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MENG-QUEERKAN TEOLOGI

ami menyambut kontribusi kisah-kisah
yang menceritakan pengalaman dan refleksi
berharga para kontributor. Tulisan ini memuat kisahkisah penting dari individu-individu LGBTIQ+
yang beriman dari berbagai penjuru dunia. Tulisan
ini memberikan sumbangsih nyata dalam meluaskan
cakrawala kita tentang keragaman manusia yang juga perlu disoroti dan diketahui
oleh gereja dan institusi keagamaan dengan lebih serius. Pencerahan mengenai
keragaman ciptaan dan maknanya, serta pemahaman yang terus terbarukan tentang
manusia yang diciptakan segambar dengan Allah, adalah proses belajar yang harus
dilalui oleh gereja secara terus-menerus.
Sebagaimana dipersaksikan oleh kisah-kisah tersebut, komunitas ekumenis masih
jauh dari kondisi ideal di mana mereka ikut berkontribusi dalam menjamin
perlindungan hak-hak dasar komunitas LGBTIQ+. Apapun pandangan teologis kita
tentang identitas dan seksualitas seseorang, seseorang harus dapat merasa aman dan
diterima di komunitas iman. Sayangnya, kita belum menikmati keadaan ideal ini.
Beberapa pekan yang lalu, kota Oslo dihebohkan dengan suatu teror menakutkan
pada malam sebelum perayaan Pride dilakukan. Banyak individu queer yang tidak
merasa aman bahkan di negara bebas seperti Norwegia. Selama kebencian dan
intoleransi masih merajalela dan menghantui teman-teman LGBTIQ+, maka tidak
akan ada juga ketenangan dalam gereja.
Melalui dokumen ‘Mission from the margins’, gerakan ekumenis telah menekankan
bahwa misi bukanlah sesuatu yang dilakukan oleh orang berkuasa kepada orang
lemah, atau oleh orang kaya kepada orang miskin, maupun oleh orang yang memiliki
privilese kepada kelompok marjinal. Dengan cara yang sama, proyek “Rekonsiliasi
dari Pinggiran” tidak hanya memaparkan pentingnya pemulihan relasi antara
individu-individu LGBTIQ+ yang terpinggirkan dengan keluarga mereka, namun
juga menggarisbawahi pentingnya rekonsiliasi bagi komunitas yang lebih besar lagi,
dan juga bagi gereja. Reaksi masyarakat dan komunitas iman dalam memperlakukan
individu-individu LGBTIQ+ menggambarkan aspek-aspek penting dari semangat
welas asih dan kualitas kemanusiaan masyarakat dan komunitas iman.
Oslo, Juli 2022
Rt. Revd Olav Fykse Tveit
Uskup Gereja Norwegia
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ndividu-individu queer membaca Alkitab dan teks-teks teologis lainnya dengan
menggunakan kacamata queer. Mereka berupaya merelasikan kisah-kisah Alkitab
dengan kisah hidup mereka, dan sebaliknya. Mereka juga berteologi dengan hati
dan pikiran queer mereka, yang dengan bangga mereka tunjukkan tanpa penyesalan.
Upaya merefleksikan pengalaman hidup dalam terang kitab suci dan sebaliknya adalah
ikhtiar orang-orang beragama yang ingin serius dengan iman mereka. Berteologi adalah
suatu upaya pribadi yang bersifat kontekstual. Berteologi adalah proses yang berlangsung
dalam ruang dan waktu, dan oleh karenanya teologi tidak pernah bisa obyektif. Berteologi
menjadi terlihat bermasalah jika dilakukan oleh seorang queer, paling tidak jika yang
menilainya adalah para penolak dan penentang keragaman gender dan seksualitas.
Ada masalah yang selalu muncul dalam perjalanan pembentukan relasi kitab suci dan iman
kita. Masalah ini terletak pada fakta bahwa selama berabad-abad orang mencondongkan
telinga mereka hanya pada suara-suara lelaki dan pola pikir heteronormatif dalam
penafsiran Alkitab dan penafsiran teologis. Suara-suara ini kerap diabsolutkan sebagai
panduan baku tentang bagaimana kita harus hidup dan siapa yang boleh kita cintai.
Inilah mengapa mendengarkan suara-suara individu queer yang beriman sangatlah
penting hari ini. Suara-suara mereka tidak banyak didengarkan. Dengarkanlah dengan
serius pengalaman seorang queer dan Anda akan memperoleh semacam expert-knowledge
dari marjin, dari pinggiran, dari mereka yang biasanya ditindas dan tidak dianggap. Anda
akan belajar bagaimana mereka menjembatani yang “tidak terjembatani”: identitas queer
dan identitas keagamaan.
Para kontributor testimoni ini mengisahkan cerita unik mereka dan bagaimana mereka
berikhtiar mendamaikan diri dengan perjalanan keimanan pribadi mereka sebagai
individu-individu queer. Di saat yang sama, kebanyakan dari mereka berjuang dalam iklim
kultural yang tidak kondusif bagi eksistensi mereka. Dengan mengisahkan pengalamanpengalaman tersebut, mereka meluaskan hati dan cakrawala mereka. Dengan kata lain,
mereka menawarkan energi perubahan bagi komunitas iman yang sedang membahayakan
diri mereka sendiri dengan bertolak jauh dari pengalaman insani seseorang, dengan
membangun tembok penghalang untuk membela nilai-nilai tradisional mereka demi
melawan siapapun yang berbeda dengan mereka.
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Selama puluhan tahun individu queer bergumul untuk mengklaim kembali
terminologi “queer”. Awalnya, istilah itu merupakan kata umpatan yang
digunakan untuk menghina dan mendiskriminasi individu-individu lesbian, gay,
biseksual, transgender dan interseks dan lainnya (LGBTI+). Pada tahun 1980an
dan 1990an di abad ke-20, mereka mulai mentransformasi istilah peyoratif ini
menjadi suatu penanda identitas yang bermakna. Sejak saat itu, istilah “queer”
menjadi penanda identitas bagi mereka yang tidak masuk ke dalam kategorikategori heteronormatif dalam seksualitas dan identitas gender yang biner.
Dalam pengertian ini, para kontributor adalah subyek dari upaya teologis
yang tiada akhirnya. Kesaksian-kesaksian mereka mencerminkan kehidupan
sesehari or ang-orang yang, oleh karena orientasi seksual dan identitas gender
mereka yang tidak heteronormatif dan tidak biner, mengalami penghinaan,
kebencian, kekerasan fisik dan psikologis, dan pengucilan yang kerap dilakukan
oleh komunitas iman – dengan Alkitaib di tangan mereka. Individu queer
yang beriman menggunakan pendekatan-pendekatan kritis melawan sumbersumber penindasan mereka dan terus menggali dan mencari dasar teologis bagi
penghormatan dan inklusi yang utuh.
Ragam kesaksian ini mempertanyakan konsep-konsep seksualitas dan
identitas gender yang dianggap baku, serta menerobos batas-batas normatif
yang ditetapkan untuk mereka. Mereka “meng-queer-kan” batas-batas ini,
sebagaimana disebutkan oleh beberapa skolar, dan membuka serta meluaskan
cakrawala biografis-teologis yang baru.

MENG-QUEER-KAN
TEKS ALKITAB
Pendekatan-pendekatan hermeneutika queer dewasa ini tidak lagi ditujukan untuk
membenarkan keragaman gender dan seksualitas dengan nada defensif, melainkan
berangkat dari asumsi bahwa keragaman tersebut bersifat terberi (given). Setiap
ciptaan Allah diciptakan dengan indah. Dengan mengacu pada temuan-temuan
penelaahan biblis, pusat perdebatan seputar isu meng-queer-kan Alkitab tidak lagi
berada di sekitar ayat-ayat yang kerap digunakan untuk menolak homoseksualitas,
yang lebih akrab dikenal dalam istilah Inggrisnya, “clobber texts” – kumpulan ayat
yang digunakan untuk menolak homoseksualitas (Imamat 18:22; Imamat 20:14;
Ulangan 23:17; Roma 1:18-32; 1 Korintus 6:9-10; dan 1 Timotius 1:9-10).
Kebanyakan dari teks-teks ini ditulis untuk memisahkan keyakinan-keyakinan
religius Kanaan dan/atau konteks kultural Greko-Roman (Yunani-Romawi)
yang didasarkan pada praktik prostitusi kultus/pelacuran bakti, pedofilia, dan
interaksi homoseksual yang terjadi di antara laki-laki yang sudah menikah – secara
heteroseksual. Para sarjana biblika tidak menyangkutpautkan sekumpulan ayat tadi
dengan kehidupan LGBTI+ di abad ke-21 ini.
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Pada inti kitab suci kita terletak pesan mendasar ini; Setiap orang diciptakan unik
dalam gambar Allah (lih. Kej. 1:27). Keyakinan ini menjamin penghormatan
terhadap harkat setiap orang terlepas dari tempat asal, warna kulit, usia, abilitas
fisik, identitas gender maupun orientasi seksualnya. Sebagai tambahan, perintah
untuk saling mengasihi yang tercantum di Alkitab (Mrk. 12:29; Mat. 22:34-40;
Luk. 10:25-28) merupakan dasar yang kuat untuk mengasihi Allah dan sesama
serta memperlakukan sesama kita sebagaimana kita hendak diperlakukan. Kita
juga harus mengasihi dan tidak mendiskriminasikan orang lain. Setiap orang
harus mengasihi Allah dan menghormati sesamanya, sebagaimana semua orang
layak menerima penghormatan dan pengakuan dari sesamanya.
Penelusuran jejak-jejak non-heteronormatif dalam kisah-kisah Alkitab adalah
upaya penting dalam meng-queer-kan teks-teks kitab suci, berujung pada
perjumpaan kita dengan berbagai imaji Allah yang non-biner. Beberapa tokoh
Alkitab yang dapat dikenal melampaui batas-batas kategorial heteronormatifitas
pun dapat kita jumpai.
Untuk tujuan ini, berbagai tradisi/metode eksegese yang heteronormatif dibedah,
dan kemungkinan penafsiran alternatif dipelajari. Studi dan riset mengenai tradisi
dan konteks sosio-politis, konteks historis-kultural, dan linguistik dilakukan secara
mendalam. Para sarjana queer mempergunakan gap kesusastraan dan jarak
antara pembaca dan teks untuk menunjukkan pemaknaan berbeda yang dimiliki
oleh Alkitab dan konteks kita sekarang menyoal seksualitas dan gender. Membaca
dengan moda between the lines atau melihat di balik teks, serta upaya kritis ini
digaungkan dalam mengikutsertakan perspektif queer dalam upaya penafsiran
Alkitab.
Lebih jauh lagi, riset teologi queer mengaitkan dimensi homo-transfobia dengan
dimensi-dimensi ketidakadilan lainnya seperti rasisme, seksisme, antisemitisme,
kolonialisme, ageism, dan anti-disabilitas (ableism), yang menampilkan
interkoneksi marginalitas manusia. Analisis semacam ini sangat diperlukan untuk
menyebutkan dan mengurai struktur-kuasa dan ketimpangan yang mengendap di
gereja dan komunitas iman lainnya – yang menyakiti hidup seseorang.
Para kontributor pada booklet ini menyumbangkan pandangan-pandangan
spesifik mereka terkait tekstur kompleks marginalitas dan situasi LGBTIQ+ dan
keimanan dengan mengisahkan pengalaman insani mereka. Keraguan, iman,
harapan dan ketakutan tampil apa adanya dalam kumpulan testimoni ini. Ragam
pengalaman para kontributor dibungkus dengan konteks-konteks unik mereka,
meliputi konteks benua, kebangsaan, warna kulit, keadaan sosio-politis, dan
konteks keragaman denominasi keagamaan. Jika para pembaca mendengarkan
dengan seksama, maka mereka dapat belajar dari bagaimana para kontributor
berupaya untuk tetap sintas dalam iklim dan lingkungan yang memusuhi mereka,
serta tentang bagaimana merajut masyarakat dan komunitas keagamaan menjadi
afirmatif dan inklusif bagi semua.
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Martin FrankeCoulbeaut
MEMBEBASKAN
IDENTITAS –
Membaca Alkitab
dan kehidupan seseorang
M

enemukan keragaman dalam hidup seseorang dan di dalam Alkitab adalah
upaya yang penting dan instrumen pembebasan dari situasi-korban, baik pada
level pribadi maupun kolektif. Keadaan normatif di mana norma biner heteroseksual
diberlakukan – bahwa identitas gender harus selalu laki-laki dan perempuan, dan bahwa
seks hanya pantas dilakukan antara individu dengan jenis kelamin yang berbeda –
menyediakan ruang bagi komunitas queer yang minor untuk mengambil keputusan secara
sadar untuk menemukan identitas mereka sendiri.
Banyak dari testimoni yang didulang dari individu-individu LGBTI+ yang tergabung dalam
komunitas iman, yang dipresentasikan dalam tulisan ini menunjukkan bahwa identitas
yang dicari oleh teman-teman minoritas-gender-seksual acap kali bertolakbelakang dengan
doktrin maupun keyakinan yang dipegang oleh komunitas iman mereka. Kasha Jacqueline
Nabagasera menulis tentang “misinterpretasi doktrin” yang berujung pada pengucilan
individu lesbian di Uganda. Dari Tiongkok, Eros Shaw dan Joseph Yang melaporkan
bahwa mereka harus mendukung satu sama lain di Rainbow Communities untuk dapat
dimampukan untuk hidup beriman sekaligus sebagai gay. Terisolir karena identitas diri
adalah rintangan terbesar yang dialami dalam proses melela.
Individu-individu biseksual seperti Bell dan Shirley dari Hong Kong, dan Uschi dari
Polandia biasanya terpukul oleh rasa terkucilkan melihat bagaimana individu gay dan
lesbian bisa memperoleh penerimaan dalam masyarakat yang terbuka, namun tidak
dengan mereka. Bagi individu transgender seperti Hendrika Mayora di Indonesia, Small
Luk di Hong Kong, dan Ivon di Jerman, menemukan role model yang bisa menyemangati
mereka untuk melela dan – mungkin – melakukan transisi adalah suatu hal yang sukar.
Kesaksian-kesaksian mereka dapat menjadi penyemangat dan penolong bagi mereka yang
mengalami hal serupa.
Pauline dari Singapura menguraikan bahwa iman adalah energi yang diperlukan dalam
mendamaikan diri dengan Allah saat ia melela. Ia menandaskan: “Pada masa-masa
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kelam itu, satu hal yang menyemangati saya adalah kesadaran dalam jiwa bahwa Allah
mengasihi saya dan Allah tidak mempermasalahkan seksualitas saya. God was okay with
me, and I was okay with God. Saban saya menangis di hadapan Tuhan, rasa damai dan
kepastian yang tak terjelaskan membanjiri hati dan jiwa saya. Pada akhirnya, satu hal
yang berubah adalah bahwa saya tidak lagi mengalami rasa takut akan penolakan yang
bersumber pada ketidaksanggupan saya untuk mengungkapkan kebenaran”.
Selain menunjukkan ragam proses melela di berbagai budaya di seluruh dunia,
kumpulan tulisan ini juga menunjukkan iman non-Kristen yang juga menjadi sumber
kekuatan bagi proses melela sejumlah kontributor. Imam Muhsin Hendricks dari Afrika
Selatan adalah seorang gay. Dia berbagi pengalamannya sebagai Muslim. Max Feldhake
adalah seorang rabi gay dari Amerika Serikat yang pindah ke Jerman. Ia membagikan
pengalamannya mendulang kekuatan dan semangat dari iman Yudaismenya. Kita amat
mensyukuri kehadiran kesaksian-kesaksian ini di hadapan kita. Kami meyakini bahwa
kumpulan kisah pribadi ini dapat menjadi sumber rasa semangat dan pemberdayaan
bagi kita semua.
Kisah-kisah imani ini yang terkompilasi dalam kumpulan tulisan ini akan sangat
membantu para pembacanya secara umum, bukan hanya pembaca dari komunitas
LGBTI+. Kisah-kisah tersebut juga memperlihatkan kita berbagai cara yang dilakukan
untuk menguatkan antar kelompok marginal dan siapa saja yang tengah bergelut dalam
proses self-discovery masing-masing, serta dalam pencarian akan rasa percaya diri;
karena pada akhirnya semua orang mengenal situasi minoritas mereka masing-masing,
yang membutuhkan suatu langkah melela (coming out) dan mengakui dengan bangga
bahwa “dalam hal ini/itu, saya berbeda”.
Alkitab berisi banyak sekali kisah yang mengindikasikan terjadinya perkembanganperkembangan seperti ini. Alkitab menjelaskan ragam cara hidup di berbagai masa,
konteks dan budaya yang berbeda. Kisah-kisah di Alkitab berpusat pada pengalaman
mereka yang tertindas dan dimarjinalkan. Kisah-kisah dalam Alkitab, sebagaimana
diutarakan Ivon bersifat “anti-fundamentalis pada dirinya sendiri”, terlihat dalam
“struktur dialogisnya”. Selayaknya konteks keimanan pada umumnya, Alkitab dan
kehidupan sesehari senantiasa berada dalam relasi dialogis; yang satu menafsirkan/
membaca yang lainnya. Moda dialogis ini juga menjadi moda berteologi yang dipilih
oleh insan ragam gender dan seksualitas.
Tentunya, terdapat pula tulisan-tulisan dalam Alkitab yang menempatkan orang-orang
dengan identitas gender dan seksualitas tertentu pada posisi yang lebih tinggi dari
orang-orang lainnya. Namun demikian, keragaman dalam teks-teks kitab suci tetap ada
dan tidak pernah hilang. Dalam edisi-edisi yang mumpuni, diperlihatkan bahwa hidup
dan harapan mereka yang terbuang dan dianggap rendah malah bersinar, menghasilkan
semangat yang tak terpadamkan untuk memperjuangkan pembebasan, martabat, dan
penghormatan. Kekuatan harapan, dan beragam imaji/citra Allah yang dipersaksikan
Alkitab menampilkan keberagaman, bahkan dalam diri Allah sendiri. Allah tidak bisa
diidentikkan dengan identitas gender yang hetero-cis-normatif.
Pada akhirnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada setiap orang yang
bersedia memasukkan kisah pribadai mereka di tulisan ini. Mereka berkontribusi pada
visi akan harapan dan rekonsiliasi yang melampaui norma-norma heteronormatif dan
norma-norma fundamentalis dan karenanya, mereka telah menciptakan ruang aman
(safe spaces) bagi semua.
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Felicia dari
Ghana
“TAK PERNAH
KUTEMUKAN
DAMAI DI RUMAH
NENEKKU”
A

