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Kodėl naudojamas terminas „potraukis tai pačiai lyčiai“? Kodėl tiesiog nesakyti „gėjus“?
Potraukis tai pačiai lyčiai apima emocinį, fizinį, romantišką ar lytinį potraukį tos pačios lyties
asmeniui. Jei jaučiate potraukį tai pačiai lyčiai, tai apibūdindami save galite naudoti lytinės
orientacijos etiketę arba jos nenaudoti. Bet kokiu atveju potraukis tai pačiai lyčiai yra techninis
terminas, potraukį apibūdinantis be etiketės taikymo. Šioje svetainėje šis terminas taikomas tiems
žmonėms, kuriems etiketės naudojimas kelia nepatogumų. Juo nėra neigiama gėjaus, lesbietės ar
biseksualo tapatybė.
Kodėl šioje svetainėje neaptariami lyties disforijos ar translytiškumo klausimai?
Dauguma bendrųjų šioje svetainėje aptariamų principų (pvz., bendrystės ir geranoriškumo
svarba) taip pat taikytini lyties disforiją patiriantiems ar save translyčiais laikantiems pastarųjų
dienų šventiesiems. Tačiau potraukis tai pačiai lyčiai ir lyties disforija yra labai skirtingi dalykai.
Pavyzdžiui, lyties disforiją patiriantys asmenys potraukį tai pačiai lyčiai gali jausti arba gali jo
nejausti, tačiau dauguma potraukį tai pačiai lyčiai jaučiančių asmenų lyties pakeisti nenori. Žvelgiant
iš fiziologinės ir ganytojiškos perspektyvos – tai yra du skirtingi dalykai.
Bandote suprasti ar esate gėjus?
Jei bandote suprasti, ar esate gėjus, vadinasi greičiausiai buvote patyrę potraukį savo lyčiai ir dabar
svarstote, kaip įvardyti tokius jausmus. Lytiniai troškimai yra sudėtingi, juos lemia daug faktorių.
Nors romantiškas, emocinis ar lytinis potraukis gali parodyti lytinę orientaciją, tačiau neturėtumėte
automatiškai manyti, kad taip ir yra. Lytiniai geiduliai gali būti nestabilūs ir kintantys. Jei vis dar
abejojate, neturėtumėte jaustis spaudžiami ar skubinami priimti galutines išvadas dėl savo lytiškumo.
Skirtingiems žmonėms žodžiai reiškia skirtingus dalykus, o žodžio apibrėžimas per mūsų gyvenimą
gali pakisti. Ką jums reiškia žodis gėjus ? Ar tai potraukis? tapatybė? gyvenimo būdas? Žodžio gėjus
vartosena keičiasi kartu su visuomene ir kultūra. Savęs laikymas gėjumi gali reikšti, kad jaučiate
potraukį tai pačiai lyčiai, tačiau nepriimate sprendimo jį realizuoti. Arba galbūt ši etiketė apibūdina
jūsų emocinę, fizinę, lytinę ar politinę saviraišką. Jeigu jums neaišku, ką žmogus turi omenyje
sakydamas „aš esu gėjus“, tiesiog jo paklauskite.
Ar turėčiau atsiskleisti?
Potraukio tai pačiai lyčiai slėpimas kai kuriems žmonėms gali sukelti gėdą arba negatyvų vidinį
dialogą. Pasipasakojimas apie tai kokiam nors patikimam žmogui gali būti išlaisvinantis ir gydantis.
Tačiau yra tokių, kurie mano paskubėję arba apie savo jausmus pasipasakoję per dideliam žmonių
ratui, tad šis sprendimas neturėtų būti priimamas dėl spaudimo „atsiskleisti“ viešumoje ar atvirai
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reikštis gėjumi. Jei nuspręsite atskleisti savo jausmus tai pačiai lyčiai, pamaldžiai apsvarstykite, kam ir kaip
norėtumėte pasipasakoti apie šią savo žemiškojo patyrimo sritį.
