
Thông Báo

Ngày: 25 tháng Mười năm 2016

Kính Gửi: Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương; 
Các Thầy Bảy Mươi Có Thẩm 
Quyền Giáo Vùng; Các Vị Chủ 
Tịch Giáo Khu, Phái Bộ Truyền Giáo và Giáo Hạt;  
Các Vị Giám Trợ và Chủ Tịch Chi Nhánh;  
Các Ủy Viên Hội Đồng Giáo Khu và Tiểu Giáo Khu

Nơi Gửi: Hội Đồng Chấp Hành Chức Tư Tế và Gia Đình (801- 240- 2134)

Về Vấn Đề: Phục Sự cho Những Người Bị Thu Hút Đồng Tính

Những nguồn tài liệu được cập nhật về sự thu hút đồng tính hiện có sẵn 
cho các cá nhân, gia đình, và các hội đồng tiểu giáo khu:

• Mục từ “Same- Sex Attraction” [Sự Thu Hút Đồng Tính] trong Gospel 
Topics trên trang mạng LDS.org (xin xem tài liệu đính kèm)

• Những Lời Giảng Dạy của Giáo Hội (xin xem tài liệu đính kèm)
• Các Câu Hỏi Thường Gặp (xin xem tài liệu đính kèm)
• Trang mạng Mormonandgay.lds.org, có sẵn bằng tiếng Anh
• Những Nguồn Tài Liệu để Phục Sự (ministering.lds.org), có sẵn bằng 10 

ngôn ngữ dành cho các ủy viên hội đồng của tiểu giáo khu và giáo khu 
qua Những Nguồn Tài Liệu Của Vị Lãnh Đạo và Thư Ký trên trang mạng 
LDS.org.
Những nguồn tài liệu này có thể được xem lại trong một buổi họp hội 

đồng của giáo khu hay tiểu giáo khu.
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Sự Thu Hút Đồng Tính
Ngày 25 tháng Mười năm 2016

Từ Gospel Topics tại topics.lds.org

Sự thu hút đồng tính ám chỉ sự thu hút về mặt tình cảm, thể chất hoặc tình dục với một 
người cùng giới tính. Kinh nghiệm về sự thu hút đồng tính đều khác biệt đối với mỗi người. 
Một số người có thể cảm thấy hoàn toàn bị thu hút với người cùng giới tính, trong khi 
những người khác lại có thể cảm thấy bị thu hút với cả hai giới tính.

Giáo Hội phân biệt giữa sự thu hút đồng tính và hành vi tình dục đồng tính. Những người 
cảm thấy có sự thu hút đồng tính hoặc nhận ra mình là người đồng tính nam, đồng tính nữ 
hay lưỡng tính có thể lập và tuân giữ giao ước với Thượng Đế và hoàn toàn tham gia một 
cách xứng đáng trong Giáo Hội. Việc nhận ra mình là người đồng tính nam, đồng tính nữ 
hay lưỡng tính hoặc cảm thấy có sự thu hút đồng tính thì không phải là một tội lỗi và không 
ngăn cấm một người tham gia vào Giáo Hội, nắm giữ những chức vụ kêu gọi, hay tham 
dự đền thờ.

Sự thanh sạch về mặt tình dục là một phần thiết yếu trong kế hoạch của Thượng Đế dành 
cho hạnh phúc của chúng ta. Những mối quan hệ tình dục được dành riêng cho một người 
nam và người nữ đã kết hôn và hứa chung thủy trọn vẹn với nhau. Những mối quan hệ 
tình dục giữa một người nam và một người nữ không kết hôn, hoặc giữa những người 
cùng giới tính, đều sẽ vi phạm một trong những luật pháp quan trọng nhất của Cha Thiên 
Thượng và cản trở sự tiến triển vĩnh cửu của chúng ta. Những người có bất cứ khuynh 
hướng tình dục nào mà vi phạm luật trinh khiết đều có thể được hòa giải với Thượng Đế 
qua sự hối cải. Là các tín đồ của Đấng Ky Tô, chúng ta chống lại hành vi vô đạo đức và cố 
gắng để trở thành giống như Ngài. Chúng ta tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh 
và sự giúp đỡ của Đấng Cứu Rỗi là Đấng biết cách cứu giúp chúng ta khi chúng ta bị cám 
dỗ (xin xem 1 Cô Rinh Tô 10:13; GLGƯ 62:1). Nếu chúng ta đầu hàng những cám dỗ tình 
dục và vi phạm luật trinh khiết, thì chúng ta có thể hối cải, được tha thứ, và tham gia trọn 
vẹn với quyền tín hữu trong Giáo Hội.