da pergumulan besar yang berkecamuk dalam diri saya terkait
seksualitas, iman dan hubungan saya dengan Tuhan. Guru sekolah
minggu saya dahulu selalu menanamkan bahwa homoseksualitas adalah
dosa terbesar di dunia dan akan mendatangkan hukuman terberat di antara
segala kutukan yang ada. Hal ini amat menakutkan saya seiring proses
tumbuh-kembang saya, dan akhirnya berujung pada apa yang saya pernah
sebagai “konflik interpersonal” dalam diri saya.
Ketika saya sadar akan perasaan dan ketertarikan kepada sesame perempuan,
saya semakin takut akan bayang-bayang hukuman terberat yang disediakan
bagi orang-orang seperti saya. Saya semakin merasa bersalah, duduk
terdiam, teringat akan kata-kata guru sekolah minggu saya kala itu, saya
merasa seperti terpukul dan kehilangan stabilitas emosional.
Tak lama kemudian, saya menjalani sidi dan bergabung dalam kebaktian
utama di gereja. Namun saya tidak pernah bisa mengikuti kegiatan gereja
atau bahkan mengikuti Perjamuan Kudus, karena ajaran dari sekolah minggu
itu masih menghantui saya. Sementara itu, perasaan dan ketertarikan saya
pada sesama perempuan semakin menjadi-jadi.
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Saya tidak punya pilihan selain menghindari gereja dan tidak lagi menghadiri
kebaktian Minggu. Alih-alih beribadah di gereja, saya malah pergi ke tepi pantai
atau kastil pantai tanjung yang berada di dekat gereja saya. Orang tua saya
mengira saya ke gereja, padahal saya sedang berada di pantai menunggu dengan
sabar sampai kebaktian selesai, sebelum pulang ke keluarga di rumah. Hal ini
berlangsung selama bertahun-tahun.
Saya kemudian pindah ke rumah nenek saya dan menghadiri persekutuan di
gerejanya. Akan tetapi komunitas tersebut tidak jauh berbeda dari gereja saya
sebelumnya: penuh dengan ujaran kebencian.
Saya keluar dari gereja, dan menemukan banyak alasan untuk diberikan kepada
nenek saya, yang selalu berusaha membesarkan semua anggota keluarganya
dengan cara Kristen, untuk lebih dekat dengan Tuhan.
Segalanya menjadi sulit. Saya melihat diri saya sebagai orang berdosa yang paling
hina dalam keluarga saya. Saya selalu mengasingkan diri, menjaga jarak antara
saya dan anggota keluarga lainnya saat mereka mulai mencurigai seksualitas saya.
Nenek saya selalu membawa saya untuk berdoa dan meminta saya untuk duduk
di depan pendeta – untuk melihat saya dan mengusir roh jahat yang tinggal dalam
diri saya. Saya mengalami segala jenis ibadah pelepasan dan konseling, tetapi
perasaan itu tidak pernah berubah.
Satu-satunya doa yang harus saya panjatkan adalah agar Tuhan mengubah saya
dan menyelamatkan saya dari hukuman mengerikan yang – katanya – akan
diganjarkan-Nya kepada orang seperti saya.
Saya tidak pernah menemukan kedamaian di rumah karena nenek akan menghina
saya setiap kali dia menatap saya; segala macam penghinaan saya terima. Semua
orang yang tinggal di daerah saya mengetahui seksualitas saya ketika nenek
meneriaki saya dengan suara yang lebih keras setiap paginya. Tak seorang pun di
keluarga ingin bergaul dengan saya.
Hubungan saya dengan Tuhan sangatlah buruk: saya tidak ke gereja, saya tidak
berdoa dan tidak ada orang lain yang dapat memperkuat hubungan saya dengan
Tuhan.
Begitulah keadaan saya sampai saya bergabung dengan beberapa organisasi dan
kelompok LGBT di kemudian hari. Keikutsertaan saya dalam komunitas LGBT
sedikit menguatkan saya, dan lambat laun saya berharap untuk memperkuat
iman dan menemukan kembali hubungan saya dengan Tuhan, meskipun
saya belum bergabung dengan gereja mana pun karena kemungkinan mereka
akan melanggengkan rasa takut yang pernah saya miliki dalam diri saya. Saya
memiliki rencana untuk berdoa tanpa henti, dan untuk lebih sering membaca dan
mengamalkan ajaran Alkitab.

DARI GHANA
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Uchenna
dari Nigeria
“TAK PERNAH
KUANGGAP
SEKSUALITASKU
TIDAK NORMAL
DAN TIDAK WAJAR”
S

aya dibesarkan dalam keluarga Katolik Roma yang ketat. Saya sangat
menguasai katekismus. Hal ini membuat saya menjadi kandidat Komuni
Pertama pada usia sembilan tahun dan kandidat sidi pada usia 11 tahun. Selama
bertahun-tahun menjalani komitmen pada gereja, saya menyadari bahwa saya
tertarik pada anak laki-laki. Saya dengan berani mengungkapkan perasaan saya ini,
tetapi saya harus membayar harga pengakuan tersebut. Meskipun secara pribadi
saya diterima oleh keluarga dan komunitas agama karena prestasi akademik yang
tinggi, saya masih tetap menghadapi intimidasi dan perundungan dari temanteman dekat saya.
Karena cinta saya kepada Tuhan, peribadahan dan pelayanan gereja, saya selalu
merasakan suatu hubungan ilahi dengan Tuhan. Oleh karena adanya perasaan ini,
saya bergabung dengan Ksatria Altar untuk melayani selama perayaan liturgi dan
Ekaristi. Keinginan saya untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kitab
suci membuat saya bergabung dengan Kelompok Karismatik Katolik. Saya selalu,
dan masih berproses untuk menjadi seorang pendeta.
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Saya tidak pernah berpikir bahwa seksualitas saya tidak normal atau tidak wajar
– tidak sampai saya menginjak usia dewasa muda ketika saya mendengar khotbah
tentang Sodom dan Gomora. Pengkhotbah mengatakan dengan tegas bahwaa kaum
homoseksual akan membusuk di neraka. Kala itu istilah homoseksual masih amat
baru bagi saya. Saya merasa bingung pada saat itu dan tertekan secara emosional.
Pencarian kebenaran dan rekonsiliasi antara iman saya dan kondisi diri saya membuat
saya meninggalkan Gereja Episkopal itu dan bergabung dengan gereja Pentakosta.
Saya sangat membutuhkan jaminan nyata akan kasih Tuhan dan validitas seksualitas
saya. Akan tetapi, satu-satunya hal yang bisa saya dapatkan adalah kutukan. Bahkan
dengan sedikit waktu yang dihabiskan di institusi yang lebih tinggi, saya mencoba
untuk terlibat dalam hubungan lawan jenis agar dapat memulihkan seksualitas
saya dan menyesuaikan diri dengan pandangan tradisional tentang etika seksual.
Namun demikian, kecenderungan homoseksual saya malah semakin kuat. Pada titik
tertentu, saya harus melela kepada pacar saya saat itu, dan mengaku kepadanya
perihal seksualitas saya. Saya beruntung karena dia memahami keadaan saya.
Pencarian saya akan validasi diri dan pemulihan spiritualitas membawa saya untuk
bergabung dengan pelayanan musik gospel Kristen. Di tahun yang sama UndangUndang Larangan Pernikahan Sesama Jenis disahkan di Nigeria. Perkembangan
ini menyulut kampanye anti-LGBTI secara agresif yang dilakukan komunitas
agama, dan kelompok yang saya ikuti terlibat secara aktif dalam kampanyekampanye tersebut. Karena kecintaan saya pada lagu-lagu Gospel, saya tidak
dapat meninggalkan grup ini. Selama bertahun-tahun saya bertahan menghadapi
kebencian akan homoseksualitas yang tercermin dalam doa-doa yang dilakukan
grup ini untuk menolak “roh homoseksualitas”.
Akan tetapi karena pada dasarnya saya memahami bahwa orientasi seksual
saya adalah hal yang wajar, dan karena segala upaya yang saya lakukan untuk
mengubahnya tidak berhasil, maka orientasi seksual saya tidak berubah. Oleh karena
itu saya mencari sebuah organisasi yang bidang kerjanya ialah mempromosikan hak
asasi individu LGBTI di Nigeria. Sekarang, saya menjadi sukarelawan di sana dan
berperan sebagai pendidik teman sebaya (peer educator), serta memulai perjalanan
penerimaan diri saya melalui berbagai pelatihan dan seminar.
Selama perjalanan saya mendamaikan iman dan seksualitas, saya menemukan bahwa
kasih dan belas kasihan Tuhan selalu cukup dalam hidup saya. Rahmat Tuhan dalam
hidup saya tidak pernah berkurang sama sekali karena seksualitas saya. Meskipun
gereja lambat menerima kenyataan ini, saya percaya bahwa dengan lebih banyak
melakukan dialog dengan komunitas ragam gender dan seksualitas, inklusi dan
afirmasi teman-teman LGBTI dapat terwujud.

DARI NIGERIA

11

Ecclesia
dari Afrika
Selatan
“HARI INI
AKU MENIKAH”
P

erjalanan saya dalam melayani Tuhan dan mendamaikan
antara orientasi seksual dan identitas gender dengan
spiritualitas saya telah menjadi satu kompleks, penuh pembelajaran,
penuh rasa frustrasi, namun pada akhirnya harapan dan cinta.
Iman merupakan aspek yang penting bagi saya. Saya lahir di
Johannesburg, di sebuah keluarga Kristen Kharismatik. Ketika saya
menyadari bahwa saya seorang lesbian, saya menyadari bahwa hal ini
tidak akan diterima oleh keluarga maupun gereja saya dan karenanya
saya menyembunyikannya. Saya mencoba menyesuaikan diri dengan
menempatkan diri dalam hubungan heteroseksual.
Tapi hal itu tidak berlangsung lama karena orang pada akhirnya
mengetahui orientasi seksual saya. Saya diberitahu dengan tegas
bahwa saya tidak bisa menjadi Kristen dan lesbian. Sikap gereja
terhadap homoseksualitas mengirimkan pesan penolakan yang jelas
kepada saya dan memaksa saya untuk meninggalkan gereja. Rasa
sakit dan kehilangan itu sangat besar.
Beberapa tahun kemudian saya mengalami perjumpaan dengan
Tuhan dan saya kembali ke gereja. Saya tahu bahwa Tuhan
mengasihi dan menerima saya, dan saya pun akhirnya memutuskan
untuk memperbarui komitmen saya. Pada saat itu, satu-satunya
cara bagi saya untuk diterima kembali dalam komunitas saya adalah
saya harus hidup selibat. Untuk menghentikan rasa takut dan pedih
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karena ditolak, saya mencoba menyesuaikan diri dengan menghadiri
pertemuan kelompok pendukung dan mengikuti konseling. Saya
juga pernah menjadi bagian dari pelayanan “mantan gay” (yang
diklaim ampuh untuk “menyembuhkan” kawan-kawan gay) selama
beberapa tahun.
Namun, tidak satu pun dari upaya-upaya ini mengubah orientasi
seksual saya. Untuk mematuhi ajaran gereja, saya hidup dalam
penyangkalan diri. Saya percaya bahwa saya telah dipanggil ke dalam
pelayanan tertahbis.
Dalam masa-masa penuh penyangkalan ini, saya berjumpa dengan
Gereja Methodist. Di sini perempuan dapat ditahbiskan menjadi
pendeta, dan saya melihat bahwa jalan saya jelas untuk memenuhi
panggilan saya kepada Tuhan. Selama tahun-tahun ini dan khususnya
di seminari, setelah meneliti dan membaca teks kitab suci dengan
sungguh-sungguh, saya berkenalan dan memegang penafsiran
yang lebih inklusif. Saya menyadari bahwa “tidak ada” yang dapat
memisahkan saya dari kasih dan penerimaan Tuhan. Saya sampai
pada kesimpulan bahwa dosa saya bukanlah homoseksualitas, tetapi
menolak diri sendiri yang adalah ciptaan Tuhan.
Dengan kasih karunia Tuhan saya bertemu seseorang. Tidak lagi
mampu menahan kesunyian yang menghancurkan jiwa, saya
mengumumkan rencana pernikahan saya kepada jemaat. Saya
terkesima dengan dukungan dan harapan baik yang mereka berikan.
Saya menyadari bahwa ditolak karena menjadi diri sendiri itu lebih
baik daripada diterima namun harus berpura-pura. Keinginan saya
untuk menikah dengan orang dengan jenis kelamin yang sama
akhirnya menyebabkan penghentian pelayanan saya di Gereja
Methodist (MCSA). Saya memutuskan untuk membawa masalah
ini ke pengadilan. Kasus ini memberi tekanan besar pada pernikahan
saya dan kami kemudian mengambil keputusan yang menyakitkan
untuk mengakhiri pernikahan kami. Namun pengadilan memutuskan
bahwa masalah tersebut cukup ditangani secara internal di gereja.
Saya dapat berbagi perjalanan saya dengan keluarga saya, yang telah
membawa perspektif baru dan pemulihan untuk hubungan kami.
MCSA telah mengubah kebijakan mereka pada Oktober 2020 untuk
sepenuhnya menerima pasangan sesama jenis. Hari ini, saya menikah
dengan bahagia dan memimpin sebuah organisasi bernama Inclusive
and Affirming Ministries (IAM) yang merupakan LSM berbasis
agama yang berbasis di Cape Town, Afrika Selatan, didirikan pada
tahun 1995.

DARI AFRIKA SELATAN
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Kasha Jacqueline
Nabagesera
dari Uganda
“SAYA TERUS MELAKUKAN BAGIAN
SAYA UNTUK MEMPERJUANGKAN HAK
YANG SAMA UNTUK
SEMUA”
N

ama saya Kasha Jacqueline Nabagesera. Saya lahir di Kampala,
Uganda pada 12 April 1980. Saya adalah anak pertama dari dua
bersaudara. Saya seorang lesbian yang bangga dan seorang yang religius, lahir
sebagai seorang Kristen Protestan. Saya menjalani hidup dengan terbuka
sebagai seorang lesbian di sebuah negara yang menganggap homoseksualitas
ilegal dan memiliki hukuman maksimum penjara seumur hidup bagi siapa
pun yang tertangkap basah “melakukannya”. Saya memulai aktivisme saya
di usia muda selama masa kuliah saya, setelah lelah dikeluarkan dari banyak
sekolah. Saya hampir dikeluarkan di tahun terakhir saya di universitas karena
keterbukaan saya akan orientasi seksual saya.
Keterbukaan diri akan orientasi seksual saya mengantarkan saya ke berbagai
situasi yang tak terlupakan, termasuk dilecehkan secara fisik, verbal dan
agama. Saya berhenti pergi ke gereja pada beberapa momen dalam hidup
saya karena kebencian yang dikhotbahkan di gereja-gereja. Kebencian yang
marak disebarkan di seluruh negeri oleh para pemimpin agama dari semua
denominasi dan kelompok agama membuat saya membenci apa pun yang
berkaitan dengan agama.
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Kemudian saya harus mendamaikan iman dan seksualitas saya karena saya menyadari
bahwa ini adalah rintangan yang sangat besar dalam aktivisme saya. Melarikan diri dari
para penindas bukanlah strategi yang bijaksana. Saya menyadari bahwa saya perlu terlibat
dengan para pemimpin agama agar mereka memahami kami dan berhenti menafsirkan
doktrin secara keliru. Uganda adalah negara yang sangat religius dan begitu banyak
orang mengikuti segala hal yang diucapkan para pemimpin agama, dan saya melihat itu
sebagai hambatan yang sangat besar untuk mencapai kebebasan dan kesetaraan yang
saya perjuangkan.
Selama bertahun-tahun, saya perlahan mulai kembali ke gereja. Meskipun kunjungan
saya ke gereja tidak sesering yang saya inginkan, ini adalah titik awal yang baik untuk
menemukan kembali jalan pulang pada iman saya. Kami juga melihat beberapa pemuka
agama yang secara terbuka mengecam diskriminasi terhadap komunitas LGBT*.
Mereka juga menghadapi kesulitan besar untuk berdiri, sama seperti orang lain yang
berani berbicara mendukung komunitas LGBT*.
Kami sekarang telah membuka tempat ibadah yang ramah LGBT* yang membuka
diri bagi siapa saja untuk datang untuk mendapatkan konseling untuk mendamaikan
iman dan seksualitas mereka. Kami juga telah memulai pembicaraan dengan beberapa
pemimpin agama yang terkemuka, meskipun perkembangannya lambat dan dilakukan
secara tersembunyi yang tidak sepenuhnya membantu perjuangan kami.
Didukung oleh seorang pemuka agama terkemuka seperti Desmond Tutu dari Afrika
Selatan merupakan suatu hal yang besar dalam mencapai tujuan-tujuan keadilan. Oleh
karena itu jika kita dapat menemukan lebih banyak orang seperti beliau di benua Afrika
ini, tentu perjuangan kami akan amat terbantu. Saya terus melakukan bagian saya untuk
memperjuangkan hak yang setara bagi semua orang, dan untuk inklusi penuh dalam
komunitas agama dan sosial, dan rasanya menyenangkan mengetahui bahwa saya tidak
sendirian.

