DEPARTAMENTUL DE RELAȚII EXTERNE
al Patriarhiei Moscovei

Mitropolitul Ilarion a comparat legile privind identitatea
de gen cu povestea despre regele gol

Deja în mai multe state europene, se încearcă adoptarea de legi privind autoidentificarea de gen, legi
care ar permite oricărei persoane să modifice cu o simplă cerere indicația de gen în documentele sale.
În cazul în care s-a r adopta un astfel de act legislativ, pentru a recunoaște, de exemplu, un bărbat drept
femeie, nici măcar nu ar fi necesar să se efectueze operațiile corespunzătoare sau terapie hormonală.
Comentând tendința emergentă la solicitarea prezentatoarei emisiunii TV „Biserica și lumea”, E.
Graceva, Mitropolitul Ilarion de Volokolamsk a menționat că locuitorii Rusiei nu își dau seama deseori
de amploarea problemei cu care se confruntă societatea occidentală astăzi.
„Așa-numita schimbare de sex, care are loc astăzi în cele mai diferite moduri, este, de fapt, o
înșelăciune, a subliniat Înaltpreasfințitul Ilarion. Este imposibil ca o persoană să-și schimbe sexul: se pot
face schimbări în aspectul său, se pot schimba caracteristicile sexuale secundare, dar un bărbat nu se
va putea transforma niciodată într-o femeie deplină, care, de exemplu, ar putea concepe și da naștere la
un copil, iar o femeie nu se va transforma niciodată într-un bărbat deplin”.
Astfel, orice manipulare legată de așa-numita schimbare de sex, – „este de la început până la sfârșit o
înșelăciune și o înșelăciune scumpă care îi schilodește pe oameni”, a rezumat arhipăstorul. El consideră
că este o tragedie uriașă faptul că în mai multe țări astfel de manipulări devin disponibile pentru oameni

foarte tineri și chiar pentru copii.
Acum însă, la nivel legislativ, ei propun să se ofere și posibilitatea de a te „transforma” din bărbat în
femeie sau din femeie în bărbat pur și simplu prin schimbarea pașaportului, a remarcat ierarhul.
În opinia sa, acest lucru amintește de faimoasa poveste despre regele gol căruia i se sugera că era
îmbrăcat frumos, în timp ce era gol, dar datoria tuturor celor din jur era de a-i sugera împăratului cât de
frumos era el în „hainele împărătești”. „Ceva similar se întâmplă astăzi în Occident, – a subliniat
Mitropolitul Ilarion. Acum omul va putea, chiar și fără să facă vreo operație chirurgicală, fără să-și
schimbe aspectul, pur și simplu să declare că s-a „transformat” din bărbat în femeie sau din femeie în
bărbat, iar toți cei din jur vor trebui să se prefacă că acest lucru s-a întâmplat cu adevărat”.
O sursă: https://mospat.ru/ro/news/87430/
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