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Ze stránek mormonandgay.lds.org.

Proč používat výraz „přitažlivost k osobám stejného pohlaví“? Proč zkrátka nepoužívat 
slovo „homosexuálové“?

Výraz přitažlivost k osobám stejného pohlaví označuje citovou, fyzickou, romantickou či sexuální 
přitažlivost k osobě téhož pohlaví. Pokud pociťujete přitažlivost k osobám stejného pohlaví, můžete 
se rozhodnout, nebo také nemusíte, používat k popisu sebe sama nálepku označující sexuální 
orientaci. Ať již se rozhodnete jakkoli, přitažlivost k osobám stejného pohlaví je odborný výraz 
popisující tento prožitek, aniž by bylo nutné nějakou nálepku používat. Na těchto internetových 
stránkách se používá tento výraz proto, aby zahrnoval ty, kteří se nálepkou označovat nechtějí, nikoli 
proto, že by popíral existenci identity gaye, lesby či bisexuála.

Proč se na těchto stránkách nemluví o genderové dysforii (poruše genderové identity) nebo 
o transgenderových otázkách?

Mnoho obecných zásad uvedených na těchto stránkách (např. důležitost toho, že máme druhé přijímat 
a být k nim laskaví) se týká i Svatých posledních dnů, kteří pociťují genderovou dysforii nebo se 
označují za transgendery. Avšak přitažlivost k osobám stejného pohlaví a genderová dysforie se od 
sebe velmi liší. Například ti, kteří pociťují genderovou dysforii, mohou, ale také nemusí, pociťovat 
přitažlivost k osobám stejného pohlaví, a většina těch, kteří pociťují přitažlivost k osobám stejného 
pohlaví, si nepřeje své pohlaví změnit. Z psychologického hlediska i z hlediska duchovní péče jsou 
tyto dvě záležitosti odlišné.

Ptáte se sami sebe, zda jste homosexuál?

Pokud se ptáte sami sebe, zda jste homosexuál, pravděpodobně jste již pocítili přitažlivost k osobám 
stejného pohlaví a přemýšlíte o tom, jak si tyto pocity vyložit. Sexuální touhy jsou složitou záležitostí 
a utváří je mnoho faktorů. I když romantická, citová či sexuální přitažlivost může naznačovat 
sexuální orientaci, neměli byste automaticky usuzovat, že tomu tak je. Sexuální touha může být 
nestálá a proměnlivá. Pokud si kladete tuto otázku, neměli byste mít pocit, že jste tlačeni nebo 
překotně hnáni k tomu, abyste ohledně své sexuality učinili nějaký závěr.

Slova mohou pro různé lidi znamenat různé věci; a to, jak chápeme určité slovo, se může v průběhu 
života měnit. Co pro vás znamená slovo homosexuál ? Je to pocit? Totožnost člověka? Životní styl? 
To, jak se slovo homosexuál používá, se mění podle toho, jak se mění společnost a kultura. Pokud 
se označujete slovem homosexuál, může to znamenat, že pociťujete přitažlivost k osobám stejného 
pohlaví, ale rozhodli jste se, že na základě těchto pocitů nebudete jednat. Nebo možná tato nálepka 
popisuje, jak se vyjadřujete v oblasti citové, fyzické, sexuální či politické. Pokud chcete vědět, co 
člověk, který říká: „Jsem homosexuál“, má tímto označením na mysli, prostě se ho zeptejte.
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Mám se otevřeně přihlásit ke své sexuální orientaci (provést „coming out“)?

U některých lidí může skrývání pocitů přitažlivosti k osobám stejného pohlaví vyvolávat pocity hanby či negativní 
vnitřní uvažování. Když se člověk o tyto pocity podělí s důvěryhodným přítelem, může to mít osvobozující 
a uzdravující účinek. Někteří si ale zpětně přejí, aby chvíli počkali nebo alespoň omezili počet lidí, kterým se 
otevřeně svěřili, takže toto rozhodnutí nemá být založeno na podlehnutí tlaku, aby provedli veřejný „coming out“ 
neboli otevřeně označili sami sebe za homosexuála. Pokud se rozhodnete promluvit o svých pocitech přitažlivosti 
k osobám stejného pohlaví, s modlitbou zvažte, komu byste o tom chtěli říci a jak se o tuto stránku svého života 
ve smrtelnosti podělíte.

