ข้ อประกาศ
วันที่:

25 ตุลาคม ค.ศ. 2016

ถึง:

เจ้าหน้ าที่ชัน
้ ผู้ ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค
ประธานสเตค ประธานคณะเผยแผ่ ประธาน
ท้องถิ่น อธิการ ประธานสาขา สมาชิกสภาวอร์ดและสมาชิกสภาสเตค

จาก:

สภาบริหารฐานะปุ โรหิตและครอบครัว (801-240-2134)

เรื่ อง:

การปฏิบัตติ อ่ บุคคลที่มีพฤติกรรมเสน่ หาเพศเดียวกัน

ปัจจุบันมีแหล่งข้อมูลล่าสุดต่อไปนี ้เกี่ยวกับพฤติกรรมเสน่ หาเพศ
เดียวกันเพื่อให้แต่ละบุคคล ครอบครัว และสภาวอร์ดได้ ใช้ประโยชน์ จาก
ข้อมูลดังกล่าว
• ข้อมูลเรือ่ ง “พฤติกรรมเสน่ หาเพศเดียวกัน” ลงไว้ ใน Gospel Topics ที่
LDS.org (ดูเอกสารที่ส่งมาพร้อมข้อประกาศฉบับนี ้)
• ค�ำสอนของศาสนจักร (ดูเอกสารที่ส่งมาพร้อมข้อประกาศฉบับนี ้)
• ค�ำถามที่พบบ่อย (ดูเอกสารที่ส่งมาพร้อมข้อประกาศฉบับนี ้)
• เว็บไซต์ Mormonandgay.lds.org มี ในภาษาอังกฤษ
• แหล่งข้อมูลการปฏิบัติ (ministering.lds.org) มี 10 ภาษาให้สมาชิกสภา
วอร์ดและสมาชิกสภาสเตคผ่านแหล่งช่วยผู้น�ำและพนั กงานที่ LDS.org
ท่านอาจทบทวนแหล่งข้อมูลเหล่านี ้ ในการประชุมสภาวอร์ดหรือสภา
สเตค
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พฤติกรรมเสน่ หาเพศเดียวกัน
2016-10-25
จาก Gospel Topics ที่ topics.lds.org:
พฤติกรรมเสน่ หาเพศเดียวกันหมายถึงเสน่ หาทางอารมณ์ ทางกาย หรือทางเพศกับ
บุคคลเพศเดียวกัน ทุกคนมีประสบการณ์ ของพฤติกรรมเสน่ หาเพศเดียวกันไม่เหมือน
กัน บางคนอาจรูส้ ึกเสน่ หาเฉพาะเพศเดียวกัน ขณะที่บางคนอาจรูส้ ึกเสน่ หาทัง้ สองเพศ
ศาสนจักรแยกแยะระหว่างพฤติกรรมเสน่ หาเพศเดียวกันกับพฤติกรรมรักร่วมเพศ คน
ที่ประสบพฤติกรรมเสน่ หาเพศเดียวกันหรือแสดงตนว่าเป็ นเกย์ เลสเบียน หรือรักร่วม
สองเพศสามารถท�ำและรักษาพันธสัญญากับพระผู้เป็ นเจ้าและมีส่วนร่วมในศาสนจักร
อย่างสมบูรณ์ และมีคา่ ควรได้ การแสดงตนว่าเป็ นเกย์ เลสเบียน หรือรักร่วมสองเพศหรือ
ประสบพฤติกรรมเสน่ หาเพศเดียวกันไม่ ใช่บาปและไม่ ได้ห้ามบุคคลนั ้นจากการมีส่วน
ร่วมในศาสนจักร ด�ำรงการเรียก หรือเข้าพระวิหาร
ความบริสุทธิ์ทางเพศเป็ นองค์ประกอบส�ำคัญในแผนของพระผู้เป็ นเจ้าเพื่อความสุข
ของเรา ความสัมพันธ์ทางเพศสงวนไว้ส�ำหรับชายหญิงที่แต่งงานกันและสัญญาว่าจะ
ภักดีตอ่ กันอย่างสมบูรณ์ ความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างชายหญิงที่ ไม่แต่งงานกัน หรือ
