creştină, editura Teofania, Sibiu, 
2002, pass.

71 Ibidem.

72 Geneza 1:28.
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În ceea ce priveşte homosexualitatea şi semnificaţia morală a acesteia, Biserica 
Ortodoxă o va declara ca fiind un păcat grav, o perversitate şi o boală73, caracterizată 
de iubirea de sine, deci de narcisism74. În viziunea cea mai simplă, sodomia este o 
deviaţie de la comportamentul sexual normal, cu un caracter intrisec rău, distructiv; 
însă chiar şi aşa, răspunsurile creştine la adresa acesteia se vor dovedi a reflecta 
adesea o multitudine de opinii şi atitudini, ce se dovedesc a fi uneori în total 
dezacord. Conform autorului John Breck (preot prof. dr.) atitudinile creştine vizavi 
de această problemă pot fi împărţite în funcţie de nivelul de toleranţă al celui care 
emite o asemenea judecată. Putem vorbi în acest context de o atitudine nefavorabilă-
puritivă, reprezentată de o critică dură şi o atitudine negativă, care acuză atît starea de 
homosexual cît şi actele homosexuale ca fiind deviante, perverse; aceasta este urmată 
de o atitudine nefavorabilă non-puritivă, mai moderată, care vede în homosexualitate 
o disfuncţie, fiind condamnat însă numai păcatul, dar nu şi păcătosul; pe măsură ce 
nivelul de toleranţă creşte, putem vorbi de o acceptare prudentă, limitată, care deşi 
înţelege homosexualitatea ca fiind un rău intrisec, aceasta este acceptate în cazul 
în care se desfăşoară în cadrul unei relaţii stabile; şi ultima categorie, acceptarea 
deplină, care consideră această stare ca fiind ceva înnăscut, caracteristic persoanei 
în cauză, şi prin urmare ceva dăruit de Dumnezeu75. Văzută ca şi păcat – atitudinea 
cea mai des întîlnită de altfel în rîndul teologilor, homosexualitatea, deşi încadrată 
în categoria păcatelor involuntare de către teologia modernă, rămîne totuşi un păcat 
sexual, care indiferent de natura sa voluntară sau nu, este considerat a fi printre 
cele mai grave păcate pe care o persoană le poate săvîrşi – avînd tendinţa de a 
spune că ucigerea e cel mai grav dintre acestea, vom vedea că homosexualtatea este 
pusă în aceiaşi categorie cu ucigaşii, violatorii sau desfrînaţii, de aici decurgînd 
şi caracterul strigător la cer al acesteia, catalogat astfel datorită faptului că tinde a 
nimici imboldurile (instinctele) puse de Dumnezeu în firea noastră. Din punct de 
vedere al arhiepiscopului Hrisostom de Etna, nu homosexualitatea în sine este un 
păcat, ci natura acesteia, care determină omul să comită un păcat, definit ca fiind 
călcarea cu deplină ştiinţă şi cu voie liberă, prin gînd, cuvînt sau faptă, a voii lui 
Dumnezeu76. Sfîntul Pavel va cataloga sodomia ca fiind un păcat împotriva firii, 
ce duce la descompunerea trupului, cauzată de un suflet slăbit, însă, mai presus 
de orice, acest păcat va nega adevărata iubire dintre bărbat şi femeie şi natura 
complementară a acesteia, care purifică natura umană şi o ridică prin actul căsătoriei 
până la înălţimea unei taine sfinte. Din moment ce stilului de viaţă homosexual 
nu îi este atribuită nici o finalitate, neputînd exista act sexual procreator, va fi 
de la sine înţeles că singurul obiectiv al sexualităţii unui cuplu homosexual va fi 
obţinerea plăcerii, ceea ce intră în contradicţie cu normele morale şi etice ale Bisericii 

73 Ariès, Philippe; Duby, Georges: op.cit., p. 57.

74 Hrisostom de Etna (arhiep.): op.cit., pass.

75 Breck, John: op.cit., p. 78-79.

76 Hrisostom de Etna (arhiep.): op.cit.



163

privind sexualitatea şi finalitatea actului sexual. Însă trebuie făcută o distincţie între 
actul homosexual şi orientarea în sine – în timp ce actul homosexual este văzut de 
instituţia religioasă ca fiind incontestabil un păcat grav, orientarea homosexuală nu 
va reprezenta un rău, atîta timp cît există abstinenţă. O opinie tot mai des întîlnită 
în scrierile unor teologi ortodoxi va fi caracterul permanent al homosexualităţii, 
însă chiar şi aşa, Biserica Ortodoxă nu va putea accepta manifestările exterioare ale 
acesteia, chiar dacă au loc în cadrul unei relaţii stabile, opunîndu-se în acest context 
şi căsătoriilor dintre persoane de acelaşi sex, deoarece ireversibilitatea orientării 
homosexuale nu va putea justifica instituţionalizarea şi ridicarea uniunilor de acest 
gen la gradul de mariaje autentice, acceptate de voinţa divină. 