Jei apie potraukį tai pačiai lyčiai nuspręsite pasipasakoti arba atvirai reikštis gėjumi, jus turėtų palaikyti ir
geranoriškai su jumis elgtis tiek namuose, tiek Bažnyčioje. Ieškodami sprendimų, visi turime būti kantrūs vieni
kitiems.
Būdami Bažnyčios nariai, visi turime pareigą kurti palaikymo ir meilės aplinką visiems mūsų broliams ir
seserims. Toks palaikymo tinklas padeda gyventi pagal Evangeliją bei siekti Dvasios sprendžiant bet kurį
žemiškojo gyvenimo klausimą.
Kaip apie potraukį tai pačiai lyčiai kalbėtis su savo tėvais ar vyskupu?
Jei pasikalbėjimas su vienu iš tėvų, šeimos nariu ar Bažnyčios vadovu jums nekelia nepatogumų, galbūt savo
išgyvenimais vertėtų pasidalinti su jais. Padėkite jiems suprasti, ką išgyvenate, kad jie galėtų parodyti meilę
ir palaikymą. Jei tokių išgyvenimų jie nesupranta, paprašykite jų paskaityti straipsnius šioje svetainėje. Tokio
pokalbio pradžia ne visada lengva, bet svarbu, kad jis nenutrūktų. Būkite kantrūs aplinkiniams ir atminkite,
kad mokotės visi kartu. Jei jūsų mylimiems žmonėms sunku jus suprasti ar palaikyti, galbūt jiems reikia jūsų
pagalbos. Savo tėvams ir vadovams rodykite tokį geranoriškumą ir pagarbą, kokio tikitės iš jų. Ši svetainė skirta
padėti visiems geriau suprasti potraukį tai pačiai lyčiai, žvelgiant iš Evangelijos perspektyvos.
Jei būsiu pakankamai ištikimas, ar mano potraukis išnyks?
Potraukio tai pačiai lyčiai intensyvumas neparodo jūsų ištikimybės lygio. Daugelis meldžiasi daug metų ir visaip
bando likti paklusnūs, tačiau vis tiek jaučia potraukį tai pačiai lyčiai. Potraukis tai pačiai lyčiai jaučiamas
nevienodai stipriai, o ir pats potraukis ne visiems yra vienodas. Vieni potraukį jaučia abiem lytims, kiti –
išskirtinai tai pačiai lyčiai. Dar kitiems potraukis tai pačiai lyčiai, bent jausmų intensyvumas, su laiku gali
mažėti. Bet kokiu atveju tėvai ar vadovai, spręsdami šį klausimą, neturėtų skatinti ar versti keisti tokį potraukį.
Savo potraukio intensyvumo galbūt negalite kontroliuoti, tačiau galite rinktis, kaip reaguoti. Jei Viešpaties
klausite, ko galite pasimokyti iš šios patirties ir kaip tai gali jus sustiprinti, tai galėsite susikoncentruoti į tikėjimą
tuo, ką pajėgiate kontroliuoti. Gyvenimo atgręžimas į Viešpatį yra svarbus tikėjimo veiksmas, atnešiantis didžių
palaimų šiame gyvenime ir dar didesnių palaimų būsimame pasaulyje.
Ar Bažnyčia kada nors pakeis savo doktriną ir pritars vienalytėms santuokoms?
Dievo plano esmė – santuokos tarp vyro ir moters doktrina – yra neatsiejamas Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus
Kristaus Bažnyčios mokymas ir nesikeis:
„Laikydamasi Raštais pagrįsto doktrininio principo, Bažnyčia pareiškia, kad santuoka tarp vyro ir moters yra
Kūrėjo plano savo vaikų amžinajai lemčiai esmė.
Lytiniai santykiai yra leistini tik tarp vyro ir žmonos – oficialiai ir teisėtai susituokusių vyro ir moters. Bet kokie
kitokie lytiniai santykiai, įskaitant santykius tarp tos pačios lyties asmenų, yra nuodėmingi ir pamina dieviškai
įkurtą šeimos instituciją. Todėl Bažnyčia santuoką laiko oficialia ir teisėta sąjunga tarp vyro ir moters“ (Handbook
2: Administering the Church, 21.4.10).
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