DARI UGANDA
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Freire dari
Brazil

Ya, saya merindukan Tuhan dan harus saya akui, saya
merindukan Alkitab. Selama saya berada di gereja ini, selama
menjadi murid seorang mentor, saya telah mengembangkan
hubungan yang mendalam dengan Alkitab dan Tuhan.
Tetapi bagaimana saya bisa membuka kitab yang selama ini
menyuarakan kutukan bagi saya—buku yang telah menjauhkan
saya dari komunitas iman saya, dari pendeta yang sangat saya
kasihi, dan dari mimpi saya untuk terlibat dalam pelayanan?
Bagaimana saya bisa menghabiskan waktu membaca kutukan,
kematian kekal, hari kiamat, ketika satu-satunya hal yang saya
inginkan adalah menemukan kasih sayang dan penerimaan?

“TIDAK ADA YANG
MASUK AKAL APABILA
KITA TIDAK MENYENTUH HATI DAN RAGA
ORANG LAIN”

Dalam masa-masa ini, untuk menjaga kewarasan saya, saya
memutuskan untuk tidak membaca Alkitab, dan saya akhirnya
menemukan teks-teks lainnya. Saya memandang semua sumber
tekstual ini sebagai bagian yang sakral bagi diri saya. Teks-teks
itu mengungkapkan Tuhan kepada saya. Rubem Alves, dalam
ujarannya yang penuh hikmat, pernah berkata, “sudah dalam
rentang waktu yang cukup lama, saya beralih kepada para
penyair, dan bukan para teolog, saban berpikir tentang Tuhan.”
Dan puisi menyelamatkan saya! Setiap kali saya membaca
beberapa puisi, seolah-olah saya bertemu dengan berita injil dari
Tuhan Yesus sendiri—sebuah narasi cinta kasih yang luar biasa.
Kerinduan saya akan Kristus begitu menggerakkan hati saya. Ia
membiarkan hal-hal yang paling sederhana seperti angin yang
mengenai wajah, bunga yang bermekaran, dan tentunya puisi
yang mematikan rasa cemas. Acap kali mengingat Tuhan, saya
teringat akan keindahan puitis.

I

ni adalah tulisan-pengakuan. Di sini saya mengakui cinta saya kepada Allah, atas
penyataan-Nya dalam Yesus Kristus dan dalam kehidupan secara umum. Saya
menulis sebagai seorang pendeta lesbian dan sebagai seorang teolog queer yang telah
mendamaikan iman yang saya hidupi dengan seksualitas, tubuh dan hasrat saya.
Sebelum saya memutuskan untuk belajar teologi, hidup saya jauh dari Tuhan dan
Tuhan terluka karenanya. Saya memutuskan untuk kembali ke gereja setelah hubungan
romantik saya berakhir tragis dan menyakitkan. Tapi saya mau kembali ke gereja yang
mana? Saya telah diusir dari jemaat saya dulu karena seksualitas saya. Saya pernah
menjadi anggota komunitas neo-Pentakosta, hidup dalam kebohongan dengan mengaku
diri sebagai “mantan lesbian”. Menjalani kebohongan seperti ini tentunya menggerus
kewarasan saya. Bagaimana saya bisa membuang apa yang menjadi identitas saya demi
berada di gereja? Namun juga bagaimana mungkin saya dilayakkan untuk masuk ke
dalam hadirat Allah dengan identitas saya? Saya tidak pantas mendapatkannya. Gagasan
tentang gereja, komunitas, dan Tuhan membuat saya sangat takut. Tapi ada sesuatu
dalam diriku yang merindukan Tuhan. Aku merindukan Tuhan.
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Penyair Brasil Cora Coralina berkata: “Saya tidak tahu apakah
hidup ini terlalu singkat atau terlalu lama bagi kita, tetapi saya
tahu bahwa tidak ada yang berguna jika apa yang kita lakukan,
termasuk cara kita bertahan dalam penderitaan, jika melalui itu
semua kita tidak menyentuh hati orang lain.” Terhadap ini saya
mau menambahkan, bahwa tidak ada yang berguna apabila kita
tidak menyentuh soal-soal ketubuhan orang lain. Bicara tentang
mendamaikan hasrat seksual dengan identitas keimanan berarti
bicara tentang ihwal ketubuhan seseorang. Rekonsiliasi dan
pengakuan atas ekspresi ketubuhan mencapai kulminasinya
pada inkarnasi, yang melaluinya kehadiran Tuhan dinyatakan.

DARI BRAZIL
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Noah Brown
dari Kanada
“SAYA MEMBAGIKAN KISAH
YANG MENCERAHKAN DENGAN PARA
PENGUNJUNG GEREJA”
– SENI PERMADANI
SEBAGAI JEMBATAN
REKONSILIASI
P

ada musim panas 2017, saya mulai menghasilkan banyak karya, mendekonstruksi
pengalaman saya sebagai individu queer berkulit hitam di masa remaja saya.
Ke-queer-an yang saya sadari adalah hal baru, dan beban trauma antargenerasi terusmenerus muncul dengan sendirinya dalam kehidupan saya sehari-hari.
Awal tahun itu, saya berada di bus ketika dua anak laki-laki kulit hitam meneriakkan
komentar homofobik kepada saya dan tertawa sembari menghina saya. Bagian yang
paling menyesakkan dari pengalaman saya itu adalah mereka terlihat seperti saya – samasama berkulit hitam. Saya tidak habis pikir bahwa orang-orang yang mencerca saya saat
itu memililki latar belakang rasial dan latar sejarah yang sama dengan saya, namun tetap
menyakiti saya. Pada saat itu, saya bahkan belum berterima dengan seksualitas saya,
dan manakala saya mengingat kembali peristiwa itu, saya memahami bahwa mereka
menyadari ada sesuatu yang berbeda dalam diri saya, yang saya sendiri belum pahami.
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Saya memendam banyak kemarahan karena pengalaman ini, dan memilih untuk
menyalurkan kemarahan ini dalam bentuk karya seni. Koleksi seni saya ini terdiri dari
rangkaian permadani, patung porselen, produk desain industri, dan fotografi. Re-kreasi
permadani berukuran 1,2 x 4,8 meter dari model Kapal Budak Brookes merupakan yang
paling sukar diselesaikan dari koleksi saya. Saya berencana untuk mengeringkan seluruh
permadani di sekolah, tetapi gedung sekolah sedang tutup untuk perbaikan.
Saya mencari creative space yang besar. Ibu saya menemukan Gereja Roncesvalles United
di Toronto. Pendeta Anne Hines mendengarkan dan menyambut saya di komunitasnya
itu dengan tangan terbuka. Dia membawa saya ke ruang bawah tanah gereja. Ruangan
itu memiliki langit-langit tinggi, teater anak-anak, dan tanda di lantai yang tampaknya
merupakan sisa-sisa gimnasium kuno. Ruang studio sangatlah bagus.
Selama saya tinggal di sana, saya berbagi percakapan yang mencerahkan dengan para
pengunjung gereja. Saya perhatikan gereja menyelenggarakan beberapa program seperti
pusat penyembuhan, amal pengobatan global, dan dapur umum – yang dampak positifnya
amat luas dirasakan, baik oleh orang-orang yang tinggal di lingkungan saya maupun yang
berdomisili di tempat-tempat yang lebih jauh. Saya menemukan safe space di komunitas
ini dan relasi saya dengan komunitas ini pun menjadi semakin intens. Suatu hari Pendeta
Hines datang mengunjungi saya di ruang bawah tanah gereja dan bertanya apakah saya
tertarik untuk berbicara di kebaktian berikutnya. Saya sangat gembira berbagi pengalaman
berproses yang saya alami sepanjang perjalanan hidup saya.
Ketika hari itu tiba, rangkaian kebaktian dimulai dengan berjalanannya anggota
komunitas gereja menyusuri lorong sambil membawa permadani yang saya buat itu untuk
diperlihatkan kepada seluruh anggota jemaat. Pendeta Hines memperkenalkan karya saya
dengan penuh kasih dan menjelaskan mengapa karya seni yang saya hasilkan penting
bagi gereja. Saya kemudian berbicara kepada jemaat yang penuh perhatian, dan yang
didominasi oleh orang kulit putih. Mereka menunjukkan rasa ingin tahu dan mengajukan
pertanyaan tentang pengalaman saya sebagai individu queer kulit hitam. Orang-orang
menggunakan pemahaman, kerendahan hati, dan kesediaan untuk mempertanyakan
tindakan masa lalu mereka sendiri.
Momen paling berkesan dari pengalaman ini adalah percakapan saya dengan salah satu
anggota jemaat yang juga mengindentifikasi diri sebagai queer. Kami bercakap tentang
pengalaman mereka untuk berdamai dengan identitas mereka dan pengalaman penuh
sengsara yang juga mereka alami, yang melaluinya proses pendewasaan mereka terjadi,
di lingkungan homofobik. Diskusi ini membantu saya memahami pengalaman traumatis
saya sendiri, dan bagaimana pengalaman terus berulang.

DARI KANADA
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Fabio
Meneses
dari
Kolombia
“GEREJA TIDAK
MENYEMBUHKAN SAYA DARI
‘KE-GAY-AN’
SAYA”
S

aya lahir di Bogotá pada tahun 1980. Saat ini saya bekerja
di perpustakaan umum sebagai promotor membaca.
Saya menghabiskan masa kecil dan masa remaja saya bersama
keluarga di sebuah gereja Pentekosta Kolombia yang terkenal.
Setelah itu, saya juga menghadiri berbagai ibadah banyak gereja
neo-Pentakosta lainnya. Sejak saya kecil, saya sudah sadar akan
ketertarikan saya dengan sesama lelaki. Oleh karena di gerejagereja itu saya diajari bahwa homoseksualitas adalah dosa
yang menjijikkan, selama bertahun-tahun saya menekan rasa
itu dan juga mencoba mengubahnya. Jelas, saya tidak berhasil
melakukannya.
Untuk mencapai perubahan itu, saya mengikuti setiap ajaran
yang menjamin bahwa homoseksualitas dapat disembuhkan. Di
antara ajaran-ajaran itu terdapat model-model disiplin rohani
yang tradisional seperti puasa, doa, dan menghafal ayat-ayat
Alkitab, serta berbagai terapi pseudo-ilmiah lainnya.
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Selain itu, saya adalah bagian dari kelompok pendukung Kristen (berdasarkan metodologi
pelayanan untuk “mantan gay” di Amerika Serikat) di mana kami diajarkan bahwa kami
tidak akan pernah berhenti merasakan ketertarikan kepada lelaki, tetapi kami harus
belajar mengendalikannya. Pada satu kesempatan, saya melakukan hubungan seksual
dengan peserta lain dalam kelompok dan karenanya saya dicopot dari posisi saya. Mereka
menuntut agar saya membuat permintaan maaf publik di depan para pemimpin lainnya.
Pengalaman dipermalukan di depan umum inilah yang menggerakkan saya untuk
meninggalkan grup.
Tidak adanya hasil, terlepas dari usaha saya selama bertahun-tahun, menghasilkan rasa
bersalah, kesedihan, dan kepahitan yang besar dalam diri saya, termasuk pikiran untuk
bunuh diri. Saya bisa saja berakhir seperti karakter utama dalam film Prayers for Bobby,
tetapi berkat campur tangan Tuhan, saya menemukan jalan keluar lain dari kemelut yang
saya alami. Pada Oktober 2013, saat sudah bekerja, kala saya menginjak usia 33 tahun, saya
memutuskan untuk menerima apa yang tidak dapat saya sangkali yaitu orieintasi seksual
saya. Pada titik ini, diri saya yakin bahwa saya adalah seorang gay. Pada bulan Agustus
2014, saya melela (coming out) secara publik melalui sebuah artikel yang dibagikan di
Facebook kepada keluarga, teman, dan orang lain yang mengenal saya, dan saya memberi
tahu orang tua saya. Orang tua saya tidak menerima coming out saya. Meskipun mereka
tahu bahwa saya sudah berusaha keras untuk mengubah orientasi seksual ini, mereka
malah menuduh saya menyerah dengan keadaan. Sampai kini, mereka tidak menerima
orientasi seksual saya.
Setelah melela, saya memutuskan untuk tidak kembali ke gereja. Saya tidak ingin berada
di institusi yang mengutuk diri saya, tetapi setelah dua tahun, saya merasa perlu untuk
berkumpul dengan orang lain. Saya mencari gereja yang inklusif. Awalnya saya tidak
menemukan satu pun, tetapi saya menemukan kelompok antaragama untuk orang-orang
LGBTI yang mulai saya hadiri. Di sana, saya bertemu dengan pasangan saya dan dia
mengundang saya ke Gereja Metodis Kolombia di Bogotá yang sedang dalam proses
belajar menjadi inklusif terhadap orang-orang percaya yang beragam identitas seksualnya.
Kemudian, pasangan saya Jhon Botía Miranda diangkat menjadi pendeta gereja tersebut.
Dia melanjutkan posisi itu dan saya sekarang menjadi diaken.
Hari ini saya dapat mengatakan tanpa keraguan atau ketakutan bahwa saya benar-benar
bahagia sebagai gay dan Kristen. Tuhan tidak mengutuk anak-anak-Nya yang LGBTI,
dan terlebih lagi, saya percaya bahwa mereka yang memutuskan untuk menerima diri
mereka sebagai orang Kristen yang beridentitas seksual dan gender yang beragam akan
mengalami kebebasan dan sukacita yang sama seperti yang Tuhan berikan kepada saya
untuk dinikmati.

DARI KOLOMBIA
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All-in
Saltillo
dari
Meksiko

masuk ke dalam kelompok ini pasti akan disambut. Dengan
cara ini, kami membuka pintu penerimaan dan inklusivitas yang
selama ini telah ditutup oleh pengecualian dan ketidaktahuan.
Kami pada akhirnya mengerti bahwa kasih Tuhan tidak pernah
berakhir, dan di dalam kasih yang tidak berakhir itu, kami
dipersatukan sebagai sebuah komunitas, lalu kemudian kami
bergabung dengan Red Católica Arcoiris (Catholic Rainbow
Network) Meksiko, di mana kami menjadi anggota terbaru
kelompok tersebut. Kami berpartisipasi dalam misa, konferensi,
dan berbagai latihan rohani di mana kami menghayati kasih
Tuhan.

KISAH KOMUNITAS
ALL-IN SALTILLO
I

te Inflammate Omnia adalah slogan All-in Saltillo, sebuah komunitas pemuda
Katolik LGBT+ dari Meksiko Utara. Slogan ini memiliki arti “pergilah dan
bawalah terang bagi semua orang dan segala sesuatu yang ada”. Frasa Yesuit ini kami
gunakan bukan sebagai suatu keadaan yang dibentuk secara paksa, melainkan sebagai
nyanyian lagu cinta Allah untuk persatuan. Kami menemukan bahwa kaum muda lebih
yakin bahwa Tuhan tidak menyukai kaum homoseksual. Tercerahkan oleh kasih dan
kebaikan Tuhan yang tak terbatas, kami melihat peluang untuk menciptakan komunitas
yang dapat menyanggah ide-ide homofobik semacam itu.
Lambat laun, kelompok ini mulai tumbuh di bawah rukun: Iman, Komunitas,
Pembentukan dan Pelayanan dengan orang-orang yang mewakili komunitas LGBT+
yang beragam, meskipun penting untuk menunjukkan bahwa dalam kelompok kami
identitas pribadi setiap anggota bukanlah yang terpenting; identitas utama yang kami
akui adalah kami sama-sama dikasihi Tuhan, sehingga setiap orang yang tertarik untuk
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Dalam pertemuan-pertemuan kami terdapat momen doa di
mana kami berterima kasih kepada Tuhan atas berkat yang telah
kami terima dan karena mengizinkan kami untuk menunjukkan
bahwa seksualitas dan iman kami tidak bertentangan. Kami
juga memiliki waktu khusus untuk melakukan “berbagi hidup”
(sharing life) di mana kami mempercakapkan masalah dan
perasaan kami. Sungguh menakjubkan mengagumi hadirat
Tuhan di saat-saat ini, berbagi tawa dan air mata dan umpan
balik kepada kami.
Jadi, All-in telah menjadi sebuah keluarga, dan perjuangan
belum berakhir. Kami akan terus berusaha untuk menunjukkan
kepada mereka yang terpisahkan dari gereja karena anggapan
yang salah tentang seksualitas, bahwa Tuhan mengasihi kita
semua, terlepas dari identitas kita; warna kulit hitam atau putih,
tinggi atau pendek, gemuk atau kurus, heteroseksual maupun
gay. Kami ingin mengimplementasikan apa yang dikatakan
oleh Injil Yohanes yang berbunyi: “Seperti Bapa telah mengasihi
Aku, demikianlah juga Aku telah mengasihi kamu; tinggallah
di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku,
kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku menuruti
perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya
itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam
kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu
supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi
kamu (Yohanes 15:9-12)”. Dunia tidak membutuhkan lebih
banyak kekerasan, kebencian, pengucilan, dan perpecahan.
Dunia membutuhkan cinta. Jika kita dapat berkontribusi untuk
menghidupkan kembali iman dalam kasih Tuhan, kita harus
melakukannya dan berbagi terang pada semua dengan Kasih
Tuhan.

