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Ze strony internetowej: mormonandgay.lds.org.
Dlaczego należy używać określenia „pociąg do osób tej samej płci”? Dlaczego nie należy
mówić po prostu „homoseksualista”?
„Pociąg do osób tej samej płci” to określenie odnoszące się do emocjonalnej, fizycznej, romantycznej
lub seksualnej skłonności do osoby tej samej płci. Ludzie, którzy odczuwają pociąg do osób tej samej
płci, niekoniecznie muszą utożsamiać się z daną kategorią orientacji seksualnej. „Pociąg do osób
tej samej płci” to określenie, które opisuje uczucie, nie kategoryzując osoby. Na niniejszej stronie
internetowej termin ten używany jest w odniesieniu do osób, które nie chcą kategoryzować swojej
orientacji seksualnej. Takie podejście nie zaprzecza jednak istnieniu tożsamości homoseksualnej
czy biseksualnej.
Dlaczego na tej stronie nie są poruszone kwestie związane z dysforią płciową czy
transgenderyzmem?
Wiele ogólnych zasad opisanych na tej stronie (na przykład znaczenie poczucia przynależności
i życzliwości) odnosi się do świętych w dniach ostatnich, którzy doświadczają dysforii płciowej
lub uważają się za osoby transseksualne. Jednakże odczuwanie pociągu do osób tej samej płci
i zaburzenie tożsamości płciowej to dwie bardzo różne kwestie. Dla przykładu, osoby, które
doświadczają zaburzeń tożsamości płciowej, niekoniecznie muszą doświadczać także pociągu do
osób tej samej płci, a większość osób, które doświadczają pociągu do osób tej samej płci, nie chce
zmieniać swojej płci. Z punktu widzenia zarówno psychologii, jak i posługi kapłańskiej te dwa
zagadnienia oznaczają coś innego.
Czy zastanawiasz się, czy jesteś homoseksualistą?
Jeżeli zastanawiasz się, czy jesteś homoseksualistą, prawdopodobnie odczuwasz pociąg do osób tej
samej płci i zastanawiasz się, jak rozumieć to uczucie. Pożądanie na tle seksualnym jest złożone i
zależy od wielu czynników. Podczas gdy romantyczne, emocjonalne czy seksualne skłonności mogą
sygnalizować daną orientację seksualną, nie powinieneś automatycznie zakładać, że jednoznacznie
ją określają. Pożądanie seksualne może nie być jasno sprecyzowane i może się zmieniać. Jeśli się
nad tym zastanawiasz, nie powinieneś czuć się zobligowany ani ponaglany do tego, by wyciągać
ostateczne wnioski na temat swojej seksualności.
Słowa mają różne znaczenie dla różnych ludzi, a definicje mogą ulegać zmianie z upływem czasu.
Co twoim zdaniem oznacza określenie homoseksualizm? Czy jest to uczucie, tożsamość, styl życia?
Użycie określenia homoseksualista zmieniało się wraz z przemianami w społeczeństwie i kulturze.
Jeśli uważasz się za osobę homoseksualną, może to oznaczać, że czujesz pociąg do osób tej samej
płci, ale nie działasz w oparciu o to uczucie. Może to też oznaczać sposób, w jaki wyrażasz swoje
emocje lub określasz się fizycznie, seksualnie czy politycznie. Jeśli zastanawiasz się, co ktoś ma na
myśli, gdy mówi: „Jestem homoseksualistą”, po prostu go o to zapytaj.
Tłumaczenie z: Frequently Asked Questions. Polish.
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Czy powinienem się ujawnić?
Dla niektórych ludzi nieujawnianie uczuć związanych z pociągiem do osób tej samej płci może być powodem
do wstydu lub zainicjować negatywny dialog wewnętrzny. Rozmowa o tych uczuciach z zaufanym powiernikiem
może mieć wyzwalający i uzdrawiający wpływ. Jednak niektóre osoby żałują, że nie poczekały dłużej lub
przynajmniej nie ograniczyły liczby osób, którym wyjawiły swoje uczucia. Zatem decyzja, by publicznie przyznać
się do orientacji seksualnej lub otwarcie powiedzieć, że jest się homoseksualistą, nie powinna być podjęta pod
presją. Jeśli zdecydujesz się powiedzieć o swoim pociągu do osób tej samej płci, z modlitwą podejmij decyzję,
komu chciałbyś o tym powiedzieć i w jaki sposób powiedzieć o tym aspekcie twojego ziemskiego doświadczenia.
