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เหตุใดเราจึงใช้ค�ำว่า “เสน่ หาเพศเดียวกัน” เหตุใดไม่พูดเพียงแค่ “เกย์”
พฤติกรรมเสน่ หาเพศเดียวกัน (SSA) หมายถึงเสน่ หาทางอารมณ์ ทางกาย เชิงรักใคร่ หรือทาง
เพศกับคนเพศเดียวกัน หากท่านประสบพฤติกรรมเสน่ หาเพศเดียวกัน ท่านอาจจะเลือกหรือไม่
เลือกใช้รสนิ ยมทางเพศตัง้ ชื่อเฉพาะให้ตวั ท่าน อย่างไรก็ดี พฤติกรรมเสน่ หาเพศเดียวกันเป็ น
ศัพท์เฉพาะที่พูดถึงประสบการณ์ ไม่ ใช่ช่ือเฉพาะ เว็บไซต์นี้ ใช้ศัพท์คำ� นี ้เพื่อรวมถึงคนที่ ไม่
สะดวกใจจะใช้ชื่อเฉพาะ ไม่ ได้มีเจตนาปฏิเสธว่าเกย์ เลสเบียน หรือรักร่วมสองเพศมีอยู่จริง
เหตุใดเว็บไซต์จึงไม่พูดถึงการรับรูท
้ างเพศผิดปกติหรือการผ่าตัดแปลงเพศ
หลักธรรมทั่วไปจ�ำนวนมากที่แบ่งปันบนเว็บไซต์นี้ (ตัวอย่างเช่น ความส�ำคัญของการไม่กีดกัน
และความกรุณา) น� ำมาใช้ ได้กับวิสุทธิชนยุคสุดท้ายผู้ประสบการรับรูท
้ างเพศผิดปกติหรือแสดง
ตนว่าผ่าตัดแปลงเพศ อย่างไรก็ดี พฤติกรรมเสน่ หาเพศเดียวกันต่างกันมากกับการรับรูท
้ างเพศ
ผิดปกติ ตัวอย่างเช่น คนที่ประสบการรับรูท
้ างเพศผิดปกติอาจจะประสบหรืออาจจะไม่ประสบ
พฤติกรรมเสน่ หาเพศเดียวกันและส่วนใหญ่คนที่ประสบพฤติกรรมเสน่ หาเพศเดียวกันไม่
ปรารถนาจะเปลี่ยนเพศของตน จากมุมมองด้านจิตวิทยาและด้านศาสนา สองอย่างนี ้ตา่ งกัน
ท่านก�ำลังถามตนเองไหมว่าท่านเป็ นเกย์หรือไม่
หากท่านก�ำลังถามตนเองว่าท่านเป็ นเกย์หรือไม่ บางทีท่านอาจจะประสบพฤติกรรมเสน่ หาเพศ
เดียวกันและก�ำลังสงสัยว่าความรูส้ ึกเหล่านี ้จะตีความว่าอย่างไร ความปรารถนาทางเพศเป็ นเรือ่ ง
ซับซ้อนและเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง ถึงแม้ความเสน่ หาเชิงรักใคร่ทางอารมณ์ หรือทางเพศ
สามารถบ่งบอกรสนิ ยมทางเพศได้ แต่ท่านไม่ควรทึกทักเอาเอง ความปรารถนาทางเพศไม่คงที่
และเปลี่ยนแปลงได้ง่าย หากท่านก�ำลังสงสัย ท่านไม่ควรรูส้ ึกถูกกดดันให้ดว่ นสรุปเกี่ยวกับสภาพ
ทางเพศของท่าน
ค�ำพูดมีความหมายต่างกันกับคนต่างกัน และนิ ยามของค�ำเปลีย่ นแปลงได้ตลอดชีวติ เรา ค�ำว่า
เกย์ มีความหมายต่อท่านอย่างไร มันคือความรูส้ ึกหรือไม่ คืออัตลักษณ์ หรือไม่ คือวิถีชีวติ หรือไม่
การใช้คำ� ว่า เกย์ เปลี่ยนแปลงมาตลอดเมื่อสังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนไป การแสดงตนว่าเป็ น
เกย์อาจหมายความว่าท่านประสบพฤติกรรมเสน่ หาเพศเดียวกันแต่เลือกไม่ท�ำตามความรูส้ ึก