FROM MEKSIKO
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June Barrett
dari Amerika
Serikat
KRISTEN,
QUEER, DAN
IMIGRAN
S

aya seorang imigran Jamaika berusia 57 tahun dan aktivis hak-hak buruh yang
tinggal di Amerika Serikat. Ibu saya meninggal tak lama setelah saya lahir. Bibi
saya yang membesarkan saya. Ia tidak pernah ke gereja, namun selalu memastikan
bahwa saya ke gereja.
Sebagai seorang gadis kecil saya jatuh cinta dengan gereja Baptis saya. Di sanalah saya
pertama kali mendengar kata cinta, sebuah kata yang tidak pernah saya dengar di rumah
saya. Gereja menjadi batu karang saya; nyanyian pujian memberi saya kedamaian ketika
saya takut.
Sebagai seorang remaja, saya tahu saya tertarik pada jenis kelamin yang sama tetapi saya
tetap diam. Saya takut jika saya harus meninggalkan gereja dan menjadi orang buangan.
Tidak ada seorang pun yang dapat saya ceritakan perihal orientasi seksual saya karena
homoseksualitas adalah hal yang tabu di Jamaika. Kadang-kadang saya mendengar
banyak perempuan bergosip tentang laki-laki yang melakukan praktik sodomi desa saya.
Menurut mereka, semua yang melakukan “praktik” sodomi akan masuk neraka.
Di awal usia dua puluhan, saya mencari konseling dari salah satu penatua di gereja
saya. Saya memberi tahu dia tentang identitas seksual saya dan dia mengatakan kepada
saya bahwa saya harus bertobat dari dosa-dosa saya. Saya didoakan di gereja, diminta
berbaring di lantai sementara mereka mencoba mengusir apa yang mereka sebut “setan
homoseksual” dari diri saya. Saya terluka, bingung, dan merasa terisolasi.
Saya terus menghadiri gereja setiap hari Minggu, dan terlibat dalam kelompok
perempuan dan kelompok studi Alkitab. Saya terpikat dengan salah satu perempuan
di gereja dan akhirnya jatuh cinta kepadanya. Ketika saya mengungkapkan perasaan
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kepadanya, ia mengatakan bahwa perasaan ini tidak normal. Kami tetap
berteman namun dia tidak henti-hentinya mengingatkan saya bahwa saya
akan masuk neraka karena perasaan abnormal saya. Akhirnya saya berhenti
ke gereja itu karena digosipkan bahwa saya dan teman saya tersebut adalah
sepasang kekasih.
Pada bulan Oktober 1994, secercah harapan datang ketika Dr. Bärbel
Wartenburg-Potter mengundang saya untuk menghadiri konferensi
lesbian internasional di Bad Boll, Jerman. Di sanalah saya bertemu dengan
orang Kristen lesbian lainnya. Saya bahkan tidak tahu bahwa seseorang
bahkan bisa menjadi queer dan pendeta pada saat yang sama! Hidup saya
berubah selamanya. Kami juga pergi ke Gelnhausen, di mana kami berbagi
pengalaman lebih lanjut, membangun aliansi, dan cara-cara strategis untuk
saling mendukung ketika kami kembali ke negara kami. Saya kembali ke
Jamaika dengan perasaan diberdayakan dan surat-surat yang saya terima dari
banyak perempuan yang saya temui di Boll membuat saya tetap waras dan
terhubung dengan mereka selama bertahun-tahun.
Pada tahun 1998 Forum Jamaika Untuk Lesbian, Semua-Seksualitas, dan
Gay (J-FLAG) didirikan. Kami menyambut J-FLAG karena kami tidak
memiliki jaring pengaman, tetapi sekarang kami memiliki organisasi yang
akan membantu melindungi hak asasi manusia kami. Pada tahun 2001 saya
bertemu dengan seorang teman yang berjanji untuk tidak membagikan rahasia
saya dengan siapa pun, tetapi dia menipu saya di tempat kerja saya! Saya harus
meninggalkan Jamaika dan pada 21 Desember 2001, saya tiba di Amerika
Serikat. Saya harus tinggal di sana dan menjumpai banyak tantangan—
homofobia, transfobia, dan rasisme merajalela—tetapi saya merasa lebih
aman daripada di Jamaika. Saya adalah anggota gereja Baptis inklusif yang
menyambut semua orang.
Sebagai seorang penggerak organisasi buruh, saya selalu membawa
identitas imigran, queer, dan iman Kristen dalam diri saya. Saya tidak dapat
memisahkan diri dari ragam identitas tersebut karena memang seperti itulah
diri saya sesungguhnya. Saya sering memberi tahu orang-orang Kristen queer
muda bahwa menjadi queer sekaligus menjadi orang Kristen bukanlah sebuah
masalah. Saya juga menyuarakan agar mereka tidak dibuai oleh narasi bahwa
Allah tidak menerima individu-individu queer, atau narasi tidak masuk akal
yang menyebutkan bahwa mereka dirasuki iblis.

DARI AMERIKA SERIKAT
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Eros Shaw
dari
Tiongkok
“KAPAN
GEREJA
DAPAT
DENGAN
TULUS
MERANGKUL
SELURUH ANAK
MUDA INI?”
S

aat saya duduk di sekolah menengah, yaitu saat saya berusia 13 tahun,
saya jatuh cinta dengan seorang laki-laki untuk pertama kalinya.
Kemudian saya pindah kerja di Beijing pada tahun 2009 dan menghadiri
sesi berbagi yang diselenggarakan oleh Pdt Ngeo Boon Lin. Beliau adalah
seorang pendeta yang ditahbiskan oleh Metropolitan Community Church
(MCC) di Amerika Serikat yang sangat berpengaruh di antara orang Kristen
gay di Tiongkok. Seusainya sesi tersebut, orang-orang Kristen gay dari
berbagai denominasi berkumpul di sebuah bar. Saya adalah satu-satunya
orang Katolik pada hari itu.

tanda perjanjian Tuhan dengan umat manusia sekaligus sebuah simbol kebanggaan
bagi komunitas gay. Topik-topik yang kami bagikan dalam pertemuan-pertemuan
kelompok sangat beragam, mulai dari topik-topik seputar Alkitab, teologi, ekumenisme,
dan sejarah gereja hingga perkembangan psikologis dan pencegahan AIDS. Pada Juli
2013, Brother Xiao Bei, seorang seminarian, mendirikan grup obrolan QQ untuk
mengumpulkan umat Katolik gay, Komunitas Pelangi Katolik China (CCRC).
Selama waktu ini, saya mengundang sahabat saya ke pesta Natal persekutuan ini.
Ketika orang menyebut kata “gay”, dia berteriak, “Kamu tidak mungkin menjadi
gay.” Ucapan itu sangat melukai hati saya. Kami tidak membicarakan topik ini untuk
waktu yang lama, tetapi dia kadang-kadang menunjukkan sejumlah artikel kepada saya,
berharap saya dapat mengubah orientasi seksual saya. Tetapi ketika dia terlibat lebih
intensif dalam persekutuan ini, dia akhirnya bisa menerima orang-orang Kristen gay ini,
termasuk pacar saya, dan bahkan melihat hubungan kami sebagai hal yang patut ditiru.
Mungkin dia adalah orang yang paling berarti dalam cerita coming-out saya. Dia adalah
seorang heteroseksual, dan dia tidak dapat memahami kami sampai dia secara pribadi
berinteraksi dengan kelompok orang seperti kami.
Ada suatu momen di satu tahun, di mana foto-foto perayaan Natal persekutuan kami di
Shanghai diedarkan secara luas oleh kelompok sebuah gereja yang tidak setuju dengan
apa yang kami lakukan. Mereka menyerang kami dengan cara yang ekstrim. Berharap
untuk menghentikan perselisihan, kami meninggalkan paroki. Dengan demikian,
penerimaan besar-besaran pertama umat Kristen gay oleh Gereja Katolik di China
berakhir setelah hampir empat bulan.
Kelanjutan keberadaan CCRC telah menjadi penghiburan bagi kami. Kami juga
memiliki kelas katekumen dan kelompok doa Rosario. Ini memungkinkan umat Katolik
gay yang bingung untuk berbagi pengalaman mereka. Ada beberapa imam, seminarian,
dan suster yang tidak takut dengan tekanan masyarakat dan secara sukarela tinggal
bersama komunitas ini.

Dari pertemuan itu, kami memutuskan untuk membuat sebuah komunitas
yang lantas diberi nama China Rainbow Witness Fellowship (CRWF). Kata
rainbow (pelangi) yang muncul pada nama ini kami pilih karena pelangi adalah

Saya mewakili CRWF dan CCRC dalam konferensi pendiri Global Network of Rainbow
Catholics (GNRC) di Roma 2015. Saya terpilih menjadi anggota komite pengarah
untuk urusan pemuda. Kami berdialog dengan pejabat Vatikan dan juga menyampaikan
pesan-pesan dari kaum gay Katolik Cina ke seluruh dunia. Saya tergerak oleh iman
Katolik gay yang memiliki cinta yang besar untuk Bunda Maria. Kapan saatnya tiba
ketika Bunda Suci Gereja kita dengan tulus merangkul semua orang muda ini? Saya
bersyukur telah mengedit buku MayYour Lips Kiss Mine — Chinese “Tongzhi” (LGBT+)
Catholics Tales. Saya mendapat banyak umpan balik yang positif. Saya berharap bahwa
suatu hari nanti Gereja akan sepenuhnya menerima homoseksualitas: Kami tidak akan
menghentikan misi kami terlepas dari rasa frustrasi berkepanjangan yang selalu muncul.

EROS SHAW

DARI TIONGKOK
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Joseph Yang
dari Tiongkok
“PANGGILAN
SAYA KE DALAM
MISI ALLAH DALAM
MENDUKUNG
TEMAN-TEMAN GAY
KRISTEN DALAM
PERGUMULAN
TERKAIT ORIENTASI
SEKSUAL MEREKA”
S

aya dibesarkan dalam keluarga Kristen tradisional di Xiamen, Provinsi
Fujian, Cina, yang mengikuti tradisi Presbiterian. Pada tahun 1998, saya
dibaptis di sebuah gereja rumah bernama Gereja Xiamen Xunsiding, di mana
saya dulu ikut belajar Alkitab dengan kakek saya selama masa kecil saya. Orang
tua saya mendedikasikan saya untuk Tuhan ketika saya masih bayi. Suatu hari saya
tidak sengaja jatuh dari pelukan ayah saya dan pingsan. Tidak tahu harus berbuat
apa, orang tua saya memohon kepada Tuhan dan berjanji untuk mendedikasikan
saya kepada Tuhan jika saya selamat. Ayah saya merahasiakan ini dari saya sampai
ibu saya meninggal pada tahun 2002 karena kecelakaan lalu lintas.
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Setelah lulus dari sekolah menengah kejuruan saya bekerja di Bank of China. Saya
memang memiliki hidup yang nyaman, tetapi hidup ini saya jalani dengan kurang
semangat. Kemudian, saya menerima tanda dari Tuhan yang memanggil saya ke dalam
pelayanan penuh. Saya masih belum melela saat belajar teologi di Theological Centre for
Asia di Singapura (TCA). Saya sangat didorong oleh Pendeta Ngeo Boon Lin, seorang
pendeta gay Tionghoa Malaysia yang melela pada tahun yang sama. Secara bertahap,
saya belajar untuk merangkul diri sendiri dan seksualitas saya.
Saya belajar teologi di Singapura dan Hong Kong selama tujuh tahun; di Divinity
School of Chung Chi saya memulai penelitian saya tentang tantangan yang dihadapi
oleh komunitas Kristen gay di Tiongkok. Setelah saya lulus, saya mulai sebagai pendeta
penuh waktu yang tidak dibayar dan melayani kelompok minoritas seksual di Tiongkok
selama delapan tahun.
Pada tahun 2010, saya meluncurkan QQ pertama (platform media sosial obrolan
langsung yang populer di Tiongkok) grup obrolan langsung di internet (sekarang
dikenal sebagai grup obrolan publik CTK). Pada akhir tahun 2011, lebih dari 400
orang telah bergabung dengan grup ini. Saya merasakan panggilan untuk melanjutkan
dan memperluas pelayanan saya kepada orang-orang Kristen Tionghoa yang berjuang
dengan orientasi seksual mereka.
2012 menjadi tonggak sejarah bagi saya. Bersama dengan beberapa orang Kristen gay di
Xiamen, saya membantu mendirikan Xiamen CTK Fellowship, yang pertama dipimpin
oleh seorang pendeta gay di Tiongkok. Sudah waktunya untuk berdiri bersama dengan
orang-orang Kristen gay lainnya untuk menguatkan dan mengafirmasi satu sama lain.
Saya juga aktif terlibat dalam jaringan doa online, percakapan dan dialog melalui forum
online yang didedikasikan untuk orang Kristen LGBT di Tiongkok.
Pada tahun 2019, saya berdoa kepada Tuhan untuk mempersiapkan saya untuk
mengikuti pelatihan yang lebih dalam untuk melayani orang Kristen gay di Daratan
Tiongkok setelah tahun cuti saya. Saya menetapkan tiga tujuan berikut untuk diri saya
sendiri: Pertama, saya berharap untuk mengeksplorasi topik pelayanan kepada orangorang Kristen LGBT dari perspektif injili. Kedua, saya berharap dapat melakukan studi
mendalam tentang perintisan gereja dan pelayanan relasional untuk tujuan pelayanan
yang lebih efektif kepada orang-orang Kristen LGBT di Cina. Terakhir, saya akan terus
mengeksplorasi teologi queer dan memperluas cakrawala spiritual saya untuk pendidikan
teologi masa depan di daratan Tiongkok.
Berdamai dengan seksualitas saya bukanlah hal yang mudah. Di luar imajinasi saya,
berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya akan terus membayangkan panggilan saya
untuk misi Tuhan dalam mendukung orang Kristen gay Tionghoa yang berjuang dengan
orientasi seksual mereka.

DARI TIONGKOK
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Shirley dan
Bell dari
Hong Kong
“KEBENARAN
YANG MEMBEBASKAN”
“J

ika Anda bukan seorang perempuan, saya tidak akan mencintaimu;
Tapi karena kamu seorang perempuan, aku tidak bisa mencintaimu.”

