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Miksi käytetään ilmausta ”viehtymys samaan sukupuoleen”? Miksi ei vain sanota
”homoseksuaalisuus”?
Viehtymyksellä samaan sukupuoleen tarkoitetaan emotionaalista, fyysistä, romanttista tai
seksuaalista viehtymystä samaa sukupuolta olevaa henkilöä kohtaan. Jos koet viehtymystä samaan
sukupuoleen, saatat käyttää seksuaalisen suuntautumisen leimaavaa nimitystä kuvailemaan itseäsi tai
saatat olla käyttämättä sitä. Kummin tahansa, viehtymys samaa sukupuolta kohtaan on muodollinen
nimitys, joka kuvaa kokemusta ilman siihen liitettävää leimaa. Tällä verkkosivustolla tätä nimitystä
käytetään tarkoittamaan myös niitä ihmisiä, jotka eivät halua käyttää leimaavaa nimitystä – sitä ei
käytetä kieltämään homon, lesbon tai biseksuaalin identiteetin olemassaoloa.
Miksi verkkosivustolla ei käsitellä tyytymättömyyttä omaan fyysiseen sukupuoleen tai
transsukupuolisuusaiheita?
Monet niistä yleisistä periaatteista, joita tällä verkkosivustolla käsitellään (esim. mukaan ottamisen
ja ystävällisyyden tärkeys), soveltuvat myöhempien aikojen pyhiin, jotka kokevat olevansa
väärää sukupuolta tai tuntevat olevansa transsukupuolisia. Viehtymys samaan sukupuoleen ja
tyytymättömyys omaan fyysiseen sukupuoleen ovat kuitenkin hyvin erilaisia. Esimerkiksi ne, jotka
kokevat olevansa väärää sukupuolta, saattavat myös kokea viehtymystä samaan sukupuoleen tai
olla kokematta sitä, ja suurin osa niistä, jotka kokevat viehtymystä samaan sukupuoleen, ei halua
muuttaa sukupuoltaan. Psykologisesta ja kirkollisen palvelemisen näkökulmasta katsoen ne ovat
kaksi eri asiaa.
Kyseletkö itseltäsi, oletko homoseksuaali?
Jos kyselet itseltäsi, oletko homoseksuaali, olet luultavasti kokenut viehtymystä samaan sukupuoleen
ja mietit, kuinka näitä tunteita tulee tulkita. Seksuaaliset halut ovat monimutkaisia, ja niitä
muovaavat monet tekijät. Vaikka romanttinen, emotionaalinen tai seksuaalinen viehtymys voi
olla merkki seksuaalisesta suuntautumisesta, sinun ei pidä automaattisesti olettaa, että niin on.
Seksuaalinen halu voi vaihdella ja muuttua. Jos sinulla on kysymyksiä, sinun ei pidä tuntea painetta
eikä kiirettä tehdä johtopäätöksiä seksuaalisuudestasi.
Sanat tarkoittavat eri asioita eri ihmisille, ja jonkin sanan määritelmä voi muuttua koko elämämme
ajan. Mitä sana homoseksuaalisuus merkitsee sinulle? Onko se tunne? Identiteetti? Elämäntapa?
Sanan homoseksuaalisuus käyttö on muuttunut yhteiskunnallisen ja kulttuurisen muutoksen myötä.
Se, että tunnet olevasi homoseksuaali, saattaa tarkoittaa, että koet viehtymystä samaan sukupuoleen
mutta päätät olla toimimatta noiden tunteiden mukaan. Tai tämä nimitys kuvailee kenties, kuinka
ilmaiset itseäsi emotionaalisesti, fyysisesti, seksuaalisesti tai poliittisesti. Jos mietit, mitä joku
tarkoittaa sanoessaan, että hän on homoseksuaali, kysy sitä häneltä.
Alkuperäisjulkaisun nimi: Frequently Asked Questions. Finnish.
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Pitäisikö minun tuoda julki olevani homoseksuaali?
On ihmisiä, joiden kohdalla samaan sukupuoleen kohdistuvan viehtymyksen tunteiden salaaminen voi johtaa
häpeään tai kielteiseen sisäiseen vuoropuheluun. Noista tunteista kertominen luotettavalle uskotulle voi olla
vapauttavaa ja parantavaa. Toiset kuitenkin toivovat, että he olisivat odottaneet kauemmin tai ainakin rajoittaneet
niiden ihmisten määrää, joille he paljastivat tunteensa, joten tämän päätöksen ei pitäisi perustua siihen, että annat
periksi paineelle ”tulla ulos kaapista” eli ilmoittaa avoimesti olevasi homoseksuaali. Jos päätät puhua samaan
sukupuoleen kohdistuvan viehtymyksen tunteista, harkitse rukoillen, kenelle haluaisit kertoa siitä ja kuinka toisit
ilmi tämän puolen kuolevaisuuden kokemuksestasi.
