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Scrisoare deschisă din partea Forumului European al Grupurilor Creştine LGBT
către Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe, întrunit în insula Creta, iunie 2016
Prea Fericirile Voastre, înalt Prea Sfiinţiile Voastre, Prea Sfiinţiile Voastre şi Eminenţele Voastre, iubiţi
Părinţi, fraţi şi surori, iubiţi delegaţi ai Sfântului şi Marelui Sinod,
Forumul European al Grupurilor Creştine Lesbiene, Gay, Bisexuale şi Transgender, o asociaţie ecumenică
alcătuită din peste 40 grupuri din toată Europa şi reprezentând aproximativ 6000 creştini gay, lesbiene,
bisexuali şi transgender (LGBT), doreşte, cu ocazia întrunirii Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe
‐ un eveniment de importanţă istorică ‐ să atragă atenţia liderilor Bisericii Ortodoxe asupra situaţiei
credincioşilor LGBT din eparhiile lor, o situaţie ce ar trebui să constituie o preocupare pentru noi toţi.
Nu suntem în exteriorul Bisericii, suntem în interior
În pofida faptului că persoanele LGBT sunt adesea prezentate ca fiind un grup exterior Bisericii Ortodoxe,
Forumul European al Grupurilor Creştine LGBT poate atesta că, în realitate, sunt la fel de multe persoane
cu orientare sexuală sau identitate de gen nontradiţionale în interiorul Bisericii, pe cât sunt şi în exterior,
lucru care ne‐a fost dovedit prin intermediul numeroaselor activităţi organizate de noi, referitoare la
Europa de Est, şi mulţumită prezenţei creştinilor ortodocşi în rândul grupurilor membre ale asociaţiei
noastre.
Aşa cum ne arată experienţa din multe contexte şi comunităţi religioase, efortul personal de a reconcilia
partea "religioasă" cu cea "sexuală" a propriei identităţi este una dintre cele mai dificile situaţii cu care se
poate confrunta un credincios, mai ales atunci când propria comunitate refuză să‐i recunoască existenţa
sau îl consideră duşman.
Vă solicităm: în timpul predicilor sau al discursurilor, de fiecare dată când menţionaţi subiecte legate de
persoanele LGBT, amintiţi‐vă că ne‐am putea afla în audienţă, chiar înaintea Domniilor Voastre! Nu
suntem un concept abstract, ci oameni adevăraţi ‐ copii, fraţi sau surori ai Domniilor Voastre.
Poveşti ale durerii
Am auzit multe poveşti de viaţă ale persoanelor LGBT ortodoxe ‐ poveşti dominate de durere şi conflict
interior. Mult prea adesea, hotărârea de a ramâne în Biserica Ortodoxă intră în coliziune cu acceptarea
adevărului despre propria persoană. Unii dintre noi şi‐au acceptat deja sexualitatea, în timp ce alţii caută
încă să o înţeleagă; unii dintre noi au decis să trăiască conform propriei conştiinţe şi să îşi asume public
identitatea LGBT, în timp ce alţii nu au întreprins niciun demers public, ci şi‐au acceptat la un nivel personal
identitatea sexuală.
Dar, în foarte multe cazuri, aceste fapte de viaţă sunt de netolerat pentru comunităţile ortodoxe. Mulţi
creştini ortodocşi LGBT sunt izgoniţi din parohiile lor, opriţi de la Sfânta Împărtăşanie, supuşi la terapii de

conversie cu efecte negative asupra sănătăţii mintale, obligaţi să aleagă viaţa monahală sau forţaţi să se
căsătorească, provocând astfel suferinţă unui număr şi mai mare de persoane (soţi, soţii, copii şi familii).
Adesea, aceste acte de violenţă sau autodistrugere impusă din exterior fac ca persoanele LGBT să simtă
furie față de Dumnezeu şi, în unele cazuri, să părăsească Biserica Ortodoxă. Unele persoane LGBT
ortodoxe, aflându‐se în incapacitatea de a mai auzi cu claritate chemarea Domnului, simţindu‐se confuze,
epuizate, demotivate şi lipsindu‐le suportul preoţilor, comunităţilor sau chiar al propriilor familii, sfârşesc
prin a‐şi pune capăt zilelor.
Curajul smerit, o valoare a ortodoxiei, mai ales atunci când luptăm sau mijlocim pentru ceilalţi, ne
îndeamnă să vă solicităm să luaţi în considerare situaţia creştinilor ortodocşi LGBT.
Vă solicităm: faceţi tot ce vă stă în putinţă pentru a opri aceste acte de violenţă şi agresiune! Mult prea
adesea, cei ce strigă cuvinte pline de ură afirmă că se bazează pe Sfânta Tradiţie Ortodoxă. Vă rugăm,
iubiţi învăţători şi păstrători ai Tradiţiei noastre, nu permiteţi ca aceasta să fie utilizată greşit, pentru a
aduce moarte şi distrugere de vieţi omeneşti! Fie ca dragostea şi compasiunea să se arate mai puternice
decât mustrarea.
Un spaţiu de dialog
Noi, fiii şi fiicele LGBT ai Domniilor Voastre, credem că, deşi orice tip de sexualitate umană poate fi utilizat
în moduri ce constituie un păcat, în esenţă, sexualitatea umană este un dar de la Dumnezeu, făcând parte
din creaţia Sa. Nu dorim să existe îndoieli asupra faptului că noi milităm pentru toţi oamenii, cu întreaga
lor diversitate de orientări sexuale şi identităţi de gen, şi nu pentru utilizarea greşită, cu păcat, a acestora.
Noi credem ca Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie Ortodoxă oferă multe exemple de consolare şi
binecuvântare pentru realitatea diversităţii sexualităţii umane, inclusiv pentru persoanele LGBT si pentru
relaţiile lor. Suntem conştienţi că modul în care înţelegem Sfânta Scriptură şi teologia ortodoxă, ca
permiţând reconcilierea armonioasă a identităţilor noastre religioase şi sexuale, poate părea îndrăzneaţă
‐ dar vă rugăm să ne ascultaţi. Vă solicităm să creaţi spaţii securizante de dialog: locuri şi contexte în care
cei care au opinii diferite să îşi poată împărtăşi nu doar părerile, ci şi îndoielile ori poveştile personale.
Dorim ca această conversaţie să fie un dialog, în care ambele părţi să se trateze una pe alta ca parteneri
egali, cu respect, pe baza diferitelor cunoştinţe şi experienţe ale fiecăreia, ascultându‐se una pe alta şi
răspunzându‐şi reciproc la întrebări.
Vă solicităm darul încrederii Domniilor Voastre. Vă rugăm să acceptaţi că solicitarea noastră este călăuzită
de credinţă şi de grija pentru binele Bisericii şi al fiilor şi fiicelor acesteia. Va solicităm să discutaţi cu noi şi
să vă rugaţi împreună cu noi.
Fraţii întru Hristos ai Domniilor Voastre,
Mikhail Cherniak
În numele Grupului Ortodox de Lucru din cadrul Forumului European al Grupurilor Creştine LGBT
orthodox.lgbt@gmail.com
Elaine Sommers şi Wielie Elhorst
Co‐Preşedinţi ai Forumului European al Grupurilor Creştine LGBT
23 iunie 2016