Chúng ta có thể không biết chính xác lý do tại sao một số người cảm thấy bị thu hút bởi 
những người khác có cùng giới tính với mình, nhưng đối với một số người đó là một thực 
tế phức tạp và là một phần kinh nghiệm của con người. Đấng Cứu Rỗi Giê Su Ky Tô có một 
sự hiểu biết trọn vẹn về mọi thử thách mà chúng ta trải qua ở đây trên thế gian, và chúng ta 
có thể tìm đến Ngài để nhận được sự an ủi, niềm vui, hy vọng và hướng dẫn (xin xem An 
Ma 7:11–12). Bất kể những thử thách nào chúng ta có thể gặp phải trong cuộc sống, chúng ta 
cũng đều là con cái của Thượng Đế, xứng đáng nhận được sự tử tế và lòng trắc ẩn của nhau 
(Rô Ma 8:16–17). Khi tạo ra một môi trường đầy hỗ trợ, thì chúng ta xây đắp lòng bác ái và 
cảm thông đối với nhau và hưởng lợi từ những quan điểm và đức tin kết hợp của chúng ta.
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Những Điều Giảng Dạy của Giáo Hội
Ngày 25 tháng Mười năm 2016

Từ mormonandgay.lds.org.

Thượng Đế Yêu Thương Tất Cả Con Cái của Ngài

Không có điều gì chứng minh đầy đủ chiều sâu và mức độ của tình yêu thương của Thượng Đế 
hơn sự sẵn lòng hy sinh Vị Nam Tử của Ngài để chúng ta, các con cái của Ngài, có thể khắc phục 
được cái chết và nhận được cuộc sống vĩnh cửu. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi 
đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” 
(Giăng 3:16). Không có điều gì thể hiện tình yêu thương của Chúa Giê Su Ky Tô rõ hơn sự sẵn lòng 
phó mạng sống của Ngài để chuộc tội lỗi của nhân loại, bù đắp tất cả mọi nỗi đau khổ và bất công, 
và bẻ gẫy những dây trói buộc của cái chết cho tất cả mọi người (xin xem An Ma 7:11–13). “Chẳng 
có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình” (Giăng 15:13).

Trong một bài nói chuyện tại đại hội trung ương tháng Mười năm 2009, Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf 
đã mô tả tình yêu thương của Thượng Đế như sau:

“Thượng Đế không nhìn diện mạo bề ngoài. Tôi tin rằng Ngài không hề quan tâm đến việc chúng 
ta sống trong lâu đài hay mái nhà tranh, xinh đẹp hay thô kệch, nổi tiếng hay là người bình thường. 
Mặc dù chúng ta có thiếu sót nhưng Thượng Đế hoàn toàn thương yêu chúng ta. Mặc dù chúng ta 
không hoàn hảo nhưng Ngài thương yêu chúng ta trọn vẹn. Mặc dù chúng ta có thể  bị lạc đường và 
không có la bàn chỉ hướng, nhưng tình thương yêu của Thượng Đế vẫn bao phủ chúng ta trọn vẹn.

“Ngài thương yêu chúng ta vì Ngài tràn đầy tình thương yêu vô hạn, thánh thiện, thanh khiết và 
không sao kể xiết. Chúng ta quan trọng đối với Thượng Đế không phải vì lý lịch bản thân mà 
vì chúng ta là con cái của Ngài. Ngài thương yêu mỗi người chúng ta” (“Tình Thương Yêu của 
Thượng Đế,” đại hội trung ương tháng Mười năm 2009).

Thượng Đế yêu thương tất cả chúng ta. Ngài yêu thương những người thuộc các tín ngưỡng khác 
nhau và những người không thuộc tín ngưỡng nào cả. Ngài yêu thương những người đau khổ. Ngài 
yêu thương những người giàu có lẫn người nghèo khó. Ngài yêu thương những người thuộc mọi 
chủng tộc và văn hóa, người đã lập gia đình hay độc thân, và những người trải qua sự thu hút đồng 
tính hoặc tự nhận mình là người đồng tính nam, người đồng tính nữ hoặc lưỡng tính. Và Thượng 
Đế mong muốn chúng ta noi theo gương của Ngài.