ระหว่างคนเพศเดียวกัน ถือว่าฝ่ าฝื นกฎส�ำคัญที่สุดกฎหนึ่ งของพระบิดาในสวรรค์และ
ขัดขวางความก้าวหน้ านิ รน
ั ดร์ของเรา คนที่มีรสนิ ยมทางเพศลักษณะใดก็ตามที่ฝ่าฝื น
กฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศสามารถคืนดีกับพระผู้เป็ นเจ้าผ่านการกลับใจ ในฐานะผู้
ติดตามพระคริสต์ เราต่อต้านพฤติกรรมผิดศีลธรรมและพยายามเป็ นเหมือนพระองค์ เรา
แสวงหาการน� ำทางจากพระวิญญาณศักดิส์ ิทธิ์และความช่วยเหลือจากพระผู้ช่วยให้รอด
ผู้ทรงทราบวิธีช่วยเราเมื่อเราถูกล่อลวง (ดู 1 โครินธ์ 10:13; คพ. 62:1) หากเรายอมต่อการ
ล่อลวงทางเพศและฝ่ าฝื นกฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศ เราสามารถกลับใจ รับการให้อภัย
และมีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์ ในศาสนจักร
เราอาจไม่รแู้ น่ ชัดว่าเหตุใดบางคนจึงรูส้ ึกเสน่ หาคนเพศเดียวกัน แต่ส�ำหรับบางคนเรือ่ งนี ้
เป็ นความจริงที่ซับซ้อนและเป็ นส่วนหนึ่ งของประสบการณ์ มนุ ษย์ พระผู้ช่วยให้รอดพระ
เยซูคริสต์ทรงมีความเข้าพระทัยโดยสมบูรณ์ ในเรือ่ งท้าทายทุกอย่างที่เราประสบบนแผ่น
ดินโลก เราสามารถหันไปขอการปลอบโยน ปี ติ ความหวัง และการน� ำทางจากพระองค์ ได้
(ดู แอลมา 7:11–12) ไม่วา่ เราจะเผชิญความท้าทายอะไรในชีวติ เราทุกคนล้วนเป็ นบุตร
ธิดาของพระผู้เป็ นเจ้า สมควรได้รบั ความกรุณาและความเห็นใจจากกัน ( โรม 8:16–17)
เมื่อเราสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมกัน เราย่อมสร้างจิตกุศล รูจ้ ักเอาใจเขามาใส่ ใจเรา ได้
ประโยขน์ จากทัศนะและศรัทธาที่เรามีรว่ มกัน
แปลจาก Same-Sex Attraction Thai
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ค�ำสอนของศาสนจักร
2016-10-25
จาก mormonandgay.lds.org
พระผู้เป็ นเจ้าทรงรักบุตรธิดาทุกคนของพระองค์
ไม่มีสิ่งใดแสดงให้เห็นความรักอันลึกซึง้ และกว้างไกลของพระผู้เป็ นเจ้าได้สมบูรณ์ กว่าความเต็ม
พระทัยสละพระบุตรของพระองค์เพื่อให้เราผู้เป็ นบุตรธิดาของพระองค์เอาชนะความตายและ
ได้รบั ชีวติ นิ รน
ั ดร์ “พระเจ้าทรงรักโลกดังนี ้คอื ได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อ
ทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั ้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวติ นิ รน
ั ดร์” (ยอห์น 3:16) ไม่มีสิ่งใดแสดงความ
รักของพระเยซูคริสต์ ได้ดี ไปกว่าความเต็มพระทัยสละพระชนม์ชีพของพระองค์เพื่อชดใช้บาป
