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ABSTRAKSI  

Homoseksualitas mungkin didaftarkan sebagai salah satu contoh dari kehidupan 

yang jatuh karena keseluruhan orientasi konteks terhadap Kejadian 1-3. Manusia 

diciptakan menurut gambar Allah (Kej. 1:26, 27; 5:1, 3; 9:6). Manusia diciptakan sebagai 

laki-laki dan perempuan (Kej. 1:27). Perintah Allah ialah untuk beranak cucu dan 

bertambah banyak (Kej. 1:28; 9:27). Kejatuhan manusia (Kej. 3) mematahkan rencana 

dan kehendak Allah.  

Homoseksualitas adalah suatu pelanggaran yang nyata. Namun demikian, 

haruslah dicatat bahwa ini bukan satu-satunya dosa yang disebutkan dalam konteks 

Roma 1:29-31). Semua dosa-dosa menunjukkan keterpisahan manusia dari Allah dan 

kepatuhan bagi setiap perilaku seks menyimpang ini untuk meneriman hukuman. 

Semua dosa, khususnya dosa gaya hidup, adalah kejijikan bagi Allah.  

Homoseksualitas adalah salah satu contoh dari kehidupan yang terpisah dari 

kehendak Allah yang sangat jelas dalam penciptaan (beranak cuculah). Ini adalah dosa 

dan masalah kebudayaan yang utama: (1) Dalam Perjanjian Lama (lihat 1m. 18:22; 

20:13; U1. 23:18); (2) Dalam dunia Yunani-Romawi (lihat 1 Tim. 1:10); dan (3) Di zaman 

sekarang. Orang-orang Kristen tidak berhak untuk bertindak dengan kebencian dan 

kesombongan terhadap dosa ini, khususnya ketika menyadari bahwa tidak ada satu 

manusia pun yang benar di hadapan Allah.  

Doa, kepedulian, kesaksian, dan belas kasihan akan bekerja lebih baik di bidang 

ini daripada suatu kutukan berapi-api. Firman Allah dan Roh-Nya akan mengerjakan 

pengutukan tersebut jika kita serahkan kepada-Nya. Semua dosa seksual, tidak hanya 

homoseksual, semua ini adalah kekejian bagi Allah dan membawa kepada 

penghukuman.  

Dengan demikian, maka timbul pertanyaan: Apakah perilaku homoseksual adalah 

tindakan yang menyimpang? Apakah ada penolakan dari lingkungan terhadap kaum 

homoseksual? Apakah kaum homoseksual merupakan sumber penyebaran virus HIV 

dan AIDS? Apakah ada diskriminasi dari Gereja kepada kaum homoseksual? Semua 

pertanyaan tersebut akan dibahas dan dikaji dalam skripsi ini.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Dalam bab pendahuluan ini, akan dibahas secara berturut-turut: Latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penulisan, kegunaan penulisan, defmisi istilah, dan sistematika penelitian.  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Di dalam ke-Tritunggalan-Nya Allah telah bermufakat dalam rencana untuk 

menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa-Nya, dan manusia yang 

diciptakan ini akan menguasai seluruh ciptaan yang ada (Kej. 1:26). Selanjutnya 

disebutkan dalam ayat berikutnya bahwa, “maka1 Allah menciptakan manusia 

menurut gambar-Nya, laki-laki dan perempuan (Kej. 1:27),” dan setelah Allah selesai 

menciptakan manusia itu Ia pun berkata “sungguh amat baik”. Hal ini memperlihatkan 

kepuasan Allah dalam menciptakan manusia, dan seluruh makhluk ciptaan Allah 

diberkati supaya berkembang-biak untuk memenuhi bumi (Kej. 1:22; 8:17).  

Di dalam bagian perkataan sungguh amat baik menyiratkan suatu keistimewaan 

tersendiri bagi manusia yang diberikan oleh Allah. Dibanding dengan ciptaan Allah 

yang lain, ketika selesai diciptakan Allah hanya berfirman baik adanya, ini terlihat 

bahwa Allah mengistimewakan manusia. Sebab dalam bahasa Ibraninya 113:; 3119 (tov 

me’od) berarti kata ini baik secara estetis dan sangat menyenangkan karena tujuan-Nya 

tercapai yang terkait dengan makna adanya hubungan baik antara Allah dengan 

ciptaan-Nya.  