Biserica Ortodoxă va considera aşadar homosexualitatea ca fiind o ameninţare 
serioasă la adresa instituţiei familiei şi a căsătoriei, legalizarea uniunilor între persoane 
de acelaşi sex, pe lîngă faptul că ar însemna o încălcare a complementarităţii sexelor, 
ar duce şi la promovarea unei oarecare promiscuităţi sexuale77, aceasta fiind în sine 
o dispreţuire a alterităţii create de Dumnezeu şi o auto-suficienţă sterilă, ce intră 
în contradicţie cu actul creator78. Un alt argument împotriva legalizării uniunilor 
între persoane de acelaşi sex va fi acela conform căruia căsătoriile homosexuale 
sunt instituite – cu forţa – de către om, în timp ce căsătoriile heterosexuale, normale, 
sunt instituite prin voinţa şi cu acceptul direct a lui Dumnezeu79. Această atitudine a 
Bisericii se bazează şi pe scrierile unor importanţi sfinţi ai săi, conturîndu-se astfel o 
idee creştin-ortodoxă asupra relaţiei dintre sexualitate şi căsătorie, aceasta implicînd 
şi noţiunea de familie. În acest sens vor lua naştere diferite interpretări asupra naturii 
sexualităţii şi asupra funcţiei acesteia: Sfîntul Grigorie cel Mare, spre exemplu, va 
susţine că singurul scop al sexualităţii umane este procreerea: cei căsătoriţi trebuie 
să-şi amintească mereu că scopul unirii lor este procrearea; această idee se regăseşte 
şi în opera Sfîntului Maxim, care critică sexualitatea şi plăcerea sexual ca fiind un 
păcat, prin urmare singurul scop al actului sexual trebuind să fie doar procreerea. 
O atitudine complet diferită se va regăsi însă în scrierile Sfîntului Ioan Hrisostom, 
ale egumenului Talasie şi ale Sfîntului Grigorie de Nazianz.

Iată ce ne spun scrierile Sfîntului Ioan Hrisostom: nici o relaţie între oameni nu 
este mai strânsă ca iubirea existentă între soţ şi soţie, dacă ei sunt uniţi aşa cum ar 
trebui să fie [...] această iubire este adânc înrădăcinată în fiinţa noastră. Neobservată, 
ea atrage trupurile bărbaţilor şi femeilor unele spre altele, întrucât la început femeia 
a fost făcută din bărbat, iar din bărbat şi femeie alţi bărbaţi şi alte femei80. Sfântul 
Talasie găseşte în sexualitate dorul după Dumnezeu aceasta fiind iubirea care uneşte 
pe bărbat şi femeie într-un „singur trup”. La fel cu cei doi, Sfîntul Grigorie de Nazianz 
conferă căsătoriei valoare sacramentală, deoarece, conform acestuia, Dumnezeu 