ของมนุ ษยชาติ ชดเชยความทุกข์และความอยุตธิ รรมทัง้ ปวง และท�ำลายสายรัดแห่งความตายให้
ทุกคน (ดู แอลมา 7:11–13) “ ไม่มี ใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี ้ คือการสละชีวติ เพื่อมิตรสหายของ
ตน” (ยอห์น 15:13)
ในค�ำปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม ค.ศ. 2009 ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
กล่าวถึงความรักของพระผู้เป็ นเจ้าดังนี ้
“พระผู้เป็ นเจ้ามิ ได้ทรงมองรูปกายภายนอก ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ ไม่สนพระทัยสักนิ ดว่าเราจะ
อยู่ ในปราสาทหรือกระท่อม เรารูปร่างหน้ าตาดีหรือไม่ดงึ ดูดใจ เรามีช่ือเสียงหรือไม่มี ใครสนใจ
แม้เราจะไม่สมบูรณ์ แต่พระผู้เป็ นเจ้าทรงรักเราอย่างสมบูรณ์ แม้เราจะไม่สมบูรณ์ แบบ แต่
พระองค์ทรงรักเราอย่างสมบูรณ์ แบบ แม้เราจะรูส้ ึกหลงทางและไม่มีเข็มทิศ แต่ความรักของพระ
ผู้เป็ นเจ้าล้อมเราไว้ทุกด้าน
้ สุด บริสุทธิ์ และเกิน
“พระองค์ทรงรักเราเพราะพระองค์ทรงเปี่ ยมด้วยรักอันศักดิส์ ิทธิ์ ไม่มีท่สี ิน
กว่าจะพรรณนา เราส�ำคัญต่อพระผู้เป็ นเจ้าไม่ ใช่เพราะประวัตสิ ่วนตัวหรือประวัตกิ ารท�ำงานของ
เราแต่เพราะเราเป็ นบุตรธิดาของพระองค์ พระองค์ทรงรักเราทุกคน” (“ความรักของพระผู้เป็ น
เจ้า,” การประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม 2009)
พระผู้เป็ นเจ้าทรงรักเราทุกคน พระองค์ทรงรักคนต่างศาสนาและคนไม่มีศาสนา พระองค์ทรงรัก
คนทุกข์ ใจ พระองค์ทรงรักคนร�ำ่ รวยและคนยากจนเหมือนๆ กัน พระองค์ทรงรักคนทุกเชือ้ ชาติ
และวัฒนธรรม แต่งงานแล้วหรือเป็ นโสด และคนที่ประสบพฤติกรรมเสน่ หาเพศเดียวกันหรือ
แสดงตนว่าเป็ นเกย์ เลสเบียน หรือรักร่วมสองเพศ พระผู้เป็ นเจ้าทรงคาดหวังให้เราท�ำตามแบบ
อย่างของพระองค์
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เราได้รบ
ั พระบัญชาให้รกั พระผู้เป็ นเจ้าและรักกัน
“จงรักองค์พระผู้เป็ นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่าน ด้วยสุดจิตของท่าน และด้วยสุดความคิดของท่าน นั่ น
แหละเป็ นพระบัญญัตขิ ้อส�ำคัญอันดับแรก “ข้อที่สองก็เหมือนกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง”
(มัทธิว 22:37–39)
“บัญญัตขิ องเราคือให้พวกท่านรักกันและกันเหมือนอย่างทีเ่ รารักท่าน” (ยอห์น 15:12)
เราแสดงความรักต่อพระผู้เป็ นเจ้าโดยรักษาพระบัญญัตขิ องพระองค์ (ดู ยอห์น 14:15) และรักกัน (ดู ยอห์น