Chúng Ta Được Truyền Lệnh Phải Yêu Mến Thượng Đế và Yêu Thương Lẫn Nhau

“Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn 
thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như 
mình” (Ma Thi Ơ 22:37–39).

“Điều răn của ta đây này: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi.” (Giăng 15:12).
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Chúng ta bày tỏ tình yêu mến của mình lên Thượng Đế bằng cách tuân giữ các giáo lệnh của Ngài (xin xem 
Giăng 14:15) và bằng cách yêu thương lẫn nhau (xin xem Giăng 13:34). Nếu anh chị em có một người trong 
gia đình hoặc một người bạn đang trải qua sự thu hút đồng tính hoặc tự nhận là người đồng tính, thì hãy yêu 
thương họ. Chủ Tịch Henry B. Eyring nhận xét:

“Nếu anh chị em muốn ở gần một người mình yêu thương nhưng không có mối quan hệ gần gũi với người ấy, 
thì anh chị em biết phải làm thế nào rồi. Anh chị em sẽ tìm cách nói chuyện với họ, anh chị em sẽ lắng nghe họ 
nói, và anh chị em sẽ tìm ra những cách để giúp đỡ nhau. Những việc như vậy càng được làm thường xuyên  
thì mối quan hệ tình cảm càng kéo dài hơn, và trở nên càng sâu đậm hơn. Nếu để quá  lâu mà không nói chuyện, 
lắng nghe, và giúp đỡ nhau, thì mối quan hệ tình cảm đó sẽ suy yếu. Thượng Đế là hoàn hảo và toàn năng, còn 
anh chị em và tôi là con người trần thế. Nhưng Ngài là Đức Chúa Cha chúng ta, Ngài yêu thương chúng ta, và 
Ngài ban cho cùng một cơ hội để đến gần Ngài hơn giống như một người bạn tốt thường làm. Và anh chị em 
sẽ làm điều đó theo cách thức tương tự: lắng nghe, nói chuyện, và giúp đỡ nhau” (“To Draw Closer to God,” đại 
hội trung ương tháng Tư năm 1991).

Anh chị em cho thấy tình yêu mến của mình dành cho Thượng Đế bằng cách yêu thương và phục vụ người 
khác. “Và này, tôi nói với các người những điều này là để các người có thể học sự thông sáng; để các người 
hiểu rằng, khi mình phục vụ đồng bào mình, thì tức là mình phục vụ Thượng Đế của mình vậy.” (Mô Si A 2:17).

Yêu thương lẫn nhau có nghĩa là gì? Khi một người yêu thương thì người đó biết quan tâm. Khi một người yêu 
thương thì người đó biết lắng nghe. Khi một người yêu thương thì người đó biết mời người khác tham gia. 
Khi một người yêu thương thì người đó biết soi dẫn. Tình yêu thương là trọng tâm của điều làm cho chúng ta 
thành con người, vì chúng ta là con cái của Thượng Đế, và “Đức Chúa Trời là sự yêu thương” (1 Giăng 4:8). 
Trong Bữa Ăn Tối Cuối Cùng, Đấng Cứu Rỗi đã lặp lại: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên 
hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta” (Giăng 13:35).

Điều giáo lệnh phải yêu thương lẫn nhau gồm có cả những người không nhìn thế giới giống như cách chúng ta 
nhìn. Như Anh Cả Dallin H. Oaks giải thích:

“Trong rất nhiều mối quan hệ và hoàn cảnh trong cuộc sống, chúng ta phải chấp nhận những người khác biệt 
với mình. Khi chúng ta có những giá trị quan trọng khác biệt với người khác thì chúng ta không nên phủ nhận 
hoặc từ bỏ các giá trị này, mà với tư cách là các tín đồ của Đấng Ky Tô, chúng ta nên học cách sống hòa thuận 
với những người không cùng chia sẻ các giá trị với chúng ta hoặc không chấp nhận những lời giảng dạy dựa 
trên các giá trị đó. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Cha, mà chúng ta biết bằng sự mặc khải cho vị tiên tri, đã 
đặt chúng ta vào một hoàn cảnh trần thế, là nơi chúng ta phải tuân giữ các giáo lệnh của Ngài. Điều đó bao gồm 
tình yêu thương đối với những người lân cận khác biệt về văn hóa và tín ngưỡng với chúng ta, giống như cách 
Ngài đã yêu thương chúng ta. Như một vị tiên tri trong Sách Mặc Môn đã dạy, chúng ta phải tiến tới, có ‘tình 
yêu thương Thượng Đế và mọi người’ (2 Nê Phi 31:20)” (“Yêu Mến Những Người Khác và Chấp Nhận Những 
Dị Biệt,” đại hội trung ương tháng Mười năm 2014).

