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Schimbare de direcţie. O perspectivă creştină despre homosexualitate  
 
Cartea SCHIMBARE DE DIRECŢIE este cu siguranţă unul dintre demersurile editoriale autohtone 
de anvergură care merită nu doar menţionate, ci lecturate şi chiar studiate de un public extrem de 
divers – de la persoane care se confruntă în mod direct cu tendinţe, atracţii şi comportamente 
nonheterosexuale, la persoane care au în mediul lor astfel de prieteni, cunoştinţe, membri ai 
familiei, şi până la specialişti cu diverse formări şi preocupări profesionale – preoţi, pastori, lideri ai 
diferitelor biserici şi grupuri sociale, terapeuţi, psihologi, sociologi sau medici. 
– Emanuel Adrian Sârbu, lector universitar, doctor în teologie, doctorand în sociologie şi fondator al 
Asociaţiei de Suicidologie 
  
Homosexualitatea şi tulburările de orientare şi identitate sexuală sunt consecinţe nefericite ale stării 
de păcat, care au ca urmare destructurări patologice la nivel biologic, psihic, relaţional, moral şi 
spiritual – extrem de complexe şi greu de recuperat. Când eforturile specialiştilor sunt unite cu 
puterea îndurătoare şi transformatoare a lui Dumnezeu, miracolul poate avea loc. Este speranţa, 
vestea bună, Evanghelia pe care CONTRA CURENTULUI o aduce prin SCHIMBARE DE 
DIRECŢIE într-un domeniu controversat, tenebros şi aproape virgin. Fie ca acest exemplu de 
creştinism autentic necesar să ne contamineze, iar multe suflete nefericite, chinuite – destine 
naufragiate, să-şi regăsească vindecarea, împăcarea, salvarea. 
– Sorin Săndulache, medic primar neurolog, doctor în antropologie medicală, terapeut creştin şi 
autorul cărţii „Consiliere şi psihoterapie pastorală” 
 
Cei cu orientare homosexuală se găsesc în faţa unei duble probleme: pe de o parte, respingerea din 
partea bisericii şi societăţii, iar pe de altă parte, mari frământări interioare. Cartea de faţă, 
SCHIMBARE DE DIRECŢIE, constituie o speranţă pentru cei care se confruntă cu problema 
homosexualităţii – ideea că transformarea este posibilă. Materialul este, de asemenea, relevant 
pentru consilierii şi psihoterapeuţii creştini. 
– Petru Mihenţ, pastor şi membru al Asociaţiei Psihoterapeuţilor din România  
 
SCHIMBARE DE DIRECŢIE poate fi o rază de speranţă pentru cei ce nu mai au nicio speranţă, 
demonstrând că şi alţii ca ei au reuşit, schimbând direcţia; îi poate motiva să fie mai deschişi, 
adresându-se şi celor ce doresc să-i ajute. Cartea poate fi un instrument util în mâna celor ce se 
confruntă cu astfel de probleme şi a celor ce lucrează cu ei, dar poate fi şi o motivaţie excelentă 
pentru o mai mare implicare şi dăruire în lucrarea cu homosexualii. Biserica creştină, în speţă 
bisericile evanghelice, sunt provocate să acorde o mai mare importanţă acestui domeniu, 
implicându-se în mod activ, oferind suport şi remediu pentru homosexuali. 
– Vasile Leş, psiholog şi psihoterapeut 
 
Cartea aceasta este un mare ajutor pentru cei care doresc într-adevăr o schimbare în viata lor. 
Citind-o, înveţi că totul este posibil cu Dumnezeu, chiar şi pentru tine! Numai El îţi poate schimba 
cu adevărat viaţa. 
– Ghiţă Schinteie, pastor 
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