Pokud se rozhodnete podělit se o své zkušenosti s pocity přitažlivosti k osobám stejného pohlaví nebo se otevřeně 
označit za homosexuála, měli by pro vás být ostatní doma i v Církvi oporou a chovat se k vám laskavě a uctivě. Je 
zapotřebí, abychom byli všichni jeden s druhým trpěliví, zatímco se budeme snažit této situaci lépe porozumět.

Jakožto členové Církve máme všichni zodpovědnost vytvářet prostředí vyznačující se podporou a láskou vůči 
všem bratrům a sestrám. Díky tomuto podpůrnému prostředí je mnohem snazší žít podle evangelia a usilovat 
o Ducha, zatímco se potýkáme s jakýmkoli aspektem smrtelnosti.

Jak si mám o přitažlivosti k osobám stejného pohlaví promluvit s rodiči či s biskupem?

Pokud vám není nepříjemné promluvit si s některým z rodičů, jiných členů rodiny nebo s církevním vedoucím, 
zvažte možnost podělit se s nimi o své pocity. Pomozte jim pochopit, čím procházíte, aby vám mohli projevit 
lásku a podporu. Pokud nerozumějí tomu, co prožíváte, požádejte je, aby si přečetli články na těchto internetových 
stránkách. Možná nebude snadné tuto konverzaci zahájit, ale je důležité, abyste se pustili do dialogu. Buďte 
trpěliví s lidmi kolem sebe a pamatujte na to, že se všichni společně učíte tomu porozumět. Pokud ti, které máte 
rádi, mají potíže s tím, aby vás pochopili nebo podpořili, možná potřebují vaši pomoc. Chovejte se k rodičům 
a církevním vedoucím s toutéž laskavostí a úctou, kterou si přejete, aby oni projevovali vůči vám. Tyto stránky 
jsou určeny k tomu, aby každému pomohly lépe porozumět přitažlivosti k osobám stejného pohlaví z hlediska 
evangelia.

Pokud budu dostatečně věrný v evangeliu, zmizí tyto pocity přitažlivosti?

Intenzita pociťování přitažlivosti k  osobám stejného pohlaví není známkou toho, do jaké míry jste věrní  
v evangeliu. Mnozí lidé se mnoho let modlí a snaží se být ze všech sil poslušní, ale přesto zjišťují, že je osoby 
stejného pohlaví stále přitahují. Míra intenzity přitažlivosti k osobám stejného pohlaví je velmi rozmanitá a žádný 
ji nepociťuje stejně. Někteří pociťují přitažlivost k osobám obou pohlaví a jiní jsou přitahováni pouze osobami 
stejného pohlaví. U některých mohou pocity přitažlivosti k osobám stejného pohlaví, nebo přinejmenším míra 
intenzity těchto pocitů, časem slábnout. V každém případě rodiče ani vedoucí nemají očekávat, že se tyto pocity 
přitažlivosti na základě nějakého úsilí změní, ani na tom nemají trvat.

Je možné, že intenzitu pocitů nemůžete ovládat; nicméně můžete se rozhodnout, jak budete reagovat. Když se 
budete ptát Pána, čemu se z této zkušenosti můžete naučit a jak se z toho může stát vaše silná stránka, budete 
moci soustředit svou víru na to, co ovládat můžete. Odevzdání svého života Bohu je důležitým projevem víry, 
který přináší velká požehnání nyní, a ještě větší požehnání ve světě, který přijde.

Změní někdy Církev svou nauku a bude schvalovat sňatky osob stejného pohlaví?

Nauka o manželství mezi mužem a ženou je ústředním bodem Božího plánu a základní naukou Církve Ježíše 
Krista Svatých posledních dnů a nezmění se:

„Církev potvrzuje, že manželství mezi mužem a ženou, jakožto nauková zásada založená na písmech, je nezbytné 
pro Stvořitelův plán pro věčný osud Jeho dětí.
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Sexuální vztahy jsou přípustné pouze mezi mužem a ženou, kteří byli právoplatně a zákonně oddáni jako manžel 
a manželka. Jakékoli jiné sexuální vztahy, včetně těch mezi osobami stejného pohlaví, jsou hříšné a podkopávají 
božsky vytvořenou instituci rodiny. V souladu s tím Církev potvrzuje definici manželství jakožto právoplatného 
a zákonného svazku mezi mužem a ženou.“ (Handbook 2: Administering the Church, 21.4.10.)