Tình yêu thiêng liêng không bào chữa cho tội lỗi—“Vì ta là Chúa chẳng nhìn tội lỗi với một mảy may chấp 
nhận”—nhưng nóng lòng để tha thứ—“tuy nhiên, kẻ nào hối cải và làm theo các giáo lệnh của Chúa thì sẽ được 
tha thứ” (GLGƯ 1:31–32). Tương tự như thế, chúng ta nên tuân phục và bênh vực các lệnh truyền của Thượng 
Đế, và thể hiện hoàn toàn tình yêu thương của Thượng Đế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau một cách công 
khai và hoàn toàn để không một ai có thể cảm thấy bị bỏ rơi hoặc cô đơn một mình hoặc tuyệt vọng.

Đấng Cứu Rỗi Có một Sự Hiểu Biết Trọn Vẹn về Tất Cả Những Khó Khăn của Chúng Ta

“Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; 
ngày nay tôi biết chưa hết: đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy” (1 Cô Rinh Tô 13:12).
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Vì là con người nên sự hiểu biết của chúng ta bị hạn chế. Chúng ta có thể cùng nói với Nê Phi rằng chúng ta: 
″biết rằng Ngài yêu thương con cái của Ngài; tuy nhiên, [chúng ta] không hiểu được ý nghĩa của mọi sự việc” 
(1 Nê Phi 11:17).

Khi tìm kiếm các câu trả lời và sự hướng dẫn cho cuộc hành trình cá nhân của mình, chúng ta có thể tin cậy 
Thượng Đế và quyền năng vốn có trong sự hy sinh chuộc tội của Chúa Giê Su Ky Tô. Khi Chúa Giê Su Ky Tô 
mang lấy những tội lỗi của thế gian, Ngài cũng trải qua tất cả mọi nỗi đau đớn và hoạn nạn mà bất cứ người 
nào cũng có thể trải qua:

“Và Ngài sẽ đi ra ngoài đời để chịu đựng mọi sự đau đớn, thống khổ, cùng mọi cám dỗ; và Ngài phải chịu như 
vậy là để cho lời báo trước được ứng nghiệm, lời đó là: Ngài sẽ mang lấy những đau đớn và bệnh tật của dân 
Ngài” (An Ma 7:11).

Những Cảm Giác về Sự Thu Hút Đồng Tính Không Phải là Tội Lỗi và Chúng Ta Có Thể Chọn Cách 
để Đối Phó

Giáo Hội không ở vào tư thế để đánh giá nguyên nhân của sự thu hút đồng tính này. Năm 2006, Anh Cả Dallin 
H. Oaks nói:

“Giáo Hội không ở vào tư thế để đánh giá các nguyên nhân của bất cứ ảnh hưởng hoặc khuynh hướng này, kể 
cả những điều liên quan đến sự thu hút đồng tính” (buổi phỏng vấn năm 2006 với Anh Cả Dallin H. Oaks và 
Anh Cả Lance B. Wickman: “Same- Gender Attraction”).

Những cảm giác về sự thu hút đồng tính không phải là một tội lỗi. Anh Cả M. Russell Ballard nói:

“Chúng ta hãy nói rõ: Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô tin rằng ‘sự trải nghiệm về 
sự thu hút đồng tính là một thực tế phức tạp đối với nhiều người. Sự thu hút tự nó không phải là một tội lỗi, 
nhưng hành động theo sự thu hút đó mới là tội lỗi. Mặc dù cá nhân không chọn để có sự thu hút như vậy, nhưng 
họ có thể chọn cách đối phó. Với tình yêu thương và sự hiểu biết, Giáo Hội tìm đến giúp đỡ tất cả con cái của 
Thượng Đế, kể cả [những người có sự thu hút đồng tính]’” (“The Lord Needs You Now!” Ensign, tháng Chín 
năm 2015, 29).

Mặc dù sự thu hút đồng tính không phải là một tội lỗi, nhưng nó có thể là một thử thách. Mặc dù một người có 
thể đã không chọn để có những cảm giác này, nhưng người đó có thể cam kết tuân giữ các giáo lệnh của Thượng 
Đế. Người cha hay mẹ của một đứa con đang trải qua sự thu hút đồng tính hoặc tự nhận mình là người đồng 
tính thì nên chọn yêu thương và chấp nhận đứa con đó. Là một cộng đồng các tín hữu Giáo Hội, chúng ta nên 
chọn để tạo ra một cộng đồng đón tiếp ân cần.

