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Чому слід користуватися терміном “потяг до осіб своєї статі”? Чому б просто не
казати “гей”?
Під потягом до осіб своєї статі (ПДОСС) мається на увазі емоційний, фізичний,
романтичний або сексуальний потяг до особи своєї статі. Якщо ви відчуваєте потяг до
осіб своєї статі, тоді для описання себе ви можете вирішити або користуватися, або не
користуватися терміном, що вказує на сексуальну орієнтацію. Так чи інакше, “потяг до
осіб своєї статі”---це спеціальний термін, яким описуються відчуття людини і водночас не
навішується певний ярлик. На даному сайті цей термін використовується для описання
людей, яким неприємно користуватися ярликом і заперечувати свою ідентичність як гея,
лесбіянки чи бісексуала.
Чому на сайті не обговорюються питання гендерної дисфорії або транссексуальності?
Багато загальних принципів, представлених на цьому сайті (наприклад, важливість
прийняття і доброта), стосуються святих останніх днів, які мають гендерну дисфорію
або ідентифікують себе як транссексуальну людину. Однак потяг до особи своєї статі
та гендерна дисфорія---це дуже різні поняття. Наприклад, люди, які мають гендерну
дисфорію, можуть також мати потяг до осіб своєї статі або не мати його, а більшість з
тих, хто має потяг до осіб своєї статі, не бажають змінювати свою стать. З психологічної і
релігійної перспективи ці два поняття є різними.
Ви запитуєте себе, чи не є ви геєм?
Якщо ви ставили собі запитання, чи не є ви геєм, ви, скоріш за все, відчували потяг
до осіб своєї статі та думали над тим, як розцінювати ці почуття. Сексуальні бажання
є складними і на них впливає багато факторів. Хоча романтичний, емоційний або
сексуальний потяг може вказувати на сексуальну орієнтацію, вам не слід автоматично
вважати, що це так. Сексуальне бажання може бути нестійким і може змінюватись. Якщо
ви ставите таке запитання, вам не слід відчувати, що ви зобов’язані робити висновки щодо
своєї сексуальності або маєте робити їх поспіхом.
Слова мають різні значення для різних людей, а визначення слова може змінюватися
протягом нашого життя. Що для вас означає слово гей? Це почуття? Ідентичність? Стиль
життя? Використання слова гей змінюється у міру змін у суспільстві й культурі. Якщо
ви вважаєте себе геєм, це може означати, що ви відчуваєте потяг до осіб своєї статі, але
вирішуєте не діяти відповідно до цих почуттів. Або, можливо, цей термін описує те, як ви
виражаєте себе емоційно, фізично, сексуально чи політично. Якщо ви не певні, що людина
має на увазі, кажучи: “Я гей”, просто запитайте її.
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Чи слід мені перестати приховувати свої почуття?
У декого з людей приховування потягу до осіб своєї статі може викликати почуття сорому або
негативний внутрішній діалог. Якщо розповісти про ці почуття довіреній особі, це може принести
полегшення і зцілення. Однак деякі люди вважають, що їм було б варто почекати довше або принаймні
обмежити коло людей, яким вони можуть розкрити свої почуття, щоб це рішення не приймалося, як
поступка під тиском публічно “зізнатися” або відкрито ідентифікувати себе як гея. Якщо ви вирішили
відкрито розповісти про свої почуття потягу до осіб своєї статі, з молитвою вирішіть, кому б ви хотіли
про це сказати і як розповісти про цей аспект вашого земного життя.
Якщо ви вирішите розповісти про свої почуття потягу до осіб своєї статі або відкрито ідентифікувати
себе як гея, вас мають підтримувати і до вас мають ставитися з добротою та повагою як вдома, так і в
церкві. Усім нам потрібно терпеливо ставитися одне до одного у процесі з’ясування ситуації.
Усі ми, члени Церкви, маємо обов’язок створити для всіх наших братів і сестер середовище, в якому
панують підтримка й любов. За наявності такої мережі підтримки набагато легше жити за євангелією
і прагнути Духа, скеровуючи свій шлях у будь-якому аспекті земного життя.
Як мені поговорити з моїми батьками або єпископом про потяг до осіб своєї статі?
Якщо ви відчуваєте, що вам зручно поговорити з батьком чи матір’ю, іншим членом сім’ї або
церковним провідником, подумайте про те, щоб поділитися з ними вашими почуттями. Допоможіть
їм зрозуміти, що відбувається у вашій душі, щоб вони могли виявити любов і підтримку. Якщо вони не
розуміють, що ви переживаєте, попросіть їх прочитати статті, розміщені на цьому сайті. Можливо, цю
розмову буде нелегко почати, але важливо, щоб відбувався діалог. Ставтеся з терпінням до оточуючих
і пам’ятайте, що всі ви разом навчаєтеся. Якщо вашим близьким важко розуміти або надавати
підтримку, можливо, вони потребують вашої допомоги. Ставтеся до своїх батьків та провідників з
такою самою добротою і повагою, з якою вони, як ви сподіваєтеся, будуть ставитися до вас. Цей сайт
призначений, щоб допомогти всім людям краще зрозуміти потяг до осіб своєї статі з євангельської
перспективи.
Якщо я достатньо відданий, чи зникне мій потяг?
Інтенсивність потягу до осіб своєї статі не є мірилом вашої відданості. Багато людей моляться роками
і роблять все можливе, щоб бути слухняними, втім відчувають, що все ще мають потяг до осіб своєї
статі. Потяг до осіб своєї статі може бути різним за інтенсивністю і не є однаковим для всіх. Дехто має
потяг до осіб обох статей, а інші мають потяг виключно до осіб своєї статі. У декого почуття потягу
до осіб своєї статі, або принаймні інтенсивність цих почуттів, з часом може згасати. У будь-якому
випадку батькам чи провідникам не слід очікувати або вимагати в якості результату зміни потягу.
Інтенсивність вашого потягу може бути вам не підконтрольна, але ви можете вибрати, як вам
реагувати. Якщо ви будете запитувати Господа, чого ви можете навчитися з цього досвіду і як це
може зміцнити вас, ви зможете зосередити свою віру на результаті, який можете контролювати. Коли
людина ввіряє своє життя Богові---це важливий вияв віри, який приносить великі благословення зараз
і ще більш величні благословення у світі прийдешньому.
Чи змінить Церква коли-небудь своє вчення і дозволить шлюби між особами однієї статі?
Учення про шлюб між чоловіком і жінкою займає центральне місце у Божому плані і є невід’ємним
вченням Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, яке не зміниться:
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“Церква підтверджує доктринальний принцип, заснований на Писаннях, що шлюб між чоловіком і
жінкою є дуже важливим у Творцевому плані для вічної долі Його дітей.
Сексуальні стосунки є допустимими лише між чоловіком і жінкою, які є законно одруженими як
чоловік і дружина. Будь-які інші сексуальні стосунки, у т.ч. між особами однієї статі, є гріховними
і підривають божественно створену інституцію сім’ї. Відповідно до цього, Церква підтверджує
визначення шлюбу як законного союзу між чоловіком і жінкою” (Довідник 2: Керування Церквою,
21.4.10).

3