Manusia diciptakan sebagai makhluk istimewa dan memiliki sifat khusus, karena 

diciptakan sesuai dengan peta dan teladan Allah. Implikasinya, bahwa manusia 

diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah untuk memperlihatkan kemuliaan Allah di 

bumi, dan ini merupakan suatu kehormatan bagi manusia yang tidak boleh 

disalahgunakan.2 Menyalahgunakan anggota tubuh termasuk seks menyimpang adalah 

tidak menghormati karunia Allah, karena Tuhan menciptakan manusia itu sungguh 
                                                             

1Istilah maka di sini dipakai sebagai lindak lanjut atau akibat yang timbul dari isi kalimat 

sebclumnya, alau didahului suatu alasan pada kalimat sebelumnya yaitu Kejadian 1:26. Lihat Karel 

Sosipatcr, Elika Tamar: Eden, (Jakarta: Suara Harapan Bangsa, 2010), him. 47   
2Mary Ann Mayo, Pendidikan Seks dari Orangtua kepada Anak, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 

1999), hlm. 16-17. Menyalahgunakan anggota tubuh termasuk seks menyimpang adalah tidak 

menghormati karunia Allah, karena Tuhan menciptakan manusia itu sungguh amat baik adanya. Allah 

tidak menciptakan manusia sebagai makhluk aseksual atau tanpa jenis kelamin, tetagi Ia menciptakan 

manusia sebagai pribadi yang mempunyai tubuh untuk memuliakan Dia.   



amat baik adanya. Allah tidak menciptakan manusia sebagai makhluk aseksual atau 

tanpa jenis kelamin, tetapi Ia menciptakan manusia sebagai pribadi yang mempunyai 

tubuh untuk memuliakan Dia.3 

Seluruh ciptaan lain juga eksis demi kemuliaan Allah, namun binatang sama 

sekali tidak sadar bahwa mereka dijadikan untuk tujuan tersebut. Umat manusia sama 

sekali berbeda dalam hal ini, sebab manusia mengerti bahwa Allah, dalam menciptakan 

manusia menurut gambar-Nya, sudah mengundang manusia itu sendiri untuk 

mengenal Dia dan juga memerintahkan manusia untuk mencari kemuliaan-Nya bukan 

kemuliaan manusia itu.  

Pemahaman demikian tentang manusia langsung berlawanan dengan 

pemahaman dunia evolusioner4 yang mengatakan bahwa segala produk terjadi dari 

pertemuan yang aksidental (terjadi secara kebetulan atau teljadi tanpa tidak disengaja) 

dari ruang, waktu dan energi. Menurut wawasan dunia ini, manusia tidak lebih dari 

sekedar mesin-mesin yang tujuan utamanya adalah mereplikasi gen dan reproduksi 

spesies.5 Dengan demikian, makna dari pada penciptaan untuk memuliakan 

penciptanya menjadi kabur karena manusia telah mengalihkan makna itu untuk 

memuliakan dirinya sendiri. Pemahaman seperti ini benar-benar tereduksi dan korup 

tentang natur manusia sehingga menjadi dasar dari revolusi seksual dan budaya 

relativisme moral.  

Dalam Kejadian 2, perlu diperhatikan ketika Allah berkata, “tidak baik kalau 

manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya, yang 

sepadan dengan dia” (Kej. 2:18) adalah bahwa kebutuhan Adam akan seorang 

penolong atau teman hidup bukan atas dasar kehendaknya semata-mata (walaupun 

disini Adam sudah merasakan kebutuhan itu, Kej. 2:19-20), melainkan Allah sendiri 

yang bertindak memberikan seorang penolong baginya.  