“Ngài đã kêu gọi mọi người hãy đến cùng Ngài và thụ hưởng lòng nhân từ của Ngài; Ngài không từ chối bất cứ 
một ai biết tìm tới Ngài, . . . đều như nhau trước mặt Thượng Đế” (2 Nê Phi 26:33).

Những Người Sống theo Luật Pháp của Thượng Đế Có Thể Hoàn Toàn Tham Gia trong Giáo Hội

“Quả thật, ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai” (Công Vụ Các Sứ Đồ 10:34).

Thượng Đế hứa rằng nếu chúng ta tuân theo luật pháp của Ngài thì chúng ta sẽ có niềm vui vĩnh cửu, và Ngài 
luôn luôn giữ những lời hứa của Ngài. Rõ ràng những người trải qua sự thu hút đồng tính hay tự nhận mình là 
người đồng tính có thể lập và tuân giữ những lời hứa với Thượng Đế. Họ có thể bước đi trong ánh sáng của 
Ngài. Họ có thể tham gia trọn vẹn trong Giáo Hội.

“Nếu tín hữu cảm thấy có sự thu hút đồng tính nhưng không tham gia vào bất cứ hành vi tình dục đồng giới nào 
thì các vị lãnh đạo nên hỗ trợ và khuyến khích họ trong quyết tâm của họ để sống theo luật trinh khiết và kiểm 
soát những ý nghĩ không ngay chính. Các tín hữu này có thể nhận được những sự kêu gọi trong Giáo Hội. Nếu 
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xứng đáng và đủ điều kiện về mọi phương diện khác, thì họ cũng có thể nắm giữ giấy giới thiệu đi đền thờ và 
nhận được các giáo lễ đền thờ” (Sách Hướng Dẫn 2: Điều Hành Giáo Hội, 21.4.6).

Chủ Tịch Gordon B. Hinckley nói:

“Chúng ta yêu thương họ như là các con trai và con gái của Thượng Đế. Họ có thể có một số khuynh hướng 
mạnh mẽ và có lẽ khó kiềm chế nào đó. Hầu hết mọi người đều có loại cám dỗ này hay cám dỗ khác vào những 
thời điểm khác nhau. Nếu không hành động theo những khuynh hướng này, thì họ có thể tiến bước như tất cả 
các tín hữu khác của Giáo Hội. Nếu vi phạm luật trinh khiết và các tiêu chuẩn đạo đức của Giáo Hội, thì họ phải 
chịu kỷ luật của Giáo Hội, cũng giống như những người khác vậy” (“What Are People Asking about Us?” đại 
hội trung ương tháng Mười năm 1998).

Dù một người có hoàn cảnh như thế nào đi nữa, thì người đó cũng có thể góp phần vào chính nghĩa của Chúa trong 
thời hiện tại và có thể dự đoán rằng lòng trung tín của họ sẽ mang lại cùng các phước lành trong đời này và đời sau 
mà đã được Thượng Đế hứa cho bất cứ ai cũng trung thành như thế. Anh Cả D. Todd Christofferson đã nhận xét:

“Mặc dù vậy, mọi người đều có ân tứ; mọi người đều có tài năng; mọi người đều có thể đóng góp vào việc tiết 
lộ kế hoạch thiêng liêng trong mỗi thế hệ. Phần lớn điều đó là tốt, phần lớn điều đó là thiết yếu—thậm chí đôi 
khi tất cả điều đó đều cần thiết vào lúc này—và có thể đạt được trong những hoàn cảnh không được lý tưởng. 
Có rất nhiều anh chị em đang làm hết sức mình. Và khi các anh chị em đang mang những gánh nặng nề nhất 
của trần thế và đứng lên bênh vực kế hoạch của Thượng Đế để tôn cao con cái của Ngài, thì chúng tôi đều đã 
sẵn sàng để ủng hộ các anh chị em. Với sự tin tưởng, chúng ta làm chứng rằng Sự Chuộc Tội của Chúa Giê 
Su Ky Tô đã được tiên đoán và cuối cùng sẽ bù đắp tất cả những điều thiếu thốn và mất mát cho những người 
hướng tới Ngài. Không một ai bị tiền định để nhận được ít hơn tất cả những gì mà Đức Chúa Cha dành cho 
con cái của Ngài” (“Tại Sao Chúng Ta Phải Kết Hôn và Có Gia Đình,” đại hội trung ương tháng Tư năm 2015).