Kami adalah pasangan biseksual perempuan yang lahir dan besar di Hong Kong, kota
Tiongkok yang semi-barat dan sangat patriarkal. Kisah kami dimulai 25 tahun yang
lalu di sebuah asrama perempuan di mana seks adalah hal yang tabu, istilah “orientasi
seksual” tidak pernah terdengar dan hubungan sesama jenis amat dibenci. Dua bulan
setelah kami pertama kali berkencan, saya menyerah pada tekanan sosial dan agama.
Sebelas tahun berlalu sebelum kami bertemu lagi di konser yang diadakan untuk
merayakan ulang tahun asrama kami. Di ruangan kecil itu, saat melihatnya bermain
piano di atas panggung, saya sontak merasa ada dua lampu sorot yang menyinari kami
masing-masing. Saya tidak bisa lagi membohongi diri sendiri dan menulis kalimat
di atas ini untuknya – bahwa saya merasa ada dua lampu sorot yang menyinari kami
berdua. Berkat kejujuran saya yang terlambat dan semangatnya yang berani, cinta
kami yang pernah patah dibangkitkan.
Kami segera mengetahui bahwa biseksualitas dicap sebagai sebuah gaya hidup “seks
bebas” oleh orang-orang LGBT yang berasal dari kalangan Kristen konservatif. Oleh
karena itu, kami memilih untuk menempatkan diri pada identitas yang “lebih aman”
yaitu sebagai pasangan lesbian yang memainkan peran butch and femme yang lebih
dapat dipahami dan diharapkan oleh masyarakat. Ketidakotentikan ini tidak sejalan
dengan prinsip kesetaraan yang senantiasa kami pegang.
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Pada permainan “peran-gender” seperti ini terletak ketidakamanan,
ketakutan, dan keraguan diri. Sifat-sifat ini hanya akan
melanggengkan benih-benih masalah yang dapat menggerogoti
sebuah hubungan. Bagi pasangan LGBT yang berurusan dengan
keluarga dan/atau sebagian besar gereja mengutuk mereka, dan
tidak memiliki akses terhadap bantuan, serta tidak ada panutan
atau badan profesional untuk meminta nasihat, hal tersebut bisa
menjadi perjuangan berat yang mustahil. Untungnya, kami bertemu
dengan beberapa penasihat yang ramah dan, setelah beberapa
tahun, kami dapat membuka jati diri kami yang sebenarnya.
Kehidupan kami sebagai pasangan biseksual sangatlah menantang.
Menyingkirkan peran gender di antara kami saja rupanya belum
cukup untuk hidup menjadi diri sendiri seutuhnya. Selagi
kami harus menerima model-model relasi yang beragam, kami
diperhadapkan pada standar-standar relasi yang lebih moralistis.
Kemunafikan yang pernah kami rasakan ini, dibarengi dengan
kesadaran yang datang tiba-tiba terkait orientasi seksual kami yang
sebenarnya mendorong kami untuk membenci diri kami sendiri.
Setelah bergumul secara mendalam, kami akhirnya mampu
mengumpulkan segala kekuatan untuk membuka diri kepada satu
sama lain dan menemukan bahwa kami rupanya diperhadapakan
pada isu yang sama. Setelah kami merekonsiliasikan diri dengan
identitas seksual kami, barulah kami dimampukan keluar dari
keadaan depresif tersebut dan mulai membangun hubungan yang
lebih kuat dan berdasar.
Di sinilah kami menemukan ruang untuk mengeksplor,
bereksperimen dan mengalami seksualitas kami, identitas dan
ekspektasi yang kami miliki terhadap satu sama lain, serta
mengalami dashyatnya kekuatan cinta. Selama 25 tahun bersama,
yang 13 tahunnya kami berelasi sebagai pasangan yang committed,
kami telah bergumul dengan isu-isu keimanan dan konsep
pernikahan, berhadapan dengan keluarga kami yang konservatif
tapi juga sangat penyayang, dan bergabung dalam komunitas iman
terdiri dari banyak individu gay. Saat ini kami telah menikah sebagai
pasangan bi-/panseksual Kristen. Hidup kami tetap menjadi hidup
yang penuh tantangan; hidup bisa dipahami ketika kita menengok
ke belakang (masa lalu), namun hidup harus tetap dijalani dengan
melangkah ke depan. Ketika Anda mengalami kesulitan dalam
mengambil keputusan, pilihlah hal yang paling otentik, jujur, dan
benar. Pilihan-pilihan yang didasarkan pada sifat-sifat tersebutlah
yang membawa kita mengalami secara langsung apa yang Yesus
ajarkan: “kebebasan itu akan memerdekakan kamu”.
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Saya menerima Yesus saat tinggal di rumah sakit. Setelah menjalani operasi genital saya
merasa sangat sakit, sedih dan tidak berdaya. Seorang pendeta berdoa dengan saya
di samping tempat tidur saya di bangsal dan dia memberi saya sebuah Alkitab. Saya
membaca Perjanjian Baru di malam hari setiap kali saya terbangun oleh rasa sakit yang
hebat. Saya menemukan bahwa Yesus adalah Tuhan yang agung. Dia menyerahkan
nyawanya untuk keselamatan kita agar kita memperoleh kesempatan untuk pergi ke
surga. Saya berdoa kepada Yesus dan menawarkan hidup saya kepada-Nya.
Saya menyelesaikan operasi pengangkatan semua fitur dan organ laki-laki saya pada
tahun 2010. Suatu kali, saya mendengar suara Tuhan ketika saya berada di Jepang. Ketika
saya melihat bunga sakura yang sedang mekar, suara itu berkata, “Ini adalah bunga yang
mulai mekar, Aku membutuhkan seseorang untuk memulai pekerjaan-Ku”. Tuhan
berkata, “Kamu jaga anak-anak-Ku”. Saya bertanya kepada Tuhan siapa anak-anak yang
harus saya jaga ini, dan Tuhan menjawab, “Anak-anak-Ku yang interseks”.

Small Luk
dari Hong
Kong
“JAGALAH
ANAK-ANAK
INTERSEKSKU!”
N

ama saya Small Luk, saya adalah seorang interseks yang lahir di Hong Kong
dan dikenal sebagai orang asli Hong Kong pertama yang mengakui status
interseks saya di muka publik. Ketika saya dilahirkan dengan jenis kelamin yang
“ambigu”, saya didefinisikan sebagai bayi laki-laki yang memiliki kelainan pada
alat kelamin. Keluarga pun memutuskan bahwa jenis kelamin saya harus laki-laki
karena saya adalah anak sulung. Keluarga Tiongkok lebih menyukai anak laki-laki
sebagai anak sulung.
Saya menjalani lebih dari dua puluh operasi rekonstruktif genital sejak usia delapan
hingga tiga belas tahun. Itu adalah pengalaman yang menyakitkan di masa kecil
saya. Saya menolak operasi lain pada usia tiga belas tahun; kemudian mereka
menemukan rahim dan vagina di dalam tubuh saya, yang kurang berkembang.
Namun, atas rekomendasi dokter, saya menghilangkan semua fitur laki-laki dalam
diri saya untuk menghindari risiko kanker, dan operasi tersebut adalah adalah
operasi yang sulit bagi saya. Sekarang saya hidup sebagai perempuan interseks.
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Awalnya saya menolak panggilan Tuhan, saya ketakutan akan penolakan yang menanti
saya jika pada akhirnya saya melela sebagai seorang interseks. Pada suatu pagi di bulan
Maret 2011, satu tahun setelah saya mendengar suara Tuhan, saya mendengar panggilan
itu lagi dan mendengar bayi interseks menangis dalam mimpi saya. Saya merasa sedih
karena operasi rekonstruksi genital terus dilakukan pada anak-anak interseks. Saya naik
ke sebuah gunung yang tinggi dan di sana saya mencari afirmasi dan penegasan akan
panggilan Tuhan ini. Saya berkata kepada Tuhan: “Beri saya pemandangan matahari
terbenam yang sangat indah di hari yang mendung ini sebagai tanda dari Anda!”
Hebatnya, saya melihat matahari terbenam yang sangat indah ketika saya tiba di puncak
gunung. Saya berlutut, “Ya Tuhan, saya di sini, tolong gunakan saya untuk menjalankan
pekerjaan-Mu!”
Saat ini terlihat ada kemajuan dalam hal kesadaran publik akan isu interseks karena
pekerjaan advokasi di Hong Kong dan Asia untuk individu-individu interseks. India dan
Taiwan telah melarang operasi rekonstruktif genital untuk anak-anak interseks di bawah
12 tahun. Masyarakat dan pemerintah lebih sadar akan kebutuhan individu interseks.
Saya masih bekerja keras untuk meningkatkan kesadaran publik, memperjuangkan hak
interseks dan mengadvokasi diakhirinya operasi alat kelamin secara paksa. Namun,
beberapa kelompok Kristen konservatif masih mengatakan bahwa individu interseks
adalah akibat dari dosa manusia.
Perjalanan kami masih panjang untuk melakukan pekerjaan Tuhan dalam memberikan
perlindungan dan menjamin hak-hak individu interseks. Kami membutuhkan doa dari
Anda sekalian.
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Arisdo
Gonzalez
dari Indonesia
“LIHATLAH
DIRIMU
DAN
TEMUKAN ALLAH
DI SANA – SUATU
PERZIARAHAN
PRIBADI”
Z

iarah adalah proses yang saya lalui sebagai manusia. Perziarahan
itu dimulai saat saya duduk di sekolah dasar. Saya tertarik pada
senyum seorang anak laki-laki. Saya tidak menyadari mengapa itu terjadi,
tetapi saya hanya ingin melihatnya setiap kali saya pergi ke sekolah. Saat
duduk di bangku SMP, saya akan selalu menatap seorang anak laki-laki.
Dia kemudian menjadi sahabatku. Kala duduk di bangku SMA, saya
mendapat pelecehan verbal seperti, “ngondek dan homo”. Aku merasa
langit sudah gelap. Aku hampir tidak punya teman.
Pada tahun terakhir SMA, saya memutuskan untuk menceritakan
situasi saya kepada seorang guru. Dia sangat religius. Saya mengatakan
kepadanya bahwa saya menyukai seorang laki-laki. Dia menyarankan
agar saya pergi ke sebuah gereja besar di kota. Di sana saya bertemu
dengan pendeta dan mengatakan kepadanya bahwa saya tertarik pada
laki-laki. Dia membacakan dan mereferensikan beberapa ayat Alkitab
tentang hubungan sesama jenis kepada saya. Dia mengurapi saya dan
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mencoba mengusir roh-roh jahat dalam diri saya. Hari itu saya merasa
pulih, tetapi keesokan harinya semuanya kembali seperti semula. Saya
masih tertarik pada laki-laki.
Setelah SMA, saya memutuskan untuk mendaftar di Sekolah Tinggi
Filsafat Theologi Jakarta. Di sana saya mulai belajar teologi dan selukbeluk konstruksi pemikiran manusia. Pembelajaran saya berawal ketika
saya bertemu dengan salah satu dosen di sana yang bernama Stephen
Suleeman. Banyak teman menyebutnya sebagai nabi LGBTQI+.
Di seminari, setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan kampus.
Saya memilih untuk menghadiri Konferensi Internasional LGBTQI+
pada tahun 2016. Saya takut, tetapi saya ingin tahu lebih banyak tentang
LGBTQI+, sambil tetap menolak diri saya sebagai gay. Di konferensi
itu, saya bertemu dengan seorang pendeta gay dan kami berdiskusi. Dia
mengatakan kepada saya, “Lihatlah dirimu sendiri dan lihatlah Tuhan di
dalam dirimu.”
Saya meminjam semua buku tentang seksualitas dan queer di
perpustakaan seminari. Saya belajar banyak hal baru. Dahulu saya selalu
memahami Allah sebagai figur maskulin, tetapi sekarang saya belajar
bahwa Tuhan dapat hadir dalam setiap pengalaman manusia. Tuhan juga
queer.
Setelah satu tahun studi di kampus, kami harus menjalankan praktik
lapangan. Saya ditempatkan di sebuah organisasi yang menangani masalah
HIV dan AIDS. Saya menemukan bahwa kebanyakan dari mereka yang
bekerja di sana adalah gay. Pertama, saya merasa tidak nyaman, karena
saya tahu bahwa saya juga bagian dari mereka. Dari wawancara yang
saya lakukan dengan mereka, serta melalui interaksi yang terjadi dengan
para pengurus organisasi, saya menyadari betapa beratnya pergumulan
untuk menjadii diri sendiri terlebih dengan identitas keagamaan seperti
yang saya miliki. Saya bertemu Paul yang mengajari saya lebih banyak
tentang homoseksualitas. Dia membantu saya merasakan kenyamanan
yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Aku mencintainya.
Ketika saya melela ke teman-teman saya, banyak dari mereka yang
kaget dan percaya bahwa saya telah “tersesat”. Saya mengatakan kepada
mereka bahwa saya masih Arisdo yang sama, hanya saja ada fakta lain
yang saya ungkapkan; saya suka laki-laki. Saya percaya bahwa tidak ada
yang salah dengan itu.
Apakah proses melela berjalan dengan mudah? Tidak! Terkadang saya
merasa sedih dan berpikir bahwa apa yang saya lakukan salah. Suatu kali
saya bahkan mencoba bunuh diri.
Saya belajar lebih banyak tentang identitas saya melalui kelas Agama
dan Seksualitas dan Teologi Queer. Saya mulai belajar berpikir kritis dan
menjadi lebih percaya diri untuk menunjukkan bahwa saya gay.
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Hendrika
Mayora dari
Indonesia
TIDAK
ADA
TEMPAT
S

aya lahir sebagai Hendrik Victor dalam keluarga Katolik yang sangat saleh di
Papua. Selama masa muda saya, saya menghabiskan sebagian besar waktu
luang saya dengan kegiatan gereja. Saya merasa ingin menjadi seperti Yesus yang selalu
siap membantu orang miskin dan terpinggirkan. Sebagai seorang anak akhirnya saya
bercita-cita menjadi seorang imam. Keluarga saya sepenuhnya mendukung keinginan
saya dan mereka setuju untuk mengirim saya ke seminari.
Tahun 2012 saya ditahbiskan menjadi frater di sebuah seminari tinggi di Yogyakarta.
Ketika saya mengakui perasaan saya sebagai seorang perempuan kepada atasan saya,
saya diberi hukuman. Saya harus meninggalkan biara dan hidup benar-benar selibat
dalam sumpah kemiskinan. Saya sering berteriak seperti orang kesurupan, memanggil
laki-laki Hendrik untuk kembali ke kehidupan saya. Tapi itu tidak pernah terjadi. Saya
mulai mengembara jauh.
Sejak meninggalkan biara, saya mencoba membangun kehidupan baru. Saya bekerja
sebagai aktivis pencegahan HIV/AIDS di Merauke, Papua Barat. Saya bisa bekerja
untuk melayani orang yang membutuhkan. Saya menjadi tutor bagi kaum muda,
sekaligus konselor kesehatan bagi mereka tentang cara menghindari HIV.
Saat itulah untuk pertama kalinya saya mengaku pada diri sendiri, “Ya, Hendrik,
kamu perempuan.” Saya menemukan kegembiraan dan kesenangan bersama dengan
beberapa teman saya hampir setiap malam. Perlahan-lahan, saya merasa bahwa vertigo
yang saya alami ketika saya berjuang dengan identitas asli saya hilang.
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Di penghujung tahun 2017, saya memutuskan untuk pindah dari Merauke dan memulai
hidup baru di kota lain. Tapi kemana aku akan pergi? Saya pergi ke Yogya dan bekerja
di panti asuhan.
Suatu hari saya mengikuti pelatihan pencegahan HIV/AIDS, dan saya bertemu
dengan Mama Rully, ketua kelompok Transpuan Yogyakarta yang pernah saya temui
sebelumnya. Setelah pertemuan saya memintanya untuk membantu saya, untuk tinggal
bersamanya. Dia setuju. Rumahnya sangat kecil tetapi saya merasa telah menemukan
rumah yang sebenarnya di sana. Saya berbagi banyak hal dengannya, dan mengajukan
banyak pertanyaan tentang identitas gender saya. Saya kemudian meminta Mama Rully
untuk mendandani saya seperti dirinya. Saya mengubah nama saya menjadi Hendrika
Victoria Mayora.
Awalnya saya mengalami rasisme dari rekan saya sendiri karena kulit saya yang gelap.
Itu menghancurkan hati saya. Namun, saya tidak menyerah. Saya mencoba untuk
mendapatkan pengakuan dengan membantu mereka jika mereka memiliki masalah di
jalan. Saya mendapatkan rasa hormat dan tempat saya di komunitas trans di Yogyakarta.
Atas saran seorang teman, saya mendirikan sebuah komunitas. “Fajar Sikka”, yang
didirikan untuk menampung teman-teman transpuan. Anggotanya adalah transpuan
dari seluruh wilayah timur Pulau Flores. Baru-baru ini, saya memenangkan pemilihan
untuk kursi di Badan Permusyawaratan Rakyat Daerah di provinsi saya di Flores. Ini
adalah kemenangan pertama bagi seorang transgender di Indonesia, sebagai transpuan
pertama yang memperoleh jabatan publik.
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mereka sendiri dan keluarga mereka?) dan saya menyadari sejak awal bahwa itu
lebih dari sekedar fase.