13:34) หากท่านมีสมาชิกครอบครัวหรือเพื่อนที่ประสบพฤติกรรมเสน่ หาเพศเดียวกันหรือแสดงตนว่าเป็ น
เกย์ จงรักพวกเขา ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ตงั ้ ข้อสังเกตดังนี ้
“หากท่านต้องการอยู่ ใกล้ชิดคนที่ท่านรัก แต่ท่านอยู่ห่างจากพวกเขา ท่านรูว้ า่ จะท�ำอย่างไร ท่านจะหาทาง
พูดคุยกับพวกเขา ท่านจะฟังพวกเขา และท่านจะหาวิธีท�ำสิ่งต่างๆ ให้กัน ยิ่งท�ำเช่นนี ้บ่อยเท่าใด นานเท่าใด
้ หากเวลาล่วงเลยไปมากโดยไม่พูดคุย ฟัง และท�ำ ความผูกพันจะ
ความรักความผูกพันจะยิ่งแน่ นแฟ้ นขึน
น้ อยลง พระผู้เป็ นเจ้าทรงดีพร้อมและทรงมหิทธิฤทธิ์ ส่วนท่านกับข้าพเจ้าเป็ นมนุ ษย์มรรตัย แต่พระองค์
้ ฉั นเพื่อนที่รกั กัน
ทรงเป็ นพระบิดาของเรา ทรงรักเรา และทรงมอบโอกาสเดียวกันให้ ใกล้ชิดพระองค์มากขึน
และท่านจะท�ำเช่นนั ้นในวิธีเดียวกัน คือ พูดคุย ฟัง และท�ำ” (“To Draw Closer to God,” Apr. 1991 general
conference).
ท่านแสดงความรักต่อพระผู้เป็ นเจ้าโดยรักและรับใช้ผู้อื่น “และดูเถิด, ข้าพเจ้าบอกท่านถึงเรือ่ งเหล่านี ้เพื่อ
ท่านจะเรียนรูปั้ ญญา; เพื่อท่านจะเรียนรูว้ า่ เมื่อท่านอยู่ ในการรับใช้เพื่อนมนุ ษย์ของท่าน ท่านก็อยู่ ในการรับใช้
พระผู้เป็ นเจ้าของท่านนั่ นเอง” (โมไซยาห์ 2:17)
รักกันหมายความว่าอย่างไร รักจะห่วงใย รักจะฟัง รักจะไม่กีดกัน รักจะสร้างแรงบันดาลใจ ความรักคือแก่นแท้
ของสิ่งที่ท�ำให้เราเป็ นมนุ ษย์ เพราะเราเป็ นบุตรธิดาของพระผู้เป็ นเจ้า และ “[พระผู้เป็ นเจ้า] ทรงเป็ นความ
รัก” (1 ยอห์น 4:8) ที่พระกระยาหารมือ้ สุดท้าย พระผู้ช่วยให้รอดตรัสย�ำ้ ว่า “ถ้าท่านรักกันและกัน ดังนี ้แหละ
ทุกคนก็จะรูว้ า่ ท่านเป็ นสาวกของเรา” (ยอห์น 13:35)
พระบัญญัติ ให้รกั กันรวมถึงคนทีม่ องโลกไม่เหมือนท่านด้วย ดังทีเ่ อ็ลเดอร์ดลั ลิน เอช. โอ๊คส์ อธิบายว่า
“ ในความสัมพันธ์และสภาวการณ์ ทงั ้ หลายในชีวติ เราต้องอยู่กับผู้ที่แตกต่าง ส�ำคัญมากที่เราไม่ควรปฏิเสธ
หรือละทิง้ ความแตกต่างในฝั่ งของเรา แต่ ในฐานะผู้ตดิ ตามพระคริสต์ เราควรอยู่อย่างสงบสุขกับผู้อื่นที่มีคา่
นิ ยมไม่เหมือนกับเราหรือไม่ยอมรับค�ำสอนที่สร้างค่านิ ยมเหล่านั ้น แผนแห่งความรอดของพระบิดา ซึ่งเรา
ทราบโดยการเปิ ดเผยผ่านศาสดาพยากรณ์ ท�ำให้เราอยู่ ในสภาพความเป็ นมรรตัยที่ตอ้ งรักษาพระบัญญัติ
ของพระองค์ ซึ่งรวมถึงการรักเพื่อนบ้านผู้มีวฒ