Luật Trinh Khiết Áp Dụng cho Tất Cả Con Cái của Thượng Đế

Sự trong sạch về mặt tình dục là một phần thiết yếu của kế hoạch cứu rỗi của Thượng Đế dành cho hạnh phúc 
của chúng ta. Thư của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ tuyên bố:

″Lệnh truyền đầu tiên mà Thượng Đế ban cho A Đam và Ê Va liên quan đến tiềm năng làm cha mẹ của họ với 
tư cách là vợ chồng. Chúng tôi tuyên bố rằng lệnh truyền của Thượng Đế cho con cái của Ngài là phải sinh sôi 
nẩy nở và làm cho đầy dẫy trái đất, thì vẫn còn hiệu lực. Chúng tôi tuyên bố thêm rằng Thượng Đế đã truyền 
lệnh rằng những khả năng thiêng liêng về sự sinh sản chỉ được sử dụng giữa người nam và người nữ đã cưới 
hỏi hợp pháp là chồng và vợ mà thôi” (“Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn cùng Thế Giới”).

Mối quan hệ tình dục giữa một người nam và người nữ mà không kết hôn với nhau, hoặc giữa những người 
đồng giới tính, là tội lỗi và vi phạm một trong các luật pháp quan trọng nhất của Cha Thiên Thượng và cản trở 
sự tiến triển vĩnh cửu của chúng ta.

“Luật trinh khiết của Chúa là không có quan hệ tình dục bên ngoài vòng hôn nhân hợp pháp và sự chung thủy 
trong vòng hôn nhân. Mối quan hệ tình dục chỉ thích hợp giữa một người nam và một người nữ là những người 
đã kết hôn một cách hợp pháp và hợp thức với tư cách là vợ chồng. Ngoại tình, gian dâm, đồng tính luyến ái 
hay quan hệ đồng tính, và mọi thực hành xấu xa, không tự nhiên, hoặc ô uế khác đều là tội lỗi” (Sách Hướng 
Dẫn 2: Điều Hành Giáo Hội, 21.4.5).

Những người có bất cứ khuynh hướng tình dục nào mà vi phạm luật trinh khiết đều có thể được hòa giải với 
Thượng Đế qua sự hối cải.

“Các ngươi chớ phạm tội ngoại tình; và kẻ nào phạm tội ngoại tình mà không hối cải sẽ bị khai trừ. Còn kẻ nào 
đã phạm tội ngoại tình mà hết lòng hối cải, cùng từ bỏ và không làm điều ấy nữa, thì các ngươi phải tha thứ;” 
(Giáo Lý và Giao Ước 42:24–25).
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Tại Sao Sử Dụng Từ Ngữ “Sự Thu Hút Đồng Tính”? Tại sao không nói là “Người Đồng 
Tính”?

Sự thu hút đồng tính (STHĐT) đề cập đến sự thu hút về mặt tình cảm, thể chất, tình tứ lãng mạn, 
hoặc tình dục với một người cùng giới tính. Nếu có trải qua kinh nghiệm về sự thu hút đồng tính, 
thì anh chị em có thể hoặc có thể không chọn sử dụng sự gán ghép về khuynh hướng tình dục để tự 
mô tả mình. Dù bằng cách nào, sự thu hút đồng tính là một thuật ngữ mô tả sự trải nghiệm như vậy 
mà không áp đặt một sự gán ghép. Trang mạng này sử dụng từ ngữ này để bao gồm những người 
không cảm thấy thoải mái trong việc sử dụng một sự gán ghép, chứ không nhằm phủ nhận sự hiện 
hữu của một người đồng tính nam, đồng tính nữ, hoặc lưỡng tính.

Tại Sao Trang Mạng Không Thảo Luận Các Vấn Đề về Tình Trạng Không Hài Lòng với 
Giới Tính của Mình hoặc Chuyển Đổi Giới Tính?

Nhiều nguyên tắc chung được chia sẻ trên trang mạng này (ví dụ, tầm quan trọng của việc mời 
tham gia và lòng nhân từ) áp dụng cho Các Thánh Hữu Ngày Sau đã trải qua tình trạng không hài 
lòng với giới tính của mình hoặc tự công nhận là người chuyển đổi giới tính. Tuy nhiên, sự thu hút 
đồng tính khác xa với tình trạng không hài lòng với giới tính của mình. Ví dụ, những người nào 
trải qua tình trạng không hài lòng với giới tính của mình có thể hoặc có thể không trải qua sự thu 
hút đồng tính và phần lớn những người bị thu hút đồng tính không mong muốn thay đổi giới tính 
của họ. Từ góc độ tâm lý và tôn giáo, cả hai điều này rất khác nhau.