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เหล่านั ้น หรือค�ำนี ้อาจบ่งบอกว่าท่านแสดงตนอย่างไรทางอารมณ์ ทางกาย ทางเพศ หรือทางการเมือง หาก
ท่านสงสัยว่าคนบางคนหมายความว่าอย่างไรเมื่อพวกเขาพูดว่า “ผมเป็ นเกย์” จงถามพวกเขา
ฉั นควรเปิ ดเผยตัวตนหรือไม่
ส�ำหรับบางคน การเก็บง�ำความรูส้ ึกเสน่ หาเพศเดียวกันอาจส่งผลให้เกิดความละอายใจหรือความคิดในทาง
ลบ การบอกความรูส้ ึกเหล่านั ้นกับเพื่อนที่ ไว้วางใจจะช่วยเยียวยาและปลดปล่อยให้เป็ นอิสระ อย่างไรก็ดี บาง
คนประสงค์จะรออีกสักหน่ อยหรืออย่างน้ อยก็จ�ำกัดจ�ำนวนคนที่พวกเขาจะเผยความรูส้ ึก ด้วยเหตุนี้การตัดสิน
้ อยู่กับแรงกดดันให้ “เปิ ดเผยตัวตน” ต่อสาธารณชนว่าเป็ นเกย์ หากท่านตัดสินใจเผย
ใจดังกล่าวจึงไม่ควรขึน
ความรูส้ ึกเสน่ หาเพศเดียวกัน จงพิจารณาร่วมกับการสวดอ้อนวอนว่าท่านต้องการบอกใครเกี่ยวกับเรือ่ งนี ้และ
จะแบ่งปันประสบการณ์ ดา้ นนี ้ของท่านอย่างไร
หากท่านตัดสินใจแบ่งปันประสบการณ์ ของความรูส้ ึกเสน่ หาเพศเดียวกันหรือแสดงตนอย่างเปิ ดเผยว่าเป็ น
เกย์ ท่านควรได้รบั การสนั บสนุ นและการปฏิบัตดิ ว้ ยความกรุณาและความเคารพ ทัง้ ที่บ้านและในศาสนจักร
เราทุกคนจ�ำเป็ นต้องอดทนต่อกันขณะที่เราคิดหาทางออก
ในฐานะสมาชิกศาสนจักร เราทุกคนมีความรับผิดชอบในการสร้างสภาพแวดล้อมทีส่ นั บสนุ นกันและรักกัน
ฉั นพี่น้อง เครือข่ายสนั บสนุ นเช่นนั ้นท�ำให้การด�ำเนิ นชีวติ ตามพระกิตติคณ
ุ และแสวงหาพระวิญญาณง่าย
้ มากขณะส�ำรวจด้านต่างๆ ของความเป็ นมรรตัย
ขึน
ฉั นจะพูดกับพ่อแม่หรืออธิการเกี่ยวกับพฤติกรรมเสน่ หาเพศเดียวกันได้อย่างไร
หากท่านรูส้ ึกสะดวกใจจะพูดกับพ่อแม่ สมาชิกครอบครัวอีกคนหนึ่ ง หรือผู้น�ำศาสนจักร ท่านอาจบอกเล่า
ความรูส้ ึกของท่านกับพวกเขา จงช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าท่านก�ำลังประสบอะไรเพื่อพวกเขาจะแสดงความรัก
และช่วยเหลือท่านได้ หากพวกเขาไม่เข้าใจว่าประสบการณ์ นี้เป็ นอย่างไร จงขอให้พวกเขาอ่านบทความบน
เว็บไซต์นี้ ซึ่งอาจจะช่วยให้เริม่ การสนทนาได้ง่าย แต่ที่ส�ำคัญคือต้องให้การสนทนาด�ำเนิ นต่อไป จงอดทนกับ
คนรอบข้าง และจ�ำไว้วา่ ท่านทุกคนก�ำลังเรียนรูด้ ว้ ยกัน หากคนที่ท่านรักไม่เข้าใจหรือไม่สนั บสนุ น พวกเขา
อาจต้องการความช่วยเหลือจากท่าน จงปฏิบัตติ อ่ พ่อแม่และผู้น�ำด้วยความกรุณาและความเคารพอย่างที่ท่าน
หวังให้พวกเขาแสดงต่อท่าน เว็บไซต์นี้ออกแบบไว้เพื่อช่วยให้ทุกคนเข้าใจพฤติกรรมเสน่ หาเพศเดียวกันจาก