Tentang penciptaan wanita, Allah membuat Adam tertidur pulas dan ketika 

Adam sedang tertidur, Allah mengambil salah satu tulang rusuk Adam dan menutup 

kembali tempatnya dengan daging. Dari tulang rusuk itu, Allah menjadikan seorang 

wanita dan membawanya kepada Adam dan Adam langsung mengenali6 bahwa 

wanita inilah pendamping yang sempuma bagi dia, itupun diakui Adam ketika ia 

                                                             
3Ibid.  
4Dunia yang telah mengalami perubahan secara berangsur-angsur dan bergeser dari makna 

penciptaan dunia yang sebenarnya. Telah terjadi dekadensi moral dari ciptaan yang seharusnya 

memuliakan Penciptanya.   
5John Piper, Seks dan Supremasi Kristus, (Surabaya: Momentum, 2008), him. 123.   
6Saat Adam melihat wanita yang dibawa Allah ia langsung mengenalinya dan berkata, “inilah dia, 

tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. 1a akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-

laki” (Kej. 2:23). lni berarti bahwa pendamping yang sepadan bagi seorang laki-laki adalah seorang 

perempuan.   



bangun dari tidumya dan menyambutnya dari tangan Allah.7 Dengan adanya 

penciptaan Hawa, maka kemanusiawian digenapkan dan disempumakan dalam 

pendistingsian (pembedaan) antara laki-laki dan perempuan. Jenis kclamin merupakan 

bagian dari kebaikan dalam penciptazm Allah.8 

Distingsi (perbedaan) antara laki-laki dan perempuan bukanlah masalah 

diferensiasi (yang menghasilkan perbedaan) evolusioner (sedikit demi sedikit) dan 

bukan juga sekedar konvensi (pemmufakatan) masyarakat, melainkan suatu unsur 

komponen yang esensial dari tujuan Allah dalam penciptaan. Pemyataan tentang 

hubungan perempuan dengan laki-laki karena perempuan diambil dari laki-laki, 

kadang-kadang menonjolkan gambaran bahwa perempuan adalah penolong bagi laki-

laki, dan istilah ini tersirat semacam mutu yang rendah dari perempuan. Dalam 

Kejadian 2:18, kata neged yang dipakai berarti “sesuai dengan” dia,9 sedangkan kata 

‘ezer yang diterjemahkan “penolong”, menurut Erickson kata ini, dipakai untuk 

menunjukkan pertolongan Allah kepada manusia, di beberapa bagian di 

dalamPerjanjian Lama (Kel. 18:4; U1. 33:29; Mzm. 33:20; 70:6; 115:9-11).10 

Gambaran perempuan yang diberikan dalam Alkitab bukanlah suatu kedudukan 

yang tidak berarti dan sikap pengabdian yang hina. Di dalam Alkitab istilah-istilah 

perempuan seringkali dipakai baik itu untuk menunjukkan peranannya dalam keluarga 

maupun dipakai untuk menggambarkan Allah, sepeni yang diungkapkan Musa dalam 

Ulangan 32:18, bahwa “...dan telah kaulupakan Allah yang melahirkan engkau.” Selain 

itu, perempuan juga memainkan peranan penting dalam kcrajuun Allah. meskipun 

hanya merupakan golongan kecil. telapi dulnm scjaruh Alkitub kudangkala ada kaum 

perempuan yang menempati kedudukan kepemimpimm dan pengaruh, melihat sejarah 

ini maka, Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah untuk 

memuliakan Allah di dalam perbedaan mereka sebagai laki-laki dan perempuan.  

Di dalam kisah penciptaan manusia (heteroseksual-monogami) tidak terdapat 

maksud tersembunyi (implisit) yang menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia 

untuk hidup secara semburit (homoseksual). Allah menciptakan manusia sebagai 

makhluk seksual dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan (hetero) dan keduanya 

dipersatukan dalam hubungan seksual antara suami dan isteri (monogami) untuk 
                                                             

7F . L. Baker, Sejarah Kerajaan Allah 1, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), him. 22.   
8Sependapat dengan hal tersebut di atas Millard J. Erickson, mengatakan bahwa tidak ada 

perbedaan amara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan dianggap budak atau pembantu semata 

karena manusia yang diciptakan menurut gambar Allah adalah laki-laki dan perempuan, dan keduanya 

memiliki gambar Allah. Lihat Millard J. Erickson, Teologi Kristen, volume 2, (Malang; Gandum Mas, 