ั นธรรมและความเชื่อที่แตกต่างดังที่พระองค์ทรงรักเรา ดังที่
ศาสดาพยากรณ์ ในพระคัมภีรม์ อรมอนสอนไว้ เราต้องรุดหน้ าต่อไปโดยมี ‘ความรักต่อพระผู้เป็ นเจ้าและต่อ
มนุ ษย์ทงั ้ ปวง’ (2 นี ไฟ 31:20)” (“รักผู้อ่น
ื และอยู่รว่ มกับผู้ที่แตกต่าง,” การประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม
2014)
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ความรักของพระเจ้าไม่มีข้ออ้างให้แก่บาป—“เพราะเราพระเจ้าไม่อาจมองดูบาปด้วยระดับความยินยอมแม้
เล็กน้ อยที่สุด”—แต่มุ่งหวังจะให้อภัย—“กระนั ้นก็ตาม, คนที่กลับใจและท�ำตามบัญญัตขิ องพระเจ้าจะได้
รับการให้อภัย” (คพ. 1:31–32) ในท�ำนองเดียวกัน เราไม่ควรโอนอ่อนไปตามกระแสเมื่อเราด�ำเนิ นชีวติ และ
ปกป้ องพระบัญญัตขิ องพระผู้เป็ นเจ้า แต่สะท้อนความรักของพระผู้เป็ นเจ้าอย่างเต็มที่ เราต้องรักกันอย่าง
้ หวัง
เปิ ดเผยและอย่างสมบูรณ์ ดว้ ยเพื่อจะไม่มี ใครรูส้ ึกถูกทอดทิง้ เหงา หรือสิน
พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีความเข้าพระทัยโดยสมบูรณ์ ในความยุ่งยากทัง้ หมดของเรา
“เพราะว่าเวลานี ้เราเห็นสลัวๆ เหมือนดูในกระจก แต่ ในเวลานั ้นจะเห็นแบบหน้ าต่อหน้ า เวลานี ้ข้าพเจ้ารู้
เพียงบางส่วน แต่เวลานั ้นข้าพเจ้าจะรูแ้ จ้งเหมือนพระองค์ทรงรูจ้ ักข้าพเจ้า” (1 โครินธ์ 13:12)
ความเข้าใจของมนุ ษย์เรามีจ�ำกัด เราสามารถประกาศพร้อมนี ไฟได้วา่ เรา “รูว้ า่ พระองค์ทรงรักลูกๆ ของ
พระองค์; กระนั ้นก็ตาม, ข้าพเจ้าไม่รคู้ วามหมายของเรือ่ งทัง้ หมด” (1 นี ไฟ 11:17)
ขณะที่เราแสวงหาค�ำตอบและการน� ำทางส�ำหรับการเดินทางส่วนตัวของเรา เราสามารถวางใจพระผู้เป็ นเจ้า
และพลังอ�ำนาจที่อยู่ ในการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงรับเอา
บาปของโลกไว้กับพระองค์ พระองค์ทรงประสบความทุกข์และความเจ็บปวดทุกอย่างที่มนุ ษย์จะประสบ
“และพระองค์จะเสด็จออกไป, ทรงทนความเจ็บปวดและความทุกข์และการล่อลวงทุกอย่าง; และนี่ ก็เพือ่ ค�ำ
ซึ่งกล่าวว่าพระองค์จะทรงรับความเจ็บปวดและความป่ วยไข้ของผู้คนของพระองค์จะได้เกิดสัมฤทธิผล”
(แอลมา 7:11)
ความรูส้ กึ เสน่ หาเพศเดียวกันไม่ ใช่บาปและเราเลือกได้วา่ จะตอบสนองอย่างไร
ศาสนจักรไม่มีความเห็นเรือ่ งสาเหตุของพฤติกรรมเสน่ หาเพศเดียวกัน ในปี 2006 เอ็ลเดอร์ดลั ลิน เอช. โอ๊คส์
กล่าวว่า
“ศาสนจักรไม่มีความเห็นเรือ่ งสาเหตุของความอ่อนไหวหรือความโน้ มเอียงเหล่านี ้ รวมถึงสาเหตุทีเ่ กีย่ วข้อง