Jos päätät kertoa kokevasi viehtymyksen tunteita samaa sukupuolta kohtaan tai avoimesti ilmoittaa olevasi
homoseksuaali, sinun tulee saada tukea sekä ystävällistä ja kunnioittavaa kohtelua niin kotona kuin kirkossa.
Meidän kaikkien pitää olla kärsivällisiä toistemme suhteen, kun selvitämme näitä asioita.
Kirkon jäseninä meillä kaikilla on vastuu luoda tukea antava ja rakastava ympäristö kaikille veljillemme ja
sisarillemme. Sellaisen tukiverkoston ansiosta on paljon helpompaa elää evankeliumin mukaan ja tavoitella
Henkeä yrittäessämme selviytyä kuolevaisuuden eri puolista.
Kuinka voin puhua vanhemmilleni tai piispalle viehtymyksestä samaan sukupuoleen?
Jos tunnet voivasi puhua avoimesti isän, äidin, jonkun sukulaisen tai kirkon johtohenkilön kanssa, mieti, voisitko
kertoa heille tuntemuksistasi. Auta heitä ymmärtämään, mitä koet, jotta he voivat osoittaa rakkautta ja tukea.
Jos he eivät ymmärrä, millainen tämä kokemus on, pyydä heitä lukemaan tällä verkkosivustolla olevat artikkelit.
Tätä keskustelua ei ehkä ole helppo aloittaa, mutta on tärkeää saada vuoropuhelu käyntiin. Ole kärsivällinen
lähelläsi olevien ihmisten suhteen ja muista, että te kaikki opitte yhdessä. Jos niillä, joita rakastat, on vaikeuksia
ymmärtää tai antaa tukeaan, he saattavat tarvita sinun apuasi. Kohtele vanhempiasi ja johtajiasi yhtä ystävällisesti
ja kunnioittavasti kuin toivot heidän kohtelevan sinua. Tämän verkkosivuston tarkoituksena on auttaa jokaista
ymmärtämään paremmin viehtymystä samaan sukupuoleen evankeliumin näkökulmasta katsottuna.
Jos olen riittävän uskollinen, pääsenkö eroon viehtymyksestäni?
Samaan sukupuoleen kohdistuvan viehtymyksen voimakkuus ei ole uskollisuutesi mitta. Monet ihmiset
rukoilevat vuosia ja tekevät kaiken voitavansa ollakseen kuuliaisia, ja silti he huomaavat olevansa yhä viehtyneitä
samaan sukupuoleen. Viehtymystä samaan sukupuoleen koetaan voimakkuudessaan laidasta laitaan, eikä se
ole samanlaista jokaisen kohdalla. Jotkut ovat viehtyneitä kumpaankin sukupuoleen, ja toiset ovat viehtyneitä
pelkästään samaan sukupuoleen. On ihmisiä, joiden kohdalla samaan sukupuoleen kohdistuvan viehtymyksen
tunteet tai ainakin niiden voimakkuus saattavat ajan kuluessa vähentyä. Missään tapauksessa vanhempien tai
johtajien ei tule odottaa tai vaatia muutosta viehtymyksessä.
Viehtymyksesi voimakkuus ei kenties ole hallittavissasi, mutta voit kuitenkin valita, kuinka suhtaudut siihen. Se,
että kysyt Herralta, mitä voit oppia tästä kokemuksesta ja kuinka tästä voi tulla sinulle vahvuus, voi kohdentaa
uskosi hallittavissasi olevaan lopputulokseen. Elämäsi luovuttaminen Jumalalle on tärkeä uskon teko, joka tuo
suuria siunauksia nyt ja vielä suurempia siunauksia tulevassa maailmassa.
Muuttaako kirkko koskaan oppiaan ja hyväksyy samaa sukupuolta olevien avioliiton?
Oppi avioliitosta miehen ja naisen välillä on keskeinen Jumalan suunnitelmassa ja olennaisen tärkeä opetus
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa eikä se muutu:
”Kirkko vahvistaa, että pyhiin kirjoituksiin perustuvana opillisena periaatteena avioliitto miehen ja naisen välillä
on keskeisellä sijalla Luojan suunnitelmassa Hänen lastensa iankaikkiseksi päämääräksi.
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Sukupuolisuhteet ovat sopivia vain miehen ja naisen välillä, jotka on laillisesti vihitty aviomieheksi ja vaimoksi.
Kaikki muut sukupuolisuhteet, mukaan lukien sukupuolisuhteet samaa sukupuolta olevien kesken, ovat syntiä
ja jäytävät jumalallisesti luodun perheinstituution perustaa. Näin ollen kirkko vahvistaa avioliiton määritelmäksi
miehen ja naisen välisen laillisen liiton.” (Käsikirja 2: Johtaminen ja palveleminen kirkossa, 21.4.10.)
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