Jeśli postanowisz powiedzieć o odczuwaniu pociągu do osób tej samej płci lub otwarcie przyznać, że jesteś osobą
homoseksualną, powinieneś spotkać się z postawą wsparcia, życzliwości i szacunku zarówno w domu, jak i w
kościele. Wszyscy musimy okazywać sobie nawzajem cierpliwość, gdy się o tym dowiadujemy.
Jako członkowie Kościoła mamy obowiązek stworzyć atmosferę wsparcia i miłości dla wszystkich naszych braci
i sióstr. Taka sieć wsparcia bardzo ułatwia życie zgodne z ewangelią i poszukiwanie wpływu Ducha w każdym
aspekcie doczesności.
W jaki sposób powinienem rozmawiać o pociągu do osób tej samej płci z moimi rodzicami lub biskupem?
Jeśli rozmowa z rodzicem, innym członkiem rodziny lub przywódcą kościelnym nie jest dla ciebie problemem,
możesz opowiedzieć im o swoich odczuciach. Pomóż im zrozumieć, z czym się zmagasz, by mogli okazać ci
miłość i wsparcie. Jeśli nie rozumieją tego, czego doświadczasz, poproś ich, by przeczytali artykuły z niniejszej
strony internetowej. Początek rozmowy może nie być łatwy, ale ważne jest nawiązanie dialogu. Bądź cierpliwy
w stosunku do otaczających cię ludzi. Pamiętaj, że wszyscy się uczycie. Jeśli osoby, które kochasz, nie potrafią
cię zrozumieć lub okazać wsparcia, mogą potrzebować twojej pomocy. Okaż swoim rodzicom i przywódcom
taką samą życzliwość i szacunek, jakie chciałbyś, by oni okazali tobie. Ta strona internetowa ma na celu pomóc
wszystkim lepiej rozumieć z perspektywy ewangelii, czym jest pociąg do osób tej samej płci.
Jeśli jestem wiernym członkiem Kościoła, czy moja skłonność minie?
Natężenie pociągu do osób tej samej płci nie jest miernikiem twojej wierności religijnej. Wiele osób modli się
latami i robi wszystko, by przestrzegać przykazań, ale nadal odczuwa pociąg do osób tej samej płci. Pociąg
do osób tej samej płci ma różną intensywność i różnie objawia się u różnych ludzi. Jedni odczuwają pociąg do
obu płci, drudzy czują go wyłącznie wobec osób własnej płci. U niektórych pociąg do osób tej samej płci lub
przynajmniej intensywność tego uczucia może zmniejszać się z czasem. W każdym razie zmiana tej skłonności
nie powinna być oczekiwanym lub żądanym przez rodzinę czy przywódców efektem końcowym.
Intensywność uczuć związanych z pociągiem do osób tej samej płci może być poza twoją kontrolą, ale możesz
decydować, co z tym zrobisz. Jeśli spytasz Pana, czego masz się nauczyć z tego doświadczenia i jak ma ono stać
się twoją mocną stroną, wówczas skupisz twoją wiarę na efekcie końcowym, który będziesz w stanie kontrolować.
Zwrócenie życia ku Bogu jest ważnym aktem wiary, który niesie wielkie błogosławieństwa w tym życiu i jeszcze
większe błogosławieństwa w świecie, który nastanie.
Czy Kościół zmieni kiedyś swoją doktrynę i uzna małżeństwa jednopłciowe?
Kluczowa dla planu Boga doktryna małżeństwa między mężczyzną i kobietą jest nieodłączną częścią nauk
Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich i nie ulegnie zmianie:
„Kościół głosi, że małżeństwo między mężczyzną i kobietą w planie Stworzyciela jest kluczowe dla wiecznego
przeznaczenia Jego dzieci. Jest to zasada doktrynalna oparta na pismach świętych.
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Relacje seksualne są stosowne tylko między mężczyzną i kobietą, którzy są legalnie i prawnie zaślubieni jako mąż
i żona. Wszystkie inne relacje seksualne, w tym stosunki między osobami tej samej płci, są grzechem i osłabiają
boską instytucję rodziny. W związku z tym Kościół uznaje definicję małżeństwa jako legalnego i prawnego
związku między mężczyzną i kobietą” (Handbook 2: Administering the Church, 21.4.10).
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