Anh Chị Em Có Tự Hỏi Liệu Mình Có Phải Là Người Đồng Tính Không?

Nếu anh chị em đang tự hỏi liệu mình có phải là người đồng tính không thì có lẽ anh chị em đã 
trải qua sự thu hút đồng tính và đang muốn biết làm thế nào để diễn tả những cảm giác này. Những 
ham muốn tình dục rất là phức tạp và bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Mặc dù một sự thu hút tình 
tứ lãng mạn, tình cảm, hoặc tình dục có thể báo hiệu một khuynh hướng tình dục, nhưng anh chị 
em cũng không nên tự động cho rằng đó là dấu hiệu như thế. Sự ham muốn tình dục có thể thường 
hay thay đổi và dễ thay đổi. Nếu đang có thắc mắc thì anh chị em không nên cảm thấy bị áp lực hay 
phải vội vã đưa ra kết luận về bản năng giới tính của mình.

Những từ ngữ đều có ý nghĩa khác nhau đối với những người khác nhau, và định nghĩa của một 
từ ngữ có thể thay đổi trong suốt cuộc đời của chúng ta. Từ người đồng tính có nghĩa gì đối với 
anh chị em? Đó có phải là một cảm nghĩ? một đặc tính? một lối sống? Việc sử dụng từ người đồng 
tính đã thay đổi khi xã hội và văn hóa thay đổi. Việc xác định mình là người đồng tính có thể có 
nghĩa là anh chị em có trải qua sự thu hút đồng tính nhưng chọn không hành động theo những cảm 
nghĩ này. Hoặc có thể sự gán ghép này mô tả cách anh chị em tự biểu lộ về mặt tình cảm, thể chất, 
tình dục, hoặc chính trị. Nếu anh chị em muốn biết một người nào đó có ý nói gì khi họ nói: “Tôi 
là người đồng tính,” thì hãy hỏi họ.

Bản dịch Frequently Asked Questions. Vietnamese. 14416 435
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Tôi Có Nên Tuyên Bố Mình Là Người Đồng Tính Không?

Đối với một số người, việc giữ kín những cảm xúc về sự thu hút đồng tính có thể đưa đến cảm giác xấu hổ 
hoặc một cuộc đối diện tiêu cực với nội tâm. Việc chia sẻ những cảm nghĩ đó với một người bạn tâm tình được 
tin cậy có thể làm cho mình cảm thấy nhẹ nhõm và được chữa lành. Tuy nhiên, có một số người mong muốn 
được chờ lâu hơn hoặc ít nhất là hạn chế số người mà họ tiết lộ về những cảm giác của mình, để quyết định 
này không được dựa vào việc đầu hàng áp lực phải công khai “tuyên bố” mình là người đồng tính. Nếu anh chị 
em quyết định tiết lộ những cảm giác của mình về sự thu hút đồng tính thì hãy thành tâm cân nhắc xem anh chị 
em sẽ muốn nói với người nào về chuyện đó và làm thế nào để chia sẻ khía cạnh này về kinh nghiệm trần thế 
của anh chị em.

Nếu anh chị em quyết định chia sẻ những trải nghiệm của mình về cảm giác thu hút đồng tính hoặc công khai 
công nhận mình là người đồng tính, thì anh chị em nên được hỗ trợ và được đối xử với lòng nhân từ và kính 
trọng, ở nhà lẫn trong nhà thờ. Chúng ta đều cần phải kiên nhẫn với nhau khi chúng ta tìm cách để hiểu rõ hơn 
những điều này.

Là tín hữu của Giáo Hội, chúng ta đều có trách nhiệm để tạo ra một môi trường hỗ trợ và đầy yêu thương cho 
tất cả các anh chị em của mình. Một mạng lưới hỗ trợ như vậy làm cho việc sống theo phúc âm được dễ dàng 
hơn và tìm kiếm Thánh Linh trong khi sống trên trần thế.

Tôi Có Thể Nói Chuyện với Cha Mẹ Tôi hoặc Vị Giám Trợ về Sự Thu Hút Đồng Tính Bằng Cách Nào?

Nếu anh chị em cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với cha hay mẹ, một người khác trong gia đình, hoặc một 
vị lãnh đạo Giáo Hội, thì hãy cân nhắc việc chia sẻ những cảm giác của mình với họ. Giúp họ hiểu điều mà anh 
chị em đang trải qua để họ có thể cho thấy tình yêu thương và sự hỗ trợ. Nếu họ không hiểu trải nghiệm này là 
như thế nào, thì hãy yêu cầu họ đọc các bài đăng trên trang mạng này. Đây có thể không phải là dễ dàng để bắt 
đầu một cuộc nói chuyện nhưng điều quan trọng là tiếp tục nói chuyện. Hãy kiên nhẫn với những người xung 
quanh anh chị em, và hãy nhớ rằng mọi người đều cùng học hỏi cả. Nếu những người anh chị em yêu thương 
khó có thể hiểu được hoặc khó có thể ủng hộ, thì họ có thể cần được anh chị em giúp đỡ. Hãy đối xử với cha 
mẹ và các vị lãnh đạo của mình cũng bằng lòng nhân từ và kính trọng mà anh chị em hy vọng là họ cũng sẽ 
đối xử với mình như vậy. Trang mạng này là nhằm giúp mọi người hiểu rõ hơn về sự thu hút đồng tính từ một 
quan điểm phúc âm.

Nếu Tôi Sống Đủ Trung Tín thì Những Thu Hút Đồng Tính Đó của Tôi Có Chấm Dứt Không?

Cường độ thu hút đồng tính không phải là một thước đo về mức độ trung thành của anh chị em. Nhiều người 
cầu nguyện trong nhiều năm và làm hết sức mình để có thể vâng lời, nhưng thấy rằng họ vẫn đang bị thu hút 
đồng tính. Sự thu hút đồng tính trải qua nhiều cường độ và mỗi người mỗi khác. Một số người bị thu hút với cả 
hai giới tính, và những người khác thì chỉ bị thu hút với người cùng giới tính mà thôi. Đối với một số người, 
những cảm giác bị thu hút đồng tính, hoặc ít nhất là cường độ của những cảm giác đó, có thể giảm đi theo thời 
gian. Trong mọi trường hợp, cha mẹ hoặc các vị lãnh đạo không nên trông mong hoặc đòi hỏi một kết quả là 
sự thay đổi.

Cường độ sự thu hút của anh chị em có thể không ở trong tầm kiểm soát của mình; tuy nhiên, anh chị em có 
thể chọn cách phản ứng lại. Cầu vấn Chúa về điều gì anh chị em có thể học được từ trải nghiệm này và làm thế 
nào điều này có thể trở thành một sức mạnh để anh chị em có thể tập trung đức tin của mình vào một kết quả 
mà anh chị em có thể kiểm soát được. Việc hướng cuộc đời của mình tới Thượng Đế là một hành động quan 
trọng bằng đức tin mà mang lại các phước lành tuyệt vời bây giờ và thậm chí còn là các phước lành lớn hơn 
trong thế giới mai sau.
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Giáo Hội Có Bao Giờ Thay Đổi Giáo Lý của Mình và Thừa Nhận Hôn Nhân Đồng Tính Không?

Vì là trọng tâm trong kế hoạch của Thượng Đế, nên giáo lý về hôn nhân giữa một người nam và người nữ là một 
điều giảng dạy cần thiết của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô và sẽ không thay đổi:

“Theo như một nguyên tắc giáo lý, dựa trên thánh thư, Giáo Hội khẳng định rằng hôn nhân giữa một người nam 
và một người nữ là thiết yếu cho kế hoạch của Đấng Sáng Tạo dành cho số mệnh vĩnh cửu của con cái Ngài.

“Các mối quan hệ tình dục chỉ thích hợp giữa một người nam và một người nữ đã kết hôn một cách hợp pháp 
và hợp thức với tư cách là vợ chồng. Bất cứ mối quan hệ tình dục nào khác, kể cả các mối quan hệ giữa những 
người cùng giới tính cũng đều là tội lỗi và làm suy yếu tổ chức gia đình do Thượng Đế tạo dựng. Do đó, Giáo 
Hội khẳng định rằng hôn nhân được định nghĩa là sự kết hợp hợp pháp và hợp thức giữa một người nam và 
một người nữ” (Sách Hướng Dẫn 2: Điều Hành Giáo Hội, 21.4.10).