2003), hlm. I35.   
9Francis Brown, S. R. Driver, dan Charles A. Briggs, Hebrew and English Lawicon of the Old 

Testament, (New York: Oxford University, 1955), hlm. 617. Di sini Brown juga menambahkan kata sama 

dengzm tetapi menurut penulis kata sama dengan akan menimbulkan kata multi tafsir sehingga penulis 

hanya memakai kata sesuai dengan. 
10Millard J. Erickson, Teologi Kristen, volume 2, (Malang: Gandum Mas, 2003), hlm. l36.   



beranak cucu dan melahirkan keturunan dalam landasan kasih dan takut akan Tuhan 

(Kej. 1:26-27; 2:24).  

Dasar kebutuhan emosional (kasih sayang) laki-laki ini adalah seksual, dan 

kebutuhan ini terpenuhi melalui perkawinan. Intimasi seksual akan menyatukan 

kedua-duanya bersama; merekat komitmen satu terhadap yang lain di hadapan Tuhan. 

Ini dicerminkan secara indah dalam tindakan seksual itu sendiri, lambang dinamis dari 

dua tubuh menjadi satu. Satu orang diambil dari bagian tubuh orang yang lainnya dan 

dikembalikan lagi kepadanya dalam perayaan seksual yang merupakan pemenuhan 

Tuhan atas kebutuhan kedua orang tersebut. Penyatuan yang demikian di antara dua 

anggota yang sesamajenis adalah tidak sesuai karena menyalahi citra ilahi Pencipta 

(manusia sebagai laki-Iaki dan perempuan, sebagaimana juga pemenuhan 

seksual/emosional yang spesiflk yang Tuhan telah buat untuk manusia).  

Hubungan yang dilakukan secara homoseksual tidak melaksanakan mandat 

budaya yang telah diberikan Tuhan untuk beranak cucu karena tidak dapat beranak 

cucu bahkan tidak memuliakan Allah sebagai pencipta karena gambar Allah itu dirusak 

dengan hubungan sesama jenis. Lebih lanjut, di dalam 10 hukum Allah, ada perintah 

yang jelas supaya orang Israel tidak berzinah (Kel. 20:14; U1. 5:18). Dalam Perjanjian 

Baru, Tuhan Yesus dengan jelas meneguhkan perintah pemikahan yang hetero-

monogami, dan melarang perceraian karena perceraian dipandang sama halnya dengan 

berzinah (Mat. 19:4-6,9; Mrk. 10:11-12). Rasul Paulus yang walaupun menyebut 

kelajangan (selibat) sebagai yang ideal bagi dirinya, namun ia tetap menekankan 

tentang perkawinan yang kudus dan monogami dan menghindari perceraian (1 Kor. 

721-16). Lebih lanjut, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus dan Kolose 

menasehati jemaat mengenai rahasia perkawinan yang hetero-monogami yang diisi 

dengan rasa kasih dan hormat, karena perkawinan merupakan gambaxan hubungan 

Kristus dengan jemaat-Nya (Ef. 5:22-33; K01. 3:18~19).  

Ayat yang menuliskan mengenai perilaku homoseksual misalnya dalam peristiwa 

Sodom dan Gomora (Kej. 19:4-8), tetapi ayat ini tidak secara eksplisit berbicara 

mengenai perilaku homoseksual. Namun, dari konteksnya dapat dilihat bahwa ayat-

ayat ini memang mengindikasikan adanya perilaku demikian. Mengenai kesucian 

perkawinan, dalam kitab Imamat disebutkan dengan jelas bahwa, “Janganlah engkau 

tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu 

kekejian Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan 

semuanya itu bangsa-bangsa yang akan Kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis” 

(Im. 18:22-24).  

Ayat-ayat yang sama juga dapat dilihat dalam Imamat 20:13. Konteks ayat ini 

berbicara mengenai hubungan seksual sejenis, dan tentang perzinaan yaitu hubungan 

seksual dengan anggota keluarga lain dan bukan dengan isteri sendiri (lihat juga Ul. 