กับพฤติกรรมเสน่ หาเพศเดียวกัน” (การสัมภาษณ์ ปี 2006 กับเอ็ลเดอร์ดลั ลิน เอช. โอ๊คส์และเอ็ลเดอร์แลนซ์
บี. วิคแมน “พฤติกรรมเสน่ หาเพศเดียวกัน”)
ความรูส้ ึกเสน่ หาเพศเดียวกันไม่ ใช่บาป เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ดกล่าวว่า
“ขอให้เราเข้าใจตรงกันว่าศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเชื่อว่า ‘ประสบการณ์ เรือ่ ง
พฤติกรรมเสน่ หาเพศเดียวกันเป็ นความจริงที่ซับซ้อนส�ำหรับหลายคน เสน่ หาในตัวมันเองไม่ ใช่บาป แต่
การท�ำตามความรูส้ ึกเสน่ หาเป็ นบาป ถึงแม้บุคคลไม่ ได้เลือกมีพฤติกรรมเสน่ หาดังกล่าว แต่พวกเขาเลือกวิธี
ตอบสนอง ศาสนจักรยื่นมือช่วยเหลือบุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็ นเจ้าด้วยความรักความเข้าใจ รวมถึง [คน
ที่มีพฤติกรรมเสน่ หาเพศเดียวกัน]’” (“The Lord Needs You Now!” Ensign, Sept. 2015, 29)
ถึงแม้พฤติกรรมเสน่ หาเพศเดียวกันไม่ ใช่บาป แต่สามารถเป็ นเรือ่ งท้าทายได้ ถึงแม้คนคนหนึ่ งอาจไม่ ได้
เลือกมีความรูส้ ึกเหล่านี ้ แต่เขาสามารถให้คำ� มั่นได้วา่ จะรักษาพระบัญญัตขิ องพระผู้เป็ นเจ้า บิดามารดาของ
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บุตรธิดาที่ประสบพฤติกรรมเสน่ หาเพศเดียวกันหรือแสดงตนว่าเป็ นเกย์ควรเลือกรักและโอบกอดบุตรคนนั ้น
ในฐานะชุมชนของสมาชิกศาสนจักร เราควรเลือกสร้างชุมชนที่อบอุ่น
“พระองค์ทรงเชือ้ เชิญพวกเขาทัง้ หมดให้มาหาพระองค์และรับส่วนพระคุณความดีของพระองค์; และ
พระองค์ ไม่ทรงปฏิเสธผู้ ใด . . . ทุกคนเหมือนกันหมดส�ำหรับพระผู้เป็ นเจ้า” (2 นี ไฟ 26:33)
คนที่ด�ำเนิ นชีวต
ิ ตามกฎของพระผู้เป็ นเจ้าสามารถมีสว่ นร่วมในศาสนจักรได้อย่างเต็มที่
“ข้าพเจ้าเห็นจริงแล้วว่าพระเจ้าไม่ทรงล�ำเอียง” (กิจการของอัครทูต 10:34)
พระผู้เป็ นเจ้าทรงสัญญาว่าหากเราเชื่อฟังกฎของพระองค์เราจะมีปีตินิรน
ั ดร์ และพระองค์ทรงรักษาสัญญา
เสมอ เห็นชัดว่าคนที่ประสบพฤติกรรมเสน่ หาเพศเดียวกันหรือแสดงตนว่าเป็ นเกย์สามารถท�ำและรักษา
สัญญากับพระผู้เป็ นเจ้าได้ พวกเขาสามารถเดินในแสงสว่างของพระองค์ พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมใน
ศาสนจักรได้อย่างเต็มที่
“หากสมาชิกรูส้ ึกสนใจเพศเดียวกันแต่ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมรักร่วมเพศ ผู้น�ำจะสนั บสนุ นและกระตุน
้