Pauline dari
Singapura
“ALASAN
ALLAH
TIDAK
MENGUBAH
SAYA MESKIPUN SAYA
TELAH BERDOA” –
REKONSILIASI DARI
PINGGIR
S

aya adalah salah seorang pendeta eksekutif di Free Community Church,
satu-satunya jemaat Kristen yang progresif dan afirmatif di Singapura. Saya
dibesarkan di Gereja Methodist.
“Kamu Kristen sekaligus lesbian?” Ketika saya menjawab ‘ya’ pada pertanyaan ini,
beberapa orang tidak bisa mempercayai saya. Terkadang saya menjawab dengan binar
di mata saya, “Dan saya juga seorang pendeta."
Saya memiliki banyak identitas dan salah satunya adalah gay. Menjadi gay bukanlah
sesuatu yang saya pilih (siapa yang dengan sengaja memilih jalan yang sulit untuk diri

38

PAULINE

Satu hal yang saya pilih adalah menjadi Kristen. Tuhan dan spiritualitas selalu
penting bagi saya, dan saya telah menjadi seorang Kristen sejak saya berusia
13 tahun. Bagaimanapun, saya memiliki “latar belakang yang terkenal” yaitu
latar belakang Injili. Setelah melewati keraguan dan melarikan diri dari Tuhan di
masa remaja saya, saya mengalami perjumpaan yang mengubah hidup dengan
Tuhan ketika saya berusia 19 tahun. Sejak saat itu, saya berkata pada diri
sendiri bahwa saya ingin menata kehidupan rohani saya dengan serius dan saya
terlibat aktif dengan kelompok Kristen di universitas tempat saya kuliah. Saya
menghabiskan empat tahun sebagai misionaris di Jepang dan dididik sebuah
perguruan tinggi Alkitab yang konservatif.
Sepanjang waktu itu, saya tetaplah seorang gay dan saya tidak mengerti mengapa
Tuhan tidak mengubah saya meskipun saya berdoa, berpuasa, dan memohon
kepada Tuhan untuk mengubah saya. Saya cukup dekat dengan keluarga,
terutama ibu saya, dan saya biasanya dapat berbicara dengan mereka tentang
banyak hal kecuali orientasi seksual saya. Sudah pasti hati mereka hancur jika
mereka tahu saya adalah seorang lesbian. Jadi saya bergulat sendirian dengan
iman dan seksualitas saya. Keduanya adalah fakta tak terbantahkan dalam
hidup saya dan keyakinan bahwa tidak ada cara untuk mendamaikan keduanya
hampir membunuh saya.
Saya tiba pada titik di mana saya harus melakukan sesuatu ketika saya mencoba
untuk melupakan putusnya suatu hubungan. Peristiwa itu amat menyakitkan
dan tidak ada satu orang pun yang bisa saya ajak bicara soal ini. Saya tidak
melela dengan teman-teman saya saat itu. Saya hanya bisa berbicara dengan
Tuhan. Selama masa kelam itu, satu hal yang membuat saya tetap bertahan
adalah kesadaran mendalam di dalam jiwa saya bahwa entah bagaimana Tuhan
mengasihi saya dan hubungan Tuhan dengan saya baik-baik saja.
Setiap kali saya berseru kepada Tuhan, kedamaian dan kepastian yang tak dapat
dijelaskan membanjiri hati dan jiwa saya. Mengalami kedamaian ini membantu
saya mengambil langkah pertama untuk menerima diri saya sendiri. Ketika saya
memulai studi teologi penuh waktu saya, saya terkejut betapa sedikit yang saya
ketahui tentang Alkitab dan teologi. Saya mulai mempelajari terjemahan aktual
dan konteks historis dari ayat-ayat itu, dan itu membuat saya semakin yakin
bahwa Tuhan menerima dan mencintai saya apa adanya.
Ketika saya akhirnya memiliki keberanian untuk mengungkapkan kepada orang
tua saya, itu sangat sulit bagi mereka dan ibu saya menangis. Peristiwa itu terjadi
hampir 20 tahun yang lalu. Meski begitu, saya merasa bahwa hubungan saya
dengan keluarga saya berubah menjadi lebih baik ketika saya melela.
Saya berbagi cerita saya karena saya tahu ada banyak orang lain seperti saya.
Saya katakan kepada mereka yang telah berjuang dan bertanya-tanya apakah
Tuhan menerima dan mengasihi mereka, Tuhan sedang menunggu mereka
untuk pulang.

DARI SINGAPURA
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Summer Sea
dari Korea
Selatan
“SAYA MEMUTUSKAN UNTUK
MENGABAIKAN
SEMUA YANG SAYA
MILIKI”
S

aya masih berada pada tahap di mana ‘identitas gender’ saya masih belum
jelas. Tidaklah mudah untuk mengenal setiap bagian diri saya dengan
mudah. Saya selalu menyalahkan keluarga dan komunitas iman saya yang selama
ini sangat supresif terhadap ekspresi ketubuhan dan emosi yang saya miliki. Saya
mau menjelaskan di sini bahwa ekspresi ketubuhan saya valid dan otentik; bahwa
apa yang mereka – keluarga dan komunitas iman – katakan tentang saya sangatlah
keliru.
Saya dilahirkan di Seoul, Korea Selatan pada tahun 1999 dalam sebuah keluarga
Kristen yang konservatif. Ayah saya sangat jijik dengan kata ‘gay’, dan ibu saya
memperingatkan saya untuk tidak mengucapkan hal-hal yang berkaitan dengan
pasangan sesama jenis. Dalam pandangan ibu saya yang menghidupi imannya
dengan amat ketat dan melalui cara-cara asketis, seksualitas saya adalah isu yang
amat penting. Sejak kecil saya mengalami kontrol yang berlebihan, yang dilakukan
atas nama Tuhan. Kontrol ini juga ditegakkan atas beberapa hal, yang juga meliputi
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soal-soal siapa yang harus/bisa saya cintai. Saya tidak diperbolehkan jatuh cinta
kepada orang-orang yang jenis kelaminnya sama dengan saya. Pernah saya jatuh
cinta kepada teman yang memiliki jenis kelamin yang sama dengan saya, dan
saya disebut telah dikuasai oleh roh perzinahan oleh ibu saya.
Pengalaman pertama saya jatuh cinta dengan orang berjenis kelamin sama
dengan saya pada usia 13 tahun. Sejak saat itu, saya telah jatuh cinta dengan
empat orang “sejenis” lainnya, dan saya rasa ibu saya menyadari bahwa orientasi
seksual saya “tidak normal”. Saya pun menganggap pengalaman-pengalaman
yang non-heteronormatif ini sebagai sebuah fase yang tidak menunjukkan
diri saya secara otentik, dan karenanya saya berjuang untuk menjadi seorang
heteroseksual. Mungkin yang ada dalam benak ibu kala itu adalah ia sedang
melindungi saya, namun saya mengingat ucapan saya dalam sebuah percakapan
dengan ibu saya di masa silam; “saya tidak jatuh cinta dengan mereka yang
berjenis kelamin sama dengan saya karena saya membaca novel tentang
homoseksualitas dan penasaran untuk menirukannya.”; “Tidak ada roh jahat
yang memasuki saya, yang mengakibatkan saya menjadi seperti ini”. Saya
berharap bisa membicarakan hal ini dengan suasana yang lebih nyaman suatu
hari nanti.
Kala ini saya tinggal terpisah dari keluarga saya. Meskipun demikian, saya tidak
sepenuhnya memutus hubungan dengan keluarga, dan saya dengan longgar
melabeli diri dengan identitas biseksual dan genderqueer. Bersama orang-orang
yang saya kasihi, saya tergabung dengan sebuah komunitas, dan berpartisipasi
dalam gerakan-gerakan queer Kristen dan gerakan-gerakan minoritas seksual
lainnya. Saya seringkali bingung, cemas, terluka, namun di saat yang sama,
kehidupan saya saat ini penuh dengan rasa sukacita, kebebasan, dan momenmomen berharga lainnya. Bersama kami mencari model Allah yang “lebih luas”,
yang berbeda dengan model/konsep Allah yang dipahami oleh ibu saya – sebuah
konsep yang menyakiti hati saya. Komunitas queer ini telah membantu saya
mengafirmasi diri di tengah pengalaman-pengalaman dan ragam perasaan yang
penuh ambiguitas terkait identitas gender dan seksualitas saya.
Saya diajak untuk memahami bahwa saya tidak harus langsung menemukan
jawaban tentang identitas saya. Saya memutuskan untuk tidak mengabaikan
diri saya sendiri. Saya memutuskan untuk membawa beban saya sendiri,
yaitu keberadaan saya dengan seksualitas dan identitas gender yang ambigu –
meskipun beban itu berat dan sukar dipikul. Harapan saya adalah dunia dapat
menjadi tempat yang sedikit lebih baik.

DARI KOREA SELATAN
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Chen Xiaoen
dari Taiwan
MARJINALISASI
YANG MENUMBUHKAN REKONSILIASI: BAGAIMANA
MENJADI SEORANG
MINORITAS SEKSUAL MENJADIKAN
SAYA ORANG YANG
LEBIH BAIK
S

aya lahir pada tahun 1980, dan saya dibesarkan dalam keluarga Injili
yang taat dan menghadiri Gereja Presbiterian di Taiwan (PCT). Sejak
kecil, saya berpegang erat pada Tuhan: bukan hanya karena saya dibesarkan
secara Kristen, atau karena masa remaja saya yang banyak dihabiskan di
gereja, namun karena kesadaran akan keanehan dan kesepian saya. Faktor
ini yang mendekatkan saya kepada Tuhan.
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Saya juga menganggap serius masalah hubungan, bukan
karena saya orang yang saleh, namun justru karena saya
paham bahwa hubungan sesama jenis tidak diperbolehkan
oleh gereja. Hal ini lantas mendorong saya untuk
merenungkan banyak hal tentang bentuk dan tipe-tipe
relasi. Apa perbedaan antara cinta dan kasih sayang? Apa
yang dimaksud dengan persahabatan atau cinta romantis?
Apa yang menandai hubungan yang berkomitmen
atau pasangan seumur hidup? Apa itu pernikahan?
Bagaimana merundingkan perbedaan (jika ada) antara
pandangan agama dan hukum? Pertanyaan-pertanyaan ini
mengemuka dalam benak saya.
Hal yang sama berlaku untuk tanggapan saya terhadap
panggilan Tuhan untuk peran pelayanan dan studi teologi:
semangat untuk melakukan riset-riset biblis tidak berasal
dari pencarian pribadi saya akan firman Tuhan, bukan
pula karena saya menyukai studi teologis atau biblika,
namun murni dari keinginan untuk memahami apa yang
sebenarnya Tuhan katakan melalui firman-Nya. Saya
merasa perlu menggali lebih dalam panggilan Tuhan
untuk minoritas seksual seperti saya dan komunitas kami,
serta menguraikan respons kita kepada Tuhan dari waktu
ke waktu.
Tidak adanya bimbingan pastoral di gereja-gereja arus
utama mendesak saya untuk memperlengkapi diri bagi
pelayanan pendampingan dan “berjalan bersama” orang
lain dalam perziarahan mereka dalam hadirat Tuhan.
Saya belum menemukan jawaban atas pertanyaan saya.
Tetapi pengejaran tahun-tahun ini telah menonjolkan
kerinduan saya dan bersaksi tentang kehadiran dan
dukungan Tuhan yang tidak pernah mengecewakan.
Tuhan benar-benar duduk melalui hari-hari kesengsaraan
dan kebobrokan saya. Saya juga mengalami kuasa
kebangkitan yang berasal dari pengalaman kelahiran baru
saya tatkala makna dan perspektif baru tentang kehidupan
mewarnai hidup saya.
Karena masih dalam batas-batas seminari konservatif,
saya tidak bisa melela sepenuhnya. Saya tetap dapat
berinteraksi dengan para guru dan rekan-rekan siswa
dengan tingkat keterbukaan dan otentisitas yang
sederhana. Saya percaya bahwa dengan kasih Tuhan dan
iman yang didasarkan pada Tuhan Yesus, ketika momen
kebenaran terungkap di masa depan, kita akan saling
merangkul dengan pemahaman dan kesatuan yang lebih
mendalam.
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Ivon dari
Jerman
“ALKITAB
ITU ANTIFUNDAMENTALISME!” – SEORANG
ANAK TUHAN
YANG HIDUP DI
“RUANG ANTARA
(IN-BETWEEN SPACE)”
S

aat saya masih kecil, saya sangat menyukai Alkitab. Kisah-kisah di
dalamnya begitu menguatkan saya. Akan tetapi, saat saya sadar akan
ke-queer-an saya, Alkitab seakan berbalik melawan saya. Ada tertulis: Allah
menciptakan laki-laki dan perempuan – tidak ada yang lain! Hanya mereka
yang berorientasi heteroseksual yang dapat diterima Allah. Titik. Saya
sendiri bergumul dengan diri sendiri – antara mengasihi Tuhan dan firmanNya, dengan identitas gender dan seksualitas saya.
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Saat saya studi teologi, saya belajar tentang teologi pembebasan, teologi
feminis, dan teologi dan interpretasi queer atas Alkitab. Saya pun
menemukan kembali cinta saya akan Alkitab. Alkitab berpihak kepada
yang teropresi dan termarjinalkan – sebuah afirmasi akan Tuhan yang
mendambakan pembebasan dan kemaslahatan ciptaan-Nya.
Lebih dari itu, saya juga menemukan bahwa Alkitab ternyata menolak
fundamentalisme. Struktur dan isi Alkitab yang amat dialogis mengundang
kita untuk mengalami Tuhan secara langsung, memanggil kita untuk
membagikan misi Allah. Pemahaman ini mendamaikan saya dengan Tuhan.
Saya sangat bersyukur atas kesempatan tertanam dalam gereja yang
mengafirmasi LGBTIQ yang memberikan ruang bagi saya untuk mengasihi
Tuhan dan firman-Nya, serta mengasihi sesama pula.
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pengalaman yang mendamaikan saya dengan diri saya sendiri. Kedamaian ini berasal
dari kasih Allah. Kasih Allah-lah yang menyatukan kami di forum ini. Perdamaian
pun menjadi misi saya. Setelah menghadiri forum ini di Gdansk dan mendengarkan
Krysztof Charamsa, saya tahu bahwa saya perlu melakukan sesuatu di Hungaria agar
orang dapat mengalami apa yang saya lakukan di komunitas ini. Charamsa berbicara
tentang coming out (melela) sebagai sebuah aksi protes dan resistensi di gereja-gereja
kita. Saya berujar: “Saya memiliki sebuah panggilan”.

Judit dari
Hungaria

Saat itu, saya ingin menjadi seorang pendeta, barangkali pendeta gay melela pertama
di Hungaria. Gereja-gereja di Hungaria belum ada yang mengizinkan seorang gay
menjadi pendeta atau pastur. Saya belajar teologi di Wesley Theological College yang
dikelola oleh Hungarian Evangelical Fellowship, sebuah gereja yang tidak diakui oleh
pemerintah karena alasan-alasan politik.

KESAKSIANAKAN
ALLAH YANG
PENUH KASIH
N

ama saya Judit, saya berusia 39 tahun dan tinggal di Budapest.
Keluarga inti saya tidak mempraktikkan ajaran kekristenan namun
saya belajar tentang iman Kristen dari nenek saya. Saya dan saudari saya
tinggal di rumahnya setiap akhir pekan dan kami berjemaat di sebuah gereja
beraliran Reformed (Kalvinis). Setelah menjalani sidi di usia 17 tahun, saya
meninggalkan gereja karena gereja tidak relevan dan terlalu terpisah dari
dunia yang ingin saya jelajahi sebagai seorang remaja. Di usia ini pula saya
mulai menyadari bahwa saya jatuh cinta kepada perempuan.
Selama menjalani studi di universitas, saya bergabung dengan Labrisz
Lesbian Association sebagai perempuan sukarelawan dan mengambil bagian
dalam mengorganisir kegiatan-kegiatan mereka. Saya menikmati kerja-kerja
aktivisme. Saat itu saya masih mengidentifikasi diri sebagai seorang Kristen,
namun saya tidak merasa perlu mempraktikkan ajaran kekristenan. Pada
suatu titik dalam hidup saya, saya mulai merindukan komunitas agama
dan rasa rindu ini muncul saat saya berjumpa dengan Mozaik Community,
sebuah kelompok Kristen ekumenis bagi individu-individu LGBTIQ+ dan
sekutu-sekutu kami.
Tahun 2016, Háttér Society, sebuah organisasi LGBTIQ+ di Hungaria
menjalankan sebuah proyek bernama LGBTQ Christian Groups yang sangat
mengubah hidup saya. Dapat saya jelaskan pengalaman ini sebagai sebuah