27:20-23). Alkitab secara konsisten mengatakan bahwa perbuatan homoseksualitas 

adalah dosa (Kej. 19:1-13; Im. 18:22; Rm. 1:26-27; 1 Kor. 6:9). Roma 1:26-27 secara khusus 



mengajarkan bahwa homoseksualitas adalah akibat dari penyangkalan dan penolakan 

terhadap Allah. Ketika seseorang terus di dalam dosa dan ketidakpercayaan, Alkitab 

mengatakan bahwa Allah “menyerahkan mereka” kepada hawa nafsu dan menjadi 

lebih jahat dan berdosa untuk menunjukkan kepada mereka kesia-siaan dari hidup 

yang terpisah dari Allah. 1 Korintus 6:9 mengatakan bahwa, “pelaku-pelaku” 

homoseksualitas tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah. Allah tidak 

menciptakan seseorang dengan keinginan homoseks. Alkitab juga mengatakan bahwa 

seseorang menjadi homoseks karena dosa (Rm. 1:24-27) dan pada akhirnya karena 

pilihan mereka sendiri.  

Homoseksualitas mengacu pada interaksi seksual dan/atau romantis antara 

pribadi yang berjenis kelamin sama. Pada umunya, kata sifat homoseks digunakan 

untuk hubungan intim dan atau hubungan seksual diantara orang-orang berjenis 

kelamin sama, yang bisa jadi tidak mengidentiflkasi diri mereka sebagai gay (hubungan 

antara laki-laki dengan laki-laki) atau lesbian (hubzmgan antara perempuan dengan 

perempuan).  

Orientasi seksual yang lazim ada dalam masyarakat adalah heteroseksual, 

sedangkan homoseksual oIeh masyarakat dianggap sebagai penyimpangan orientasi 

seksual. Orientasi seksual disebabkan oleh interaksi yang kompleks antara faktor 

lingkungan, kognitif, dan biologis. Pada sebagian besar individu, orientasi seksual 

terbentuk sejak masa kecil. Hasil penelitian-penelitian sebelumnya menganggap bahwa 

ada kombinasi antara faktor biologis dan lingkungan sebagai penyebab orientasi 

seksual homoseksual.11 Kecenderungan homoseksual tampaknya dimulai pada umur 

yang sangat muda yang kemudian ditambahi oleh pengaruh-pengaruh lainnya dalam 

hidupnya di kemudian hari, bisa membuat seseorang untuk condong mencari 

penyatuan emosi dan seks dengan sesame jenis.  

Adalah hal yang berat ketika seseorang memutuskan dan mengakui bahwa 

dirinya adalah gay. Dibutuhkan keberanian yang luar biasa untuk melakukan hal itu. 

Individu harus benar-benar mempersiapkan diri secara psikologis sebelum 

melakukannya. Bahkan setelah individu mampu menguasai dirinya sendiri, individu 

harus siap menerima respon dari keluarga dan kemungkinan konsekuensi atas 

pengakuannya, sehingga keluarga akhimya tahu. Keluarga dan masyarakat akan 

memberikan berbagai macam reaksi, baik yang mendukung maupun menolak. Dilema 

dan konflik pasti akan dihadapi ketika seseorang memutuskan atau menyatakan diri 

kepada publik untuk menjadi homoseksual. Beberapa peneliti yakin bahwa 

homoseksualitas adalah akibat dari pengalaman masa kanakkanak, khususnya interaksi 

antara anak dan orangtua. Hal ini mengacu kepada beberapa penelitian yang 

                                                             
11Money dalam Feldmen, Understanding Psychology, Second Edition, (New York: McGraw-Hill 

Publishing Company, 1990.), hlm. 360.   



ditemukan dan menunjukkan bahwa homoseksual diakibatkan oleh pengaruh ibu yang 

dominan dan ayah yang pasif.12 

Perdebatan terhadap kaum homoseksual baik kaum gay maupun lesbian 

membuahkan sikap negatif dari lingkungan sosial. Akan tetapi, sikap negatif oleh 

masyarakat lebih kuat terhadap kaum gay daripada kaum lesbian. Hal ini disebabkan 

karena adanya anggapan dan harapan dari masyarakat bahwa laki-laki harus menikah 

dan memberikan anak kepada istri dan keluarga. Selain itu keberadaan kaum gay lebih 

teramati dan terlihat dalam kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat semakin 

bersikap negatif dengan harapan bahwa kaum ini akan hilang dari kehidupan sosial. 