มุมมองพระกิตติคณ
ุ ดีขน
ึ้
หากฉั นซื่อสัตย์พอ พฤติกรรมเสน่ หาของฉั นจะหายไปหรือไม่
ความรุนแรงของพฤติกรรมเสน่ หาเพศเดียวกันไม่ ใช่ตวั วัดความซื่อสัตย์ของท่าน คนจ�ำนวนมากสวด
อ้อนวอนหลายปี และท�ำทุกอย่างที่ท�ำได้เพื่อเชื่อฟัง แต่พวกเขาก็ยังเสน่ หาเพศเดียวกัน พฤติกรรมเสน่ หา
เพศเดียวกันมีระดับความรุนแรงต่างกันและทุกคนรูส้ ึกไม่เหมือนกัน บางคนเสน่ หาทัง้ สองเพศ และหลาย
คนเสน่ หาเฉพาะเพศเดียวกัน ส�ำหรับบางคน ความรูส้ ึกเสน่ หาเพศเดียวกัน หรืออย่างน้ อยความรุนแรงของ
ความรูส้ ึกเหล่านั ้นอาจลดน้ อยลงตามกาลเวลา ไม่วา่ กรณี ใด พ่อแม่หรือผู้น�ำไม่ควรคาดหวังหรือเรียกร้องให้
เปลี่ยนแปลงความรูส้ ึกเสน่ หา
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ท่านอาจควบคุมความรุนแรงของความรูส้ ึกเสน่ หาของท่านไม่ ได้ แต่ท่านเลือกได้วา่ จะตอบสนองอย่างไร การ
ทูลถามพระเจ้าว่าท่านสามารถเรียนรูอ้ ะไรบ้างจากประสบการณ์ นี้และจะกลายเป็ นความเข้มแข็งของท่านได้
อย่างไรจะท�ำให้ท่านสามารถก�ำหนดศรัทธาของท่านไว้กับผลที่ท่านควบคุมได้ การถวายชีวติ ท่านแด่พระผู้เป็ น
เจ้าเป็ นการกระท�ำส�ำคัญของศรัทธาอันก่อให้เกิดพรใหญ่หลวงเวลานี ้และแม้พรที่ ใหญ่หลวงกว่าในโลกที่จะมา
ถึง
ศาสนจักรจะเปลี่ยนหลักค�ำสอนและยอมรับการแต่งงานกับเพศเดียวกันหรือไม่
หลักค�ำสอนเรือ่ งการแต่งงานระหว่างชายหญิงเป็ นศูนย์กลางในแผนของพระผู้เป็ นเจ้า เป็ นค�ำสอนส�ำคัญของ
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและจะไม่เปลี่ยนแปลง
“ตามหลักธรรมค�ำสอนทีอ่ ้างจากพระคัมภีร์ ศาสนจักรยืนยันว่าการแต่งงานระหว่างชายหญิงจ�ำเป็ นต่อแผน
ของพระผู้สร้างเพื่อจุดหมายนิ รน
ั ดร์ของบุตรธิดาพระองค์
“ความสัมพันธ์ทางเพศเป็ นเรือ่ งเหมาะสมระหว่างชายหญิงที่แต่งงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายฉั นสามีภรรยา
เท่านั ้น ความสัมพันธ์ทางเพศนอกเหนื อจากนี ้ รวมถึงความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน ถือ
เป็ นบาปและบ่อนท�ำลายสถาบันครอบครัวที่พระผู้เป็ นเจ้าทรงตัง้ ไว้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวศาสนจักรจึงยืนยัน
นิ ยามของการแต่งงานว่าเป็ นการรวมกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายระหว่างชายหนึ่ งคนกับหญิงหนึ่ งคน”
(คูม่ ือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร, 21.4.10)
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