46

JUDIT

Saya juga bekerja di sebuah gereja sebagai pendeta pembantu. Di komunitas inilah
saya melela. Pendeta jemaat setempat sedang dalam proses untuk menerima saya
namun sayangnya proses ini masih berlangsung dan saya belum sepenuhnya diterima.
Mayoritas anggota jemaat sangat menerima saya, namun saya masih menilai bahwa
lingkungan gereja saya masih “on the way” dalam penerimaan mereka. Saya menjadi
orang pertama yang melela kepada anggota jemaat dan seminari tempat saya belajar.
Saya juga dapat melihat sejumlah perubahan kecil yang mulai tampak: pada masa
Adven tahun 2019, kami bekerja bersama dengan gereja dan merilis sebuah deklarasi
yang menyebutkan individu-individu LGBTIQ+.
Deklarasi itu berbunyi: “Persebaran rasa takut terhadap, dan alienasi akan, kelompokkelompok sosial tertentu yang dilakukan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah
adalah permasalahan global yang juga dialami di Hungaria. Kami meyakini bahwa
semangat untuk mengenal, alih-alih membenci, komunitas LGBTIQA+, merupakan
cara terbaik untuk menghidupkan inklusivitas terhadap mereka yang mengidentifikasi
diri sebagai LGBTIQA+”.
Saat ini saya berada di tahun keempat dalam studi teologi saya dan sedang mengerjakan
tesis berjudul “Queer Theology as Liberation”.
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Uschi dari
Polandia
“BERGUMUL
DENGAN BIVISIBILITASKU”
S

aya adalah seorang perempuan Katolik biseksual dari Warsawa, Polandia, yang
menjalani sebuah relasi sesame jenis selamat 15 tahun. Saya juga merupakan
seorang anggota gereja yang aktif. Saya terlibat di gereja sejak masa remaja dan termasuk
dalam organisasi Light-Life Movement (Ruch Światło-Życie) yang berorientasi pada anakanak muda. Proses melela saya sebagai seorang biseksual dimulai saat saya sudah dewasa
dan mampu berpikir dengan baik. Alhasil, saya tidak mengalami apa yang disebut
homo/bi-fobia internal (kebencian seseorang terhadap dirinya sendiri karena orientasi
seksualnya), dan saya pun telah berdamai dengan diri saya sendiri – kecuali dalam relasi
saya dengan gereja (saya mengalami homo/bi-fobia yang akut dari orang tua saya, tapi
itu kisah yang berbeda).
Meskipun saya tidak lagi aktif di organisasi berbasis anak muda di gereja, saya masih
tetap terlibat dalam kegiatan-kegiatan mereka. Namun demikian, karena kesadaran
bahwa saya tidak lagi sejalan dengan ajaran gereja karena kehidupan seksual saya, saya
tidak ikut serta dalam komuni. Saya rasa hal itu cukup adil karena saya memang tidak
berupaya untuk menyelaraskan diri dengan ajaran gereja. Meskipun demikian, saat
itu saya mulai mempertanyakan ajaran-ajaran gereja tentang homoseksualitas secara
kritis. Semakin saya menyadari absurditas tersebut, semakin jauh pula saya dari praktik
bergereja.
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Titik balik—dan bagi saya tanda yang jelas dari aktivitas
Roh Kudus—adalah ketika saya diminta menjadi ibu baptis
dari seorang anak. Orang tua anak itu bersikeras bahwa saya
adalah pilihan terbaik mereka, dan saya merasa bahwa untuk
memperkenalkan Gereja Katolik kepada putri baptis saya, saya
perlu lebih banyak melibatkan diri saya dalam kegiatan dan
praktik-praktik bergereja. Saat itu adalah ketika saya berupaya
untuk mendamaikan diri saya sebagai seseorang yang hidup
dalam relasi sesame jenis yang penuh kasih dan komitmen
dengan apa yang diajarkan oleh Gereja, berasumsi bahwa
saya dapat menikahi pasangan saya (Polandia tidak memiliki
kesetaraan pernikahan, bahkan civil partnership), saya dapat
menganggap ajaran ini valid untuk saya. Sudah sangat jelas bagi
saya sebelumnya bahwa hubungan sesama jenis yang saya miliki
bukanlah dosa.
Namun, yang saya perjuangkan adalah bi-visibilitas saya. Di
antara rekan-rekan Katolik saya yang modern dan berpikiran
terbuka, para intelektual dari kota besar, saya bisa cukup terbuka
untuk hidup dalam hubungan sesama jenis. Hal ini memang
mengejutkan banyak orang, tetapi saya hampir tidak mengalami
penolakan. Namun, melela sebagai seorang biseksual selalu
menjadi tantangan bagi saya. Mudah untuk menafsirkan bahwa
saya diciptakan sebagai seorang homoseksual, tidak cocok
dengan norma pernikahan tradisional. Namun demikian, sangat
sedikit orang yang mengakui bahwa saya memilih untuk hidup
bersama seorang perempuan. Pemahaman ini asing bahkan
bagi teman-teman Katolik yang terbuka dengan keragaman
gender dan seksualitas.
Satu-satunya tempat di mana saya merasa benar-benar aman
untuk terbuka dan benar-benar saya dalam semua identitas saya
adalah sebuah organisasi Polandia untuk LGBT Kristen: Faith
and Rainbow (Wiara i Tęcza). Di sana saya menerima dukungan
emosional yang saya perlukan, berbagi kisah tentang keraguan
saya kepada orang lain yang senasib, membantu orang lain yang
seperti saya, tetapi di atas semua itu berkembang sebagai orang
Kristen dalam suasana yang ramah dan ekumenis.
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Ewa
Hołuszko
dari Polandia
“SAYA
HARUS
MEMBUAT
KEPUTUSAN YANG
MENYELAMATKAN”:
MENJADI SEORANG
TRANSGENDER
SEKALIGUS SEORANG ORTHODOKS
S

aya lahir pada tahun 1950 dari keluarga Kristen Ortodoks.
Keindahan tradisi itu dan liturginya selalu dekat di hati saya.
Namun, saya percaya bahwa Tuhan adalah Ia Yang Maha-Mutlak yang
dapat dihampiri melalui berbagai tradisi.
Saat saya dewasa, mengambil peran gender pria menimbulkan gangguan
batin dan psikologis dalam diri saya. Pada saat yang sama, saya tertarik
pada perempuan. Saya tidak dapat memecahkan misteri apa yang
menyebabkan masalah saya karena istilah transeksual tidak muncul dalam
literatur Polandia sampai tahun 1982. Saya mempercayakan masalah saya
kepada Tuhan dan mencoba melawan kecenderungan ini melalui latihan
fisik yang intensif. Saya menjadi orang percaya yang taat, peka terhadap
masalah keluarga serta ketidakadilan di dunia. Di luar, saya tampak sangat
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tangguh sebagai seorang “pria” – tentunya konsep pria tangguh di sini adalah konsep
yang dipengaruhi budaya patriarkat dan heteronormatif yang mencirikan laki-laki
sebagai manusia tangguh yang tak boleh terkalahkan.
Saya memulai aktivitas saya melawan rezim komunis pada tahun 1968 ketika saya
mengorganisir demonstrasi siswa untuk mendukung para siswa di sekolah untuk
berpartisipasi dalam unjuk rasa tersebut. Saya melanjutkan aktivitas saya bahkan setelah
saya mulai mengajar di Universitas Teknik.
Pada tahun 1976, selama perjalanan ke Eropa Barat, saya menemukan siapa saya
sebenarnya dan bahwa masalah saya terkait dengan identitas gender saya. Saya sudah
menikah dan memiliki seorang putra. Saya bersumpah bahwa saya akan bertahan demi
orang yang saya cintai dalam tubuh biologis yang saya benci, tetapi di dalam lubuk
batiniah saya, saya menyadari saya seorang perempuan. Hanya Tuhan yang mengetahui
rahasia saya. Saya bahkan tidak mempercayakan rahasia ini kepada Bapa Pengakuan
saya – seseorang yang berperan dalam Sakramen Pengakuan Dosa dalam Gereja Katolik.
Saya melanjutkan kegiatan saya melawan rezim dalam gerakan Solidaritas. Saya
adalah anggota dewan dari cabang Warsawa dari gerakan Solidaritas. Sementara saya
bersembunyi selama darurat militer (1981-1983), saya berhasil membentuk organisasi
anti-komunis bawah tanah terbesar di ibukota Polandia. Setelah itu saya ditangkap,
dipenjarakan dan diinterogasi; sebuah pengalaman pahit yang saya lalui dengan penuh
keberanian tanpa mengorbankan teman-teman saya.
Dalam realitas baru pasca-1989, masalah transgender semakin mengemuka. Saya harus
membuat keputusan yang life-saving yakni melakukan transisi atau operasi konfirmasi
gender. Setelah menjalani operasi tersebut, saya kehilangan segalanya. Orang melupakan
pencapaian-pencapaian saya di dunia saintifik, serta pencapaian saya di dunia sosiopolitik. Saya turun derajat dari seorang tokoh terkenal menjadi orang rendahan. Setelah
ikut-ikutan terkejut karena perubahan yang nyata dalam diri saya, Gereja Ortodoks
mengizinkan saya untuk ikut serta dalam Sakramen Ekaristi. Beberapa imam tidak
menerima apa yang terjadi dengan saya, namun beberapa imamnya tidak menerima
perubahan dalam hidup saya, Gereja Metropolitan telah menunjuk dua imam untuk
menjadi bapa pengakuan saya.
Saya perlahan-lahan mendapatkan kembali peran saya dalam kegiatan sosial dan
politik. Untuk layanan saya ke Polandia yang demokratis, saya telah menerima beberapa
penghargaan negara bagian tertinggi, tetapi pada saat yang sama saya sering menjadi
objek pelecehan dan serangan transfobia. Namun, saya tahu bahwa saya akhirnya
menjadi diri saya sendiri.
Saya tidak pernah kehilangan rasa hubungan saya dengan Tuhan. Dalam kesukaran
hidup di masa kanak-kanak dan remaja saya, saat bersembunyi dari dinas keamanan, saat
di penjara dan mengalami penganiayaan, dalam melalui dan menyaksikan transformasi
politik di negara saya, dan bahkan setelah divonis mengalami penyakit onkologis,
Tuhanlah yang menyelamatkan saya di saat-saat paling sulit dalam hidup saya. Ketika
saya memutuskan untuk bunuh diri, Tuhan membuat saya tetap hidup. Saya percaya
kepada Tuhan sehingga saya tidak merasa takut akan kematian. Tuhan akan menerima
saya apa adanya.
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Perjumpaan kami
Yael: Tahun 2015, saya menemukan Light of the World, sebuah kelompok LGBT Kristen
dan segera menghubungi pendirinya,Yana, dan mulai menghadiri pertemuan-pertemuan
yang diselenggarakan oleh komunitas ini.
Yana dan saya jatuh cinta dari awal kami berjumpa. Saya memberikan ‘kode-kode’
atau isyarat ingin bersamanya dalam pernikahan, namun saya tidak sungguh-sungguh
melamarnya karena saya ingin ia betul-betul siap.

Yael dan Yana
Yanovich
dari Rusia
“KAMI JATUH
CINTA DARI
AWAL”
K

ami memimpin beberapa perkumpulan dan ibadah di “Light of the World”,
sebuah kelompok LGBT Kristen yang independen dan non-denominasional.

Yael: Lahir di keluarga Injili yang konservatif, saya menghadiri kelompok-kelompok
rohani sejak masih anak-anak. Saat ini, saya terkadang mengunjungi Katedral Lutheran
bersama Yana dan komunitas Light of the World.
Saya sadar akan orientasi seksual saya di usia tigabelas tahun. Dalam perjalanan
penerimaan diri, saat sudah tergabung dalam Light of the World, saya menyadari bahwa
hukum Tuhan berlaku bagi setiap orang yang berpartisipasi dalam setiap hubungan,
termasuk hubungan pasangan dan keluarga sesama jenis.
Yana: Saya lahir di sebuah kota kecil dan pindah ke Siberia yang menjadi tempat tinggal
dan studi saat berusia duapuluh tahun. Tahun 2009, saya belajar di sebuah sekolah
Alkitab yang dikelola oleh Word of Life Charismatic Church di Moskwa. Saya tengah
bergumul mencari jawaban seputar iman dan seksualitas saya. Tahun 2009 adalah
tahun di mana Yury dan saya mengelola Light of the World, sebuah organisasi LGBT
Kristen. Orang-orang menyebut saya pemimpin mereka, namun saya lebih suka disebut
pelindung atau penjaga mereka. Saya percaya Tuhan mengasihi saya dan saya merasa
perlu membagikan pesan ini kepada teman-teman LGBT lainnya.
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Tahun 2016 kami saling melamar satu sama lain dan bertukar cincin tanda lamaran
kami. Di tahun itu juga kami memutuskan untuk tidak berhubungan badan. Kami
awalnya berencana untuk menikah di tahun 2017 namun kami berpikir bahwa kami
butuh waktu untuk mempersiapkan pernikahan tersebut dan menguatkan relasi kami.
Kami melalui berbagai ritual purifikasi Yahudi yang dilakukan di laut (mikvah) – untuk
memurnikan diri kami dari kehidupan yang lama.
Yana: Saya mencintai Yael atas beragam alasan. Ia penuh perhatian dan sangat suportif.
Kami berdoa bersama. Saya tidak dapat membayangkan hidup saya tanpa dirinya.
Tidak ada orang dalam komunitas LGBT yang peduli dengan pemberkatan di gereja.
Suatu hari Yael dan saya mulai berbicara tentang hubungan kami dan menemukan
bahwa kami memiliki mimpi yang sama! Kami pergi ke gereja di mana kami berdoa
bagi diri kami dan memohon berkat dari Tuhan, serta pengampunan dari-Nya atas
hubungan seks yang saya lakukan, serta yang Yael lakukan sebelum pernikahan. Kami
berdua adalah mempelai perempuan. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami.
Pernikahan kami
Yana: Pernikahan kami yang indah itu dilangsungkan tahun 2018 di Gereja Protestan
(Protestantse Kerk) Amsterdam Keizersgrachtkerk, dan diteguhkan oleh Pendeta
Wielie Elhorst. Kenangan-kenangan akan persiapan pernikahan kami menjadi sumber
dukungan bagi kami yang masih harus menyembunyikan jati diri kami dari keluarga.
Sebuah pernikahan adalah segel ilahi dari Tuhan yang diberikan kepada dua orang yang
mengambil komitmen untuk masuk ke dalam kovenan ilahi. Melalui Allah, para imam
membubuhkan segel ilahi pada hubungan kami, disaksikan oleh Gereja.
Yael: Saya mengasihi Yana; ia cantik, lembut, ia orang yang besar hatinya, penuh dengan
belas kasihan kepada sesamanya. Bersamanya aku belajar mencintai dan menjadi orang
yang lebih baik. Kami ke gereja bersama, berbagi pengalaman kami, dan membantu
satu sama lain untuk bertumbuh secara rohani. Manakala Tuhan hadir di rumah tangga
kami, hubungan kami berlanjut ke tingkat kesucian yang khusus.
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Hanna
Medko
dari
Ukraina

harus menghidupkan adik saya!” Sekarang saya memahami bahwa
trauma yang masih melekat kepada adik saya lebih parah dari luka-luka
fisiknya.

“BAGAIMANA ALLAH MENGEMBALIKAN SEGALANYA”
B

agi sebagian besar dari kami yang lahir di Uni Soviet, menerima diri sendiri dan
penerimaan akan Allah merupakan suatu hal yang amat sukar. Ibu saya dibesarkan
oleh nenek saya – ibunya – yang berkarakter keras dan dominan, amat pragmatis dan
rendah hati. Saya pun merupakan produk zaman saya dan zaman orang tua saya.
Saat saya bersekolah di tahun ketiga, adik perempuan saya mengalami kecelakaan
ditrabak traktor. Itulah hari di mana saya pertama kalinya menangis di hadapan Tuhan.
Lebih tepatnya, saya mengajukan permintaan kepada-Nya: “Jika Tuhan ada, Tuhan
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Pencobaan kedua saya alami di usia dua puluh tahun, saat saya harus
kehilangan anak saya karena kesalahan dokter. Setelah operasi abortif
dilakukan, saya didiagnosa atas kemandulan. Saya menjalani tahun
berikutnya dalam penderitaan dan depresi. Hati saya begitu dingin
bagaikan dilapisi es. Saya tidak bisa tersenyum, namun juga tidak bisa
menangis – segalanya begitu datar. Malam-malam yang melelahkan itu
saya habiskan dengan berdoa memohon agar diberikan kesempatan
menjadi seorang ibu kembali. Saat saya pergi ke dokter setahun
kemudian, saya diberitahu soal kemungkinan saya bisa memiliki
anak sekian tahun setelah operasi saya. Meskipun demikian, mereka
mengatakan bahwa saya akan membutuhkan hormon tambahan dan
tidak bisa hamil secara “alami”. Hal ini terdengar seperti sebuah vonis
bagi saya.
Bayangkan bagaimana terkejutnya saya bahwa tujuh hari setelah itu
saya hamil! Sebulan berselang, kehamilan saya dipastikan oleh seorang
bidan. Saat itu saya untuk pertama kalinya menangis dalam rasa haru
dan bahagia. Saya merasakan es yang membekukan hati saya mulai
mencair. Saya mulai belajar untuk kembali tersenyum dan menikmati
setiap hari saya seakan hari itu adalah hari pertama dan terakhir yang
Tuhan anugerahkan bagi saya. Saya memohon akan mujizat kepada
Tuhan dan permohonan saya dikabulkan-Nya. Namun demikian, Allah
punya rencana yang berbeda bagi saya.
Beberapa tahun kemudian, anak perempuan saya membawa temannya
ke rumah. Anak muda ini memperkenalkan dirinya dengan mengatakan
“Nama saya Dima dan saya gay!”
Satu-satunya respons saya waktu itu adalah: “Nama saya Hanna dan
saya tidak ada masalah dengan orientasi seksualmu itu.” Ia lebih dari
sekedar terkejut akan penerimaan saya.
Dima dan anak perempuan saya menyewa sebuah apartemen untuk
beberapa waktu hingga mereka punya waktu untuk pindah dari sana.
Saat itu adalah ketika mereka menanyakan apakah mereka dapat
tinggal di rumah saya untuk beberapa waktu. Suatu malam, Dima
terjaga dan saya sangat kuatir. Saya memanggilnya untuk menanyakan
keadaannya. Ia pulang ke rumah sambil menangis dan mengisahkan
ceritanya. Ia berusia empat belas tahun ketika ia terpaksa meninggalkan
keluarganya. Ia menceritakan semua pengalamannya kepada saya.
Kami sama-sama menangis malam itu, dan pagi harinya ia minta izin
untuk memanggil saya “ibu”. Inilah bagaimana Tuhan mengembalikan
segalanya yang telah diambil daripada saya oleh dokter kala itu.
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Pdt. Dr. Christina
(Tina) Beardsley
dari Inggris
BERDAMAI
DENGAN YANG TAK
TERDAMAIKAN?
P