Sikap masyarakat yang sedemikian negatif membuahkan beragam perlakuan yang 

menyakitkan bagi kaum gay.13  

Perlakuan yang diterima oleh kaum gay mulai dari kecaman terhadap kaum gay 

yang harus dibuang dari lingkungan sosial, dilecehkan, dihina, dilabel sebagai orang 

yang memiliki karakteristik yang negatif, ditolak, diasingkan, dianggap sebagai orang 

yang “sakit”, dan sumber penyakit terutama penyakit seksual menular seperti 

HIV/AIDS.”14  Perlakuan yang demikian tidak hanya didapatkan dari masyarakat 

sosial, akan tetapi yang paling menyakitkan adalah penolakan dan penganiayaan dari 

keluarga seperti orangtua, saudara, teman sebaya dan sahabat mereka.  

Kaum gay memiliki dukungan yang sangat rendah dari keluarga dan lingkungan 

karena orientasi seksual yang salah. Kaum ini dihujat, diisolasi, dan dianggap sebagai 

kutukan Tuhan serta “dibuang” dari keluarga. Sikap penerimaan yang masih sangat 

terbatas dari keluarga maupun masyarakat umum yang ikut menolak perilaku gay dan 

lesbi (homofobia) menyebabkan banyak risiko yang timbul; diantaranya risiko tinggi 

untuk bunuh diri akibat mengalami penolakan dan perlakuan tidak baik dari 

masyarakat maupun keluarga.15  

Sekalipun badan psikiatri dari berbagai negara sudah terbuka dan menganggap 

perilaku homoseksual bukan penyakit mental, umumnya kalangan agama masih 

banyak yang menolak. Ini terlihat dalam negara-negara yang masih ortodoks dengan 

keyakinan agamanya akan menghukum penjara atau bahkan menghukum mati para 

pelaku homoseksual jika tertangkap basah.16 Sikap etis terhadap kaum homoseksual 

masih sangat dipengaruhi oleh pandangan lama bahwa homoseksualitas adalah 

penyakit atau keadaan abnormal atau penyimpangan. Oleh karena itu, anjuran masih 

lebih banyak ditekankan pada pertobatan dari perilaku homoseksual ke heteroseksual 

yang dianggap sebagai hubungan yang sehat dan normal. Orangtua yang tahu bahwa 

                                                             
12N. R. Carlson, Physiologz of Behavior, am: edition, (Boston: Allyn and Bacon, 1994), hlm. 312. 
13Hasil wawancara dengan Mr. X.   
14Robert P. Borong, Etiks Seksual Kontemporer, (Bandung: Ink Media, 2006), hlm. 78.   
15Kesaksian dari Mr. X  
16Herlianto, Ada Apa dengan Gay dan Lesbi, (Jakarta: Mitra Pustaka, 2008), hlm.  11 



anak~anaknya cenderung homoseksual akan menganjurkan untuk mencari psikoterist 

untuk menolongnya kembali ke heteroseksual. 

Umumnya agama-agama semitik (Yahudi, Kristen, Islam) menolak perilaku 

homoseksual berdasarkan kitab-kitab suci masing-masing, namun belakangan tumbuh 

juga sayap liberal dalam agama-agama itu yang mulai menerima perilaku demikian, 

bahkan mendukung pentahbisan pemimpin agama yang berperilaku demikian dan 

merestui pemikahan sejenis.17 Menurut Herlianto dalam bukunya “ada apa dengan gay 

dan lesbi”, dikemukakan bahwa Gereja-Gereja di Barat dalam hal ini Gereja Anglikan 

di Inggris maupun Gereja orthodox Timur sudah mulai menerima dan memberikan 

advokasi kepada kaum homoseksual. Gereja episkopal di Amerika pada tahun 2003 

mengangkat Gene Robinson seorang gay untuk menjadi uskup di New Hampshire. 

Juga ada beberapa Gereja-gereja liberal di Amerika, Empa dan Australia. 

                                                             
17Ibid., hlm. 12.   