สมาชิกให้ตงั ้ ใจด�ำเนิ นชีวติ ตามกฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศและควบคุมความคิดที่ ไม่เหมาะสม สมาชิก
เหล่านี ้อาจได้รบั การเรียกในศาสนจักร หากมีคา่ ควรและมีคณ
ุ สมบัติ ในด้านอื่นสมาชิกเหล่านี ้อาจถือใบรับ
รองพระวิหารและรับศาสนพิธีพระวิหารได้เช่นกัน” (คูม่ ือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร, 21.4.6)
ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ กล่าวว่า
“เรารักพวกเขาในฐานะบุตรและธิดาของพระผู้เป็ นเจ้า พวกเขาอาจมีความโน้ มเอียงบางอย่างซึ่งมีพลังและ
อาจควบคุมได้ยาก คนส่วนใหญ่มีความโน้ มเอียงอย่างใดอย่างหนึ่ งในเวลาต่างกัน หากพวกเขาไม่ท�ำตามความ
โน้ มเอียงเหล่านี ้ เมื่อนั ้นพวกเขาสามารถก้าวหน้ าได้เช่นเดียวกับสมาชิกทุกคนของศาสนจักร หากพวกเขา
ฝ่ าฝื นกฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศและมาตรฐานทางศีลธรรมของศาสนจักร เมื่อนั ้นพวกเขาต้องได้รบั โทษ
ทางวินัยของศาสนจักร เช่นเดียวกับคนอื่นๆ” (“What Are People Asking about Us?” การประชุมใหญ่สามัญ
เดือนตุลาคม 1998)
ไม่วา่ สภาวการณ์ ของบุคคลนั ้นจะเป็ นเช่นไร เขาสามารถเอือ้ ประโยชน์ ตอ่ อุดมการณ์ ของพระเจ้าในปัจจุบัน
และสามารถคาดหวังได้วา่ ความซื่อสัตย์ของเขาจะได้รบั พรเดียวกัน ที่นี่และหลังจากนี ้ ตามที่พระผู้เป็ นเจ้า
ทรงสัญญาไว้กับทุกคนที่ซ่ือสัตย์ ในท�ำนองเดียวกัน เอ็ลเดอร์ด.ี ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สันกล่าวดังนี ้
“ทุกคนมีของประทาน ทุกคนมีพรสวรรค์ ทุกคนสามารถเอือ้ ประโยชน์ ตอ่ การเผยแผนแห่งสวรรค์ ใน
คนแต่ละรุน
่ สิ่งดีมากมาย สิ่งจ�ำเป็ นมากมาย—บางครัง้ แม้ทุกอย่างที่จ�ำเป็ นตอนนี ้—ส�ำเร็จลุล่วงได้ ใน
สภาวการณ์ ท่ี ไม่ตรงกับอุดมคติ ฉะนั ้นพวกท่านหลายคนท�ำดีท่สี ุดแล้ว และเมื่อท่านผู้แบกภาระหนั กที่สุด
ของความเป็ นมรรตัยยืนหยัดปกป้ องแผนของพระผู้เป็ นเจ้าเพื่อให้บุตรธิดาของพระองค์ ได้รบั ความสูงส่ง เรา
ทุกคนก็พร้อมจะสนั บสนุ น เราเป็ นพยานด้วยความมัน
่ ใจว่าการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ ได้คาดการณ์ ไว้ล่วง
หน้ า และในบัน
้ ปลายจะชดเชยการลิดรอนสิทธิ์และการสูญเสียทุกอย่างส�ำหรับผู้ที่หันมาหาพระองค์ ไม่มี ใคร
ถูกก�ำหนดให้ ได้รบั น้ อยกว่าทุกสิ่งที่พระบิดาทรงมี ให้บุตรธิดาของพระองค์” (ดู “เหตุผลที่แต่งงาน เหตุผลที่
มีครอบครัว,” เลียโฮนา, พ.ค. 2015)
