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Kādēļ vajadzētu izmantot terminu „homoseksuālas tieksmes”? Kādēļ vienkārši nevarētu 
teikt „gejs/lesbiete”?

Homoseksuālas tieksmes (HT) ir emocionāla, fiziska vai seksuāla rakstura tieksme pret sava 
dzimuma pārstāvi. Ja cilvēks izjūt homoseksuālas tieksmes, viņš var izvēlēties — izmantot konkrētu 
seksuālas orientācijas apzīmējumu, raksturojot sevi, vai ne. Lai kā arī būtu, termins homoseksuālas 
tieksmes ir tehnisks apzīmējums, kas raksturo minētās jūtas, neizmantojot konkrētu orientācijas 
apzīmējumu. Šajā mājaslapā iepriekšminētais termins tiek izmantots, lai uzrunātu arī tos cilvēkus, 
kuri nejūtas ērti, izmantojot konkrētu orientācijas apzīmējumu, kaut arī geju, lesbiešu un biseksuālas 
identitātes pastāvēšana netiek noliegta.

Kādēļ šajā mājaslapā netiek apspriestas dzimuma disforijas un transpersonu problēmas?

Daudzi no šajā mājaslapā minētajiem principiem (piemēram, tas, cik svarīgi būt draudzīgiem un 
laipniem) attiecas arī uz pēdējo dienu svētajiem, kas cieš no dzimuma disforijas vai uzskata sevi 
par transpersonu. Tomēr homoseksuālas tieksmes un dzimuma disforija ir ļoti atšķirīgas lietas. 
Piemēram, tie, kuriem ir dzimuma disforija, var izjust un var arī neizjust homoseksuālas tieksmes, 
un vairums no tiem, kuri izjūt homoseksuālas tieksmes, nevēlas mainīt savu dzimumu. Šīs divas 
lietas atšķiras gan psiholoģiskā, gan garīgās kalpošanas skatījumā.

Vai Tu prāto, vai esi gejs/lesbiete?

Ja Tu prāto, vai gadījumā neesi gejs/lesbiete, Tu, visdrīzāk, esi izjutis homoseksuālas tieksmes un 
nesaproti, kā šīs izjūtas izskaidrot. Seksuālās vēlmes ir daudzslāņainas, un tās nosaka daudzi faktori. 
Kaut arī romantiskas, emocionālas vai seksuālas tieksmes var norādīt uz Tavu orientāciju, Tev 
nevajadzētu automātiski pieņemt, ka Tev ir tāda vai citāda orientācija. Seksuālās vēlmes var būt 
plūstošas un mainīgas. Ja Tu par to prāto, Tev nevajadzētu justies spiestam izdarīt pārsteidzīgus 
secinājumus par savu seksualitāti.
Konkrēti vārdi katram var nozīmēt kaut ko citu, un noteiktu vārdu definīcijas laika gaitā var 
mainīties. Ko īsti nozīmē vārds gejs ? Vai tās ir jūtas, identitāte vai dzīvesveids? Vārda gejs 
lietojums ir mainījies līdz ar pārmaiņām sabiedrībā un kultūrā. Ja cilvēks uzskata sevi par geju, tas 
var nozīmēt, ka viņš izjūt homoseksuālas tieksmes, taču izvēlas tām neatsaukties. Iespējams, šis 
apzīmējums raksturo Tavu emocionālo, fizisko, seksuālo vai politisko izpausmes veidu. Ja Tu prāto, 
ko cilvēks domā, sakot: „Es esmu gejs”, vienkārši pajautā viņam.
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Vai man vajadzētu pastāstīt citiem par savu orientāciju?

Paturot homoseksuālās tieksmes pie sevis, daži var just kaunu vai ciest no negatīva iekšējā dialoga. Dalīšanās 
šajās jūtās ar kādu uzticamu personu var būt atbrīvojoša un dziedinoša. Taču citi vēlas, kaut būtu gaidījuši ilgāk 
vai vismaz atklājuši savas jūtas ierobežotam cilvēku lokam, lai šis lēmums nebūtu ticis pieņemts, atsaucoties 
sabiedrības spiedienam — „atklāties” publiski vai atklāti atzīt, ka viņi ir geji/lesbietes. Ja Tu vēlies atklāti pastāstīt 
kādam par savām homoseksuālajām tieksmēm, lūdz un apsver to, kuram par to stāstīt un kā dalīties šajā laicīgās 
pieredzes aspektā.
Ja Tu izlemsi dalīties savā pieredzē par homoseksuālu tieksmju izjušanu vai atklāti atzīt, ka esi gejs/lesbiete, tev 
vajadzētu just mājinieku un Baznīcas locekļu atbalstu, un viņiem pret Tevi būtu jāizturas laipni un cieņpilni. 
Mums visiem jābūt pacietīgiem citam ar citu, kamēr mēs saprotam, kā rīkoties.
Kā Baznīcas locekļiem, mums visiem ir pienākums radīt atbalsta pilnu, mīlošu vidi visiem mūsu brāļiem un 
māsām. Šāds atbalsta loks palīdz daudz vieglāk dzīvot pēc evaņģēlija un tiekties pēc Gara, meklējot savu ceļu, 
sastopoties ar dažādiem laicīgās dzīves aspektiem.

Kā es varu runāt ar saviem vecākiem vai bīskapu par homoseksuālām tieksmēm?

Ja Tu jūties ērti, runājot ar kādu no vecākiem, ģimenes locekļiem vai Baznīcas vadītājiem, Tu varētu apsvērt 
iespēju pastāstīt par savām tieksmēm viņiem. Palīdzi viņiem saprast, kam Tu ej cauri, lai viņi varētu izrādīt 
mīlestību un sniegt atbalstu. Ja viņi nesaprot, kā Tu jūties, palūdz, lai viņi izlasa šajā mājaslapā publicētos rakstus. 
Var gadīties, ka nebūs viegli uzsākt šādu sarunu, taču ir svarīgi uzsākt dialogu. Izrādi pacietību pret apkārtējiem, 
atceroties, ka jūs visi mācāties kopā. Ja Taviem mīļajiem ir grūti Tevi saprast vai sniegt atbalstu, viņiem var būt 
nepieciešama Tava palīdzība. Izturies pret saviem vecākiem un vadītājiem tikpat laipni un cieņpilni, kā Tu vēlētos, 
lai viņi izturas pret Tevi. Šī mājaslapa ir izