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Защо да се използва термина „привличане към същия пол“? Защо да не се казва 
просто „гей“?

Привличането към същия пол включва емоционално, физическо, романтично или 
сексуално привличане към лице от същия пол. Ако усещате привличане към същия пол, 
вие може да изберете да описвате себе си със сексуално ориентирано название или да не 
искате това. При всички положения, привличането към същия пол е научен термин, който 
описва преживяването без да налага етикет. Този сайт използва термина с цел да включва 
хора, които не се чувстват комфортно с употребата на такъв етикет, а не за да отрича 
съществуването на гей, лесбийска и бисексуална идентичност.

Защо сайтът не обсъжда въпроси, свързани с половата дисфория или промяната на 
пола?

Голяма част от изложените в този сайт общи принципи (например, важността на 
включването и добронамереността) имат отношение към светии от последните дни, 
които изпитват полова дисфория или се определят като трансполови. Въпреки това, 
привличането към същия пол и половата дисфория са много различни. Например, хората, 
които изпитват полова дисфория, може също да изпитват привличане към същия пол или 
не. Също така, повечето от чувстващите привличане към същия пол не желаят да сменят 
пола си. От перспектива на психологията и служението, това са различни неща.

Питате ли се дали сте гей?

Ако си задавате въпроса дали сте гей, вероятно сте чувствали привличане към същия пол 
и се питате как да интерпретирате тези чувства. Сексуалните желания са нещо сложно и се 
оформят от множество фактори. Въпреки че романтичното, емоционалното и сексуалното 
привличане могат да бъдат индикатор за сексуална ориентация, не трябва автоматично да 
приемате, че това е така. Сексуалното желание е нещо непостоянно и променливо. Ако си 
задавате такива въпроси, не трябва да чувствате натиск и принуда да правите заключения 
относно своята сексуалност.

Думите означават различни неща за различните хора и определението на дадена дума 
може да се променя през живота ни. Какво означава думата гей за вас? Това чувство ли 
е? Или идентичност? Или начин на живот? Употребата на думата гей се е променяла 
с промяната на общества и култури. Самоопределянето като гей може да означава, че 
чувствате привличане към същия пол, но избирате да не действате според тези чувства. 
Този етикет също може да описва как се изразявате емоционално, физически, сексуално 
или политически. Ако се чудите какво някой има предвид, когато каже: „Аз съм гей“, 
просто го/я попитайте.
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Да споделя ли?

За някои хора несподелянето на чувства на привличане към същия пол може да предизвика срам или 
отрицателно самомнение. Споделянето на тези чувства с доверен човек може да има освобождаващ или 
изцелителен ефект. Обаче, някои съжаляват, че не са изчакали по- дълго или че не са ограничили броя 
на хората, с които да споделят чувствата си, затова подобно решение не трябва да се взима в резултат 
на натиск за публично признание или самоопределение като гей. Ако решите да споделите чувства на 
привличане към същия пол, с молитва помислете с кого да говорите и как да споделите този аспект 
на вашето смъртно съществуване.

Ако решите да споделите преживявания с чувства на привличане към същия пол или открито да се 
самоопределите като гей, вие трябва да получите подкрепа и с вас да се отнесат с доброта и уважение, 
както у дома, така и в Църквата. Всички ние трябва да бъдем търпеливи един към друг в стремежа 
си да се разбираме по- добре.

Като членове на Църквата, всички ние имаме отговорността да създаваме укрепваща и изпълнена 
с обич среда за всички наши братя и сестри. С такава подкрепа е много по- лесно да живеем според 
Евангелието и да търсим Духа, докато се справяме с всеки аспект на земния живот.

Как мога да говоря с моите родители или епископ за привличането към същия пол?

Ако се чувствате удобно да говорите с родител, друг роднина или църковен ръководител, помислете 
дали да споделите чувствата си с тях. Помогнете им да разберат какво преживявате, за да могат да 
изразят своята обич и подкрепа. Ако не разбират какво представлява това преживяване, поканете ги 
да прочетат статиите в този сайт. Може да не е лесно да се започне такъв разговор, но е важно да се 
създаде диалог. Бъдете търпеливи с хората около вас и помнете, че всички се учите заедно. Ако на 
хората, които обичате, им е трудно да разберат или окажат подкрепа, може да им е необходима вашата 
помощ. Отнасяйте се към своите родители и ръководители със същото уважение, с което се надявате 
те да се отнасят към вас. Този сайт има за цел да помогне на всеки да разбере по- добре привличането 
към същия пол в перспективата на Евангелието.

Ако съм достатъчно верен, дали това привличане ще премине?

Силата на вашето привличане към същия пол не е мярка за вашата вярност. Много хора се молят в 
продължение на години и правят всичко възможно да се подчиняват, но все още чувстват привличане 
към същия пол. Привличането към същия пол има различна сила и не се изпитва по един и същи 
начин от хората. Някои са привлечени и към двата пола, докато други само към същия пол. За някои, 
чувствата на привличане към същия пол, или поне силата на тези чувства, могат да намаляват с 
времето. Във всички случаи, от страна на родители и ръководители не може да се очаква или изисква 
промяна в привличането като някакъв резултат.

Силата на вашето привличане може да не бъде под ваш контрол, но вие можете да избирате своята 
реакция. Като питате Господ какво можете да научите от това преживяване и как това може да ви 
дава сила, вие можете да съсредоточите вярата си върху резултат, който можете да контролирате. 
Предаването на живота ви в Божите ръце е важно действие на вяра, което осигурява големи 
благословии сега и дори още по- големи в идния свят.

Църквата някога ще промени ли своите учения и ще одобри ли еднополовите бракове?

Учението за брака между мъж и жена заема централно място в Божия план и е важно учение на 
Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни и то няма да се промени:
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„Църквата потвърждава, че бракът между един мъж и една жена е основан на Писанията доктринален 
принцип и че е важен за плана на Твореца за вечната съдба на Неговите чеда.

Сексуалните взаимоотношения са уместни единствено между сключили законен и валиден брак 
съпруг и съпруга. Всякакви други сексуални взаимоотношения, включително между лица от един и 
същи пол, са греховни и подкопават божествено създадената семейна институция. Затова Църквата 
определя брака като законен и валиден съюз между един мъж и една жена“ (Handbook 2: Administering 
the Church, 21.4.10).