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กฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศประยุกต์ ใช้ ได้กับบุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็ นเจ้า
ความบริสุทธิ์ทางเพศเป็ นส่วนจ�ำเป็ นในแผนของพระผู้เป็ นเจ้าเพือ่ ความสุขของเรา ฝ่ ายประธานสูงสุดและ
โควรัมอัครสาวกสิบสองประกาศดังนี ้
่ ระผู้เป็ นเจ้าประทานแก่อาดัมและเอวาเกีย่ วข้องกับศักยภาพของคนทัง้ สองทีจ่ ะเป็ น
“พระบัญญัตขิ ้อแรกทีพ
บิดามารดาในฐานะสามีและภรรยา เราประกาศว่าพระบัญญัตขิ องพระผู้เป็ นเจ้าที่ ให้บุตรธิดาของพระองค์
ขยายเผ่าพันธุ์และเพิ่มพูนให้เต็มแผ่นดินโลกยังมีผลบังคับ เราขอประกาศต่อไปว่าพระผู้เป็ นเจ้าทรงบัญชา
ว่าอ�ำนาจการสร้างอันศักดิส์ ิทธิ์นั้นจะต้องใช้ระหว่างชายและหญิงผู้ซ่ึงแต่งงานตามกฎหมายในฐานะสามีและ
ภรรยาเท่านั ้น” (“ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก”)
ความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างชายหญิงที่ ไม่แต่งงาน หรือระหว่างคนเพศเดียวกัน ถือว่าบาปและฝ่ าฝื นกฎ
ส�ำคัญที่สุดกฎหนึ่ งของพระบิดาในสวรรค์และขัดขวางความก้าวหน้ านิ รน
ั ดร์ของเรา
“กฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศของพระเจ้าคือการละเว้นความสัมพันธ์ทางเพศนอกการแต่งงานตามกฎหมาย
และความซื่อสัตย์ ในชีวติ สมรส ความสัมพันธ์ทางเพศเป็ นเรือ่ งเหมาะสมระหว่างชายหญิงที่แต่งงานอย่างถูก
ต้องตามกฎหมายฉั นสามีภรรยา การล่วงประเวณี การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน ความสัมพันธ์แบบรักร่วม
เพศระหว่างชายกับชายและหญิงกับหญิง และการปฏิบัตท
ิ ุกอย่างที่ ไม่บริสุทธิ์ ผิดธรรมชาติ หรือผิดศีลธรรม
ถือว่าเป็ นบาป” (คูม่ ือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร, 21.4.5)
คนทีม่ ีรสนิ ยมทางเพศลักษณะใดก็ตามทีฝ่ ่ าฝื นกฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศสามารถคืนดีกับพระผู้เป็ นเจ้า
ผ่านการกลับใจ
“เจ้าจะไม่ประพฤติล่วงประเวณี ; และคนทีป่ ระพฤติล่วงประเวณี , และไม่กลับใจ, พึงถูกขับออกไป. แต่คนที่
ประพฤติล่วงประเวณี และกลับใจด้วยสุดใจของเขา, และละทิง้ มัน, และไม่ท�ำมันอีก, เจ้าจงให้อภัย” (หลักค�ำ
สอนและพันธสัญญา 42:24–25)
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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)

3