77 Leb, Ioan Vasile: Famille et eglise au III-eme millenaire. Un point de vue othodoxe, în 
Theologia Orthodoxa, 1/2007.

78 Costa de Beauregard, Marc Antoine: op.cit., p. 38-39.

79 Siker, Jeffrey: op.cit., p. 106.

80 Breck, John: op.cit., p. 48.
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Însuşi este Cel Care ne atrage spre aceasta81. Această legătură este pusă în legătură 
directă cu imboldul firesc sădit de Dumnezeu în om: de aceea va lăsa omul pe 
tatăl şi pe mama sa şi se va alipi de femeia sa şi vor fi amândoi un trup (Efeseni 5, 
31). Biserica Ortodoxă, în raport cu cea Catolică, va condamna mult mai vehement 
încercările de legalizare a căsătoriilor homosexuale, atitudinea acesteia dovedindu-
se a fi în general mult mai rece şi mai tranşantă în ceea ce priveşte problema 
homosexualităţii. Canoanele sale ne oferă o imagine sugestivă asupra gravităţii 
acestui păcat şi asupra modului în care persoana care se face vinovată de acesta 
trebuie pedepsită – din punct de vedere al penitenţei impuse - şi tratată. Aşadar, 
amintim aici de canonul Sfîntului Vasile cel Mare, al Sfîntului Ioan Ajunătorul, al 
Sfîntului Nichifor Mărturisitorul, al Sfîntului Grigore de Nisa, şi al Sfîntului Ioan 
Postitorul. Acestea vorbesc de păcatul sodomiei, indicând şi penitenţa care trebuie 
dată celui care a căzut în acest păcat, toate acestea denunţînd aşadar depravarea 
umană. Conform canonului Sfîntului Vasile cel Mare, care sancţionează, alături 
de sodomie şi desfrîul cu bărbaţii şi alte păcate asemenea, pentru cel ce se face 
vinovat de un asemenea păcat, şi implicit de imoralitate, este recomandată epitimia 
de 15 ani82. Acest canon va face trimitere la cel al Sfîntului Nichifor Mărturisitorul, 
care se referă la adulter, sodomiţi, ucigaşi şi alţi răufăcători, acesta recomandînd 
însă pedepse mai blînde pentru persoana care mărturiseşte din iniţiativă proprie 
unul dintre păcatele menţionate mai sus, duhovnicul avînd dreptul de a-i stabili 
penitenţa83. Sfântul Ioan Postitorul adaugă: Noi însă socotim că pentru trei ani să 
se excludă de la împărtăşanie unul ca acesta, plângând şi ajunând, şi spre seară 
mâncând mâncăruri uscate şi două sute de metanii făcând. Iar dacă se dedă mai 
mult trândăviei, să împlinească 15 ani. Sfîntul Grigorie de Nyssa va preciza distincţia 
între curvie, înţeleasă ca desfrânare şi preacurvie – preadesfrânare sau adulter, cea 
din urmă implicând nedreptăţirea unui terţe părţi, reprezentată de soţ, soţie sau, 
în cazul homosexualităţii, natura umană. Iată ce ne spune acest autor: infracţiunea 
aceasta este văzută de comunitatea creştină ca fiind desfrânare, împlinirea poftei 
ce se comite de cineva fără nedreptăţirea altuia, în timp ce adulterul reprezintă 
vătămarea şi nedreptăţirea celui străin. În acest context intră şi stricarea de dobitoace 
şi pederastia, căci şi acestea sunt văzute ca adulter al firii84. Conform preotului Marc 
Antoine Costa de Beauregard, un homosexual nepocăit nu are dreptul de a se apropia 
de Sfînta Cuminecătură, pentru simplul motiv că modul de viaţă al acestuia îl face 
să nu fie în comuniune nici cu Hristos, nici cu Biserica85.

Poziţia Bisericii vizavi de homosexualitate se va dovedi a fi de natură spirituală şi 
morală, aceasta încercînd astfel să tolereze persoanele homosexuale şi să condamne 
homofobia şi discriminarea acestora, recomandînd tratarea lor cu respect şi compa-

81 Ibidem.

82 Floca, Ioan F.: Canoanele Bisericii Ortodoxe: note şi comentarii, Sibiu, 1991, p. 325.

83 Ibidem., p. 358.

84 Ibidem, pass.

85 Costa de Beauregard, Marc Antoine: op.cit., p. 68.
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siune (dar nu înţeles în sensul de milă). Considerînd-o a fi o boală morală, deci în 
directă legătură cu sufletul, această instituţie îşi îndrepta atenţia spre vindecarea 
sufletului, unde trebuie restaurată convingerea că există o ordine sacră, divină a firii, 
fără de care nu se pot distinge limitele între normal şi anormal. Diferitele moduri 
de tratare a acestui păcat îi dau posibilitatea Bisericii de a-şi conforma tratamentul 
canonic în funcţie de starea specifică a fiecărui penitent în parte – în primul rînd, 
prezenţa pocăinţei şi intensitatea acesteia condiţionează aplicarea unui canon sau 
al altuia. 

Pentru creştinii ortodoxi care sunt homosexuali există două posibilităţi: fie 
reconvertirea la Crezul creştin şi la reafirmarea modului de viaţă natural, înscris în 
firea omului, fie lepădarea în mod public de Dumnezeu şi de Biserică şi, în consecinţă, 
autoexcluderea din sînul comunităţii creştine. Alegerea reconvertirii va înseamna că 
persoanele de orientare sexuală care îşi asumă crucea abstinenţei sexuale pot primi 
Sfânta Împărtăşanie ca oricare alt membru al Bisericii, în ceea ce priveşte accesul 
la Taina Preoţiei nexistînd nici un impediment pentru persoanele homosexuale 
care acceptă abstinenţa86. Din punct de vedere pastoral, cedarea lor în faţa ispitei ar 
trebui tratată ca şi în cazul altor păcate sexuale: chemarea la pocăinţă, efort răsplătit 
prin asigurarea unei iertări plină de dragoste pentru momentul căinţei; însă dacă 
preotului i se aduce la cunoştinţă existenţa unui credincios al parohiei sale care este 
activ homosexual, şi care refuză să se căiască, acesta va trebui, cu sfatul şi sprijinul 
episcopului, să-l excomunice temporar pe cel vizat, fiind crucial ca persoanele 
implicate să fie conştientizate de seriozitatea şi nocivitatea comportamentului lor. 
Excomunicarea trebuie însă aplicată cu o grijă pastorală autentică: ea este o măsură 
temporară, menită să aducă persoana respectivă la pocăinţă87. 

Ambele biserici vor susţine, după cele afirmate mai sus, faptul că fiecare persoană 
este liberă să-şi trăiască viaţa cum crede de cuviinţă, cu condiţia ca aceasta să nu 
dăuneze vieţii celuilalt.

86 Breck, John: op.cit., p. 81.

87 Ibidem.