ada tahun 2017 saya diundang menjadi seorang konsultan dalam upaya terkini
dari Church of England dalam merespons isu seksualitas, gender dan identitas
manusia, melalui inisiatif yang disebut Living in Love and Faith (LLF). Saya harus
mempertanggungjawabkan partisipasi saya ini di bulan November 2020.
Enambelas tahun silam, di tahun 2001, saya dimarjinalkan oleh sistim kepemimpinan
Gereja karena pindah pelayanan menjadi pendeta di bidang pelayanan kesehatan.
Empat tahun kemudian, di tahun 2005, uskup lokal saya telah menjadi orang yang
terbuka dengan isu keragaman gender dan seksualitas. Saat itu saya tengah berpartisipasi
dalam proyek nasional yang dimulai oleh gereja dan bekerja bersama orang-orang yang
memiliki pemikiran berbeda dengan saya terkait individu-individu LGBTI+. Tujuan
proyek ini adalah untuk mendorong terjadinya rekonsiliasi antara individu-individu
dengan pandangan-pandangan yang kerap berseberangan terkait seksualitas dan
identitas gender.
Seiring waktu, saya menemukan ketidakcocokkan pandangan-pandangan tersebut.
Bagaimana mungkin memperdamaikan seorang Kristen yang berpegang pada prinsip
pernikahan kristiani-konvensional dengan orang Kristen lainnya yang setuju dengan
equal marriage? Bagaimana mendamaikan seorang Kristen yang meyakini bahwa
transisi gender adalah sebuah dosa dengan orang Kristen lainnya yang menganggap
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transisi sebagai langkah afirmatif terhadap identitas gender yang diberikan
Tuhan? Tentu saja, Gereja Anglikan sedikit-banyak mengalami perpecahan
terkait masalah ini.
Keprihatinan saya perihal upaya mendamaikan yang ‘tak terdamaikan’ ini
mencapai puncaknya pada Januari 2019, saat saya merasa tidak sanggup lagi
melanjutkan keterlibatan saya dalam inisiatif ini. Akhirnya saya dapat keluar
setelah melalui wawancara yang sangat menolong saya. Refleksi pertama saya
perihal alasan saya keluar dari inisiatif ini dapat dibaca pada Church Times.
Sangat jarang gereja sebagai sebuah institusi mampu menempatkan diri pada
posisi netral yang terbuka bagi orang-orang dengan ragam pandangan yang
berbeda dapat hidup berdampingan dengan damai. Gereja biasanya memiliki
batasan, atau posisi tertentu. Dalam isu seksualitas, The Church of England
melarang pemberkatan pernikahan sesama jenis di gereja dan mendisiplinkan
pendeta yang menikah dengan orang berjenis kelamin yang sama, dan
mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menempatkan individu-individu
LGBTI+ sebagai orang-orang kelas dua.
Saat gereja memperjumpakan orang-orang dengan pandangan teologis yang
berbeda perihal identitas gender dan seksualitas, yang sering terjadi adalah
ketidaksetaraan, dan bukan kesetaraan, di antara kedua kelompok ini. Individuindividu LGBTI+ melihat diskusi-diskusi tentang orientasi seksual dan
identitas gender dalam format perdebatan intelektual karena bagi mereka hal
itu merupakan identitas dan hidup kami secara utuh, bukan bahan debat. Hal
ini yang menyebabkan banyak individu LGBTI+ yang enggan terlibat dalam
percakapan yang seperti itu, baik di gereja maupun masyarakat. Identitas kita,
cara kita memaknai hidup, bukan untuk dijadikan bahan perdebatan.
Sebelum saya bergabung dengan Kelompok Koordinator LLF, saya sudah
mengetahui dengan jelas siapa saja yang memiliki pandangan teologis yang
menolak keragaman gender dan seksualitas. Namun demikian, karena jalan
Tuhan ia menjadi orang yang paling mudah untuk diajak berinteraksi. Saya
menjumpai bahwa kami memiliki selera humor yang sama – mungkin karena
mereka juga adalah “outsider” bagi saya dalam hal pandangannya yang berbeda
dengan saya – dan mereka tetap menjadi teman saya. Meskipun awalnya sukar
membayangkan kemungkinan rekonsiliasi, yang adalah bayangan saya sebelum
bergabung di kelompok ini, rupanya rekonsiliasi juga bisa terjadi, paling tidak
pada level personal. Kiranya Tuhan Sang Maha Penuh Kejutan dimuliakan!
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Franklin-Ross
dari Selandia
Baru
“TANDA
PENGHUBUNG (-)
YANG MEREKATKAN
KERAGAMAN”
SEBUAH TESTIMONI
BAGI QUEEREDECUMENISM
B

ercermin pada ‘tanda hubung’/‘hyphen’, yang disimbolkan dengan tanda ‘-‘, yang
menyatukan keberagaman – yang melibatkan ketegangan yang bisa diolah secara
kreatif – mengingatkan saya pada kisah Yakub yang bergulat dengan para malaikat.
Saya hidup dalam keterhubungan identitas; sebagai seorang Pakeha-Kiwi, laki-laki
cisgender-queer, gay-Kristen, progresif-ortodoks, ordained-disciple, pendeta-teolog, dan
queering-ecumenist.
Semasa remaja, teman sekolah saya yang bernama Nick dan saya sendiri dinasihati
oleh seorang pemimpin kaum muda di gereja tentang ketertarikan kami pada laki-laki.
Nick bunuh diri saat ia berjuang untuk mendamaikan iman dan seksualitasnya. Ini
tentu peristiwa tragis yang menyedihkan. Saya percaya bahwa diciptakan segambar-
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rupa dengan Allah juga mencakup identitas seksual saya, dan idealnya keyakinan ini
yang harus dipegang banyak orang, alih-alih memilih kematian sebagai jalan keluar dari
pengalaman ketegangan iman-seksualitas.
Saya meninggalkan gereja semasa belajar di universitas. Saya lebih banyak belajar tentang
diri saya sebagai seorang gay dan menemukan sebuah komunitas gay. Kemudian, saya
merasa Tuhan memanggil saya untuk terlibat kembali dengan gereja, dan menemukan
Gereja Komunitas Auckland. Teologi saya terbentuk di sana melalui adanya keragaman
individu-individu LGBTIQ dan heteroseksual. Mereka yang tergabung di sana berasal
dari berbagai denominasi. Bagi beberapa orang, tempat itu adalah komunitas gerejawi
mereka yang utama/satu-satunya, dan bagi yang lain Gereja Komunitas Auckland ini
adalah batu loncatan untuk keluar dari format agama yang terorganisir atau (kembali)
masuk ke dalamnya. Komunitas ini adalah komunitas Kristen “dari margin”, atau
komunitas Kristen “pinggiran” – jika kita hendak memandang gereja-gereja arus utama
sebagai pusatnya. Para anggota komunitas dan para klerus yang memimpin Perjamuan
Kudus mingguan juga berasal dari beragam denominasi.
Hal ini menarik saya untuk menjadi pelayan tertahbis di Gereja Metodis yang
kerangka teologisnya berpijak pada Quadrilateral Wesleyan; (1) kitab suci, (2) tradisi,
(3) akal budi, dan (5) pengalaman. Sebagai pelengkap dari keempat unsur ini, saya
menambahkan satu hal lagi yang mendorong saya untuk berpelayanan di sana, yaitu
keinginan ekumenis saya. Saya adalah individu gay – yang sudah melela – pertama yang
menjalani pendidikan yang mengarah pada proses penahbisan di the Methodist Church
of Aotearoa-New Zealand, sekaligus orang pertama yang ditahbiskan bersama dengan
satu individu gay lainnya di tahun 2009. Sekitar tahun 1990an, MCNZ terpecah oleh
perdebatan tentang seksualitas saya yang adalah seorang pendeta tertahbis.
Saya menemukan publikasi Together Towards Life: Mission and Evangelism in Changing
Landscapes ketika saya menghadiri Sidang Raya Dewan Gereja Sedunia di Busan pada
2013. Inti dari dokumen tersebut adalah seruannya untuk bermisi dari pinggiran:
menantang pemahaman konvensional bahwa misi selalu dilakukan oleh mereka “yang
kuat” bagi mereka “yang tidak berdaya”, oleh orang-orang dari negara maju ke orangorang di negara berkembang, dan oleh orang-orang cis-heteroseksual kepada orangorang queer.
Ini adalah tantangan yang jelas untuk mendengarkan suara dari komunitas yang
terpinggirkan di mana orang menemukan kekuatan. Ada keragaman suara dari
kelompok LGBTIQ+ – kegembiraan, harapan, ketakutan, rasa sakit, sakit hati, hidup,
kematian – yang semuanya adalah pengalaman insani teman-teman LGBTIQ+.
Pengalaman khusus saya dari pinggiran queer menegaskan ekumenisme queer. Teologi
queer adalah tentang suatu cinta yang radikal – cinta yang begitu ekstrem sehingga
melarutkan batasan yang ada yang memisahkan kita dari orang lain, dari konsep gender
dan seksualitas atau bahkan dari Tuhan. Sikap holistik terhadap ke-lain-an (otherness)
terlihat dalam proses inklusi seseorang yang dianggap aneh dan berbeda dengan orang
lainnya. Kekuatan kasih dalam pengalaman pendamaian seperti itu adalah pelepasan
kuasa Tuhan.
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TOLERANSI DAN
INKLUSIVITAS
SEBAGAI JANTUNG
IMAN
S

aya adalah seorang Rabi Yahudi yang mengidentifikasikan diri sebagai gay.
Saya berusia 32 tahun, lahir dan besar di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat.
Pada tahun 2012 saya pindah ke Jerman lalu tinggal dan bekerja di Berlin.
Toleransi, inklusivitas, dan keterbukaan terletak pada jantung aliran Reformed
Judaism. Adalah gerakan kami yang pertama kali menahbiskan rabi perempuan;
gerakan kami, bersama gerakan Rekonstruksi, yang juga merupakan gerakan
Yudaisme pertama yang menerima gay dan lesbian, baik dalam komunitas orang
awam maupun para klerus.
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Saya tidak pernah mempertanyakan bagaimana orientasi seksual
dimaknai dalam komunitas Yudaisme. Rabi di sinagog asal saya
adalah seorang lesbian yang terbuka dan bangga akan dirinya. Saya
tidak pernah diperhadapkan dengan sikap bermusuhan maupun
sikap homofobik di komunitas saya. Bagi saya – dan juga bagi jutaan
orang Yahudi berpikiran terbuka – seksualitas bukan sebuah masalah.
Terdapat bagian Talmud yang sering dikutip, yang berbicara tentang
pesan inti dari Taurat. Ceritanya seperti ini: seorang non-Yahudi
meminta Rabi Hillel untuk mempertobatkannya dengan syarat bahwa
Hillel mau mengajarkan seluruh isi Taurat selagi ia berdiri dengan
satu kaki. Akhirnya Hillel mempertobatkannya dan orang non-Yahudi
ini menjadi penganut Yudaisme. Setelah mempertobatkannya, Hillel
mulai mengajar dengan menandaskan: “Jangan engkau lakukan apa
yang termasuk kebencian kepada orang lain. Inilah inti dari seluruh
Taurat dan tafsirannya. Sekarang, pergilah dan pelajarilah hal ini
dengan seksama”.
Kisah ini masuk akal ketika kita memperhatikan peristiwa
sebelumnya. Sebelumnya, orang non-Yahudi tersebut meminta Rabi
Shammai apa yang ia mintakan kepada Rabi Hillel, dengan kondisi
ia berdiri di atas satu kakinya. Namun demikian, Shammai mengusir
dan mendorongnya dengan menggunakan alat pengukur bangunan.
Sayangnya, banyak orang-orang beragamaYahudi lainnya yang seperti
Shammai dan bukan Hillel dalam sikap mereka terhadap orang-orang
Yahudi yang juga merupakan bagian dari komunitas LGBTIQ. Tidak
bisa dimengerti mengapa banyak orang Yahudi yang diperlakukan
dengan penuh kebenciana dan kejijikan oleh mereka yang mengaku
memiliki versi Yudaisme yang “paling benar dan otentik”.
Menurut pandangan saya, kita tidak perlu lagi memperdebatkan
apakah kita harus memperlakukan teman-teman LGBTIQ dengan
cinta dan penerimaan. Ini sudah tahun 2021 dan sayangnya
homofobia masih sangat marak di beberapa komunitas Yahudi di
dunia ini.
Satu hal yang bisa saya lakukan sebagai seorang Yahudi – dan juga
seorang Rabi – adalah terus terbuka dengan identitas saya, berbangga
tanpa penyesalan terkait diri dan nilai-nilai saya. Intoleransi yang
merusak, yang ditunjukkan oleh orang-orang “beriman” masih ada
di banyak komunitas agama, dan saya tidak punya waktu maupun
kesabaran untuk menghadapi orang-orang jenis ini.
Ke-rabi-an saya difokuskan pada mengafirmasi pokok-pokok penting
dari iman kami, memberdayakan dan menguatkan koneksi dan
hubungan di dalam komunitas kami.
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itolak karena berbeda sudah menjadi hal yang biasa
dalam hidup saya. Perbedaan dalam diri saya tidak hanya
terletak pada karakter feminin saya – yang sudah membuat
saya dipinggirkan – namun juga pada fakta bahwa saya kidal.
Saya selalu dipaksa untuk menulis dan makan dengan tangan
kanan saya. Saya lahir di dalam sebuah keluarga Muslim yang
konservatif. Kakek saya adalah seorang imam (pemuka agama)
di masjid kami. Ibu saya adalah seorang guru di sana, dan ayah
saya seorang penyembuh rohani.
Saya sadar bahwa saya berbeda dengan anak-anak lelaki lainnya.
Saya senantiasa menyembunyikan identitas saya dan berpurapura menjadi sama dengan kebanyakan laki-laki (heteroseksual),
meskipun keadaan ini amat menyakitkan. Setiap kali saya
diejek, saya mengalami penolakan yang semakin mendorong
saya masuk ke dalam persembunyian saya. Dari saya berusia
23 sampai 29 tahun, saya terus mencoba mengikuti ekspektasi
orang lain terhadap saya. Saya menikahi seorang perempuan dan
memiliki tiga anak. Pada masa ini, jiwa saya amat mendambakan
kebebasan dari keadaan ini, dan mengumpulkan keberanian
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untuk meninggalkan pernikahan yang hanya membawa kepedihan bagi saya dan
pasangan saya. Setelah itu saya mengisolasi diri di sebuah peternakan milik seorang
teman, tidur di lumbung yang dingin dan kosong selama tiga bulan. Saya mengambil
sumpah untuk terus berpuasa hingga Tuhan memberikan saya arahan, atau hingga maut
menjemput saya karena kelaparan.
Suatu hari di saat masa menyendiri saya hampir berakhir, saya mengalami sebuah
momen pembuktian (moment of truth). Saya dikuatkan oleh pengetahuan tentang diri
saya sendiri, dan saya menyadari bahwa dalam kesendirian itu saya tidak pernah betulbetul ditinggal sendiri oleh Tuhan. Saya juga menyadari bahwa hijrahnya saya ke dalam
masa menyendiri kala itu merupakan sebuah fase dalam perjalanan hidup dan jiwa saya
untuk menemukan jati diri saya yang asali. Saya menjadi semakin mengenal Tuhan dan
dalam pengenalan itu saya juga semakin mengenali diri saya. Tantangan-tantangan yang
saya alami telah membentuk diri saya dan suatu hari nanti saya mungkin bisa menjadi
pilar kekuatan bagi mereka yang sepengalaman.
Saya telah siap untuk melela meskipun hal itu berisiko bagi hidup saya. Dorongan untuk
menjadi otentik tanpa perlu sembunyi sana-sini lebih besar daripada keinginan untuk
bertahan hidup. Saya mengundang media untuk mendengarkan kisah saya. Ketika cerita
ini diterbitkan dengan judul “Gay Imam comes out of the closet” (“Imam gay melela”),
saya tahu hal ini akan mengakibatkan kehebohan. Saya diberhentikan dari posisi
mengajar saya di masjid dan diasingkan oleh komunitas saya. Namun demikian, saya
senang diasingkan dari versi agama Islam yang tidak menjunjung nilai-nilai inklusivitas
dan welas asih yang saya pelajari dari Qur’an, yang menjadi sahabat saya di masa-masa
kesendirian saya.
Saya memang kehilangan tahun-tahun saya sebagai seorang pemuda, namun apa yang
saya peroleh dari Tuhan amatlah berharga. Bagi saya, orientasi seksual dan tantangantantangan yang saya hadapi adalah benih bagi hubungan yang lebih intim dengan cinta
pertama saya, yaitu Tuhan Sang Pencipta.
Imam Muhsin Hendricks adalah pendiri Al Ghurbaah Foundation di Cape Town, Afrika
Selatan. Komunitas ini adalah ruang bagi teman-teman Muslim yang termarjinalkan
karena orientasi seksual, identitas gender dan keyakinan yang mereka miliki. Komunitas ini
memberikan dukungan sosial dan psiko-spiritual bagi mereka. Silakan cek laman web kami
di: //www.al-ghurbaah.org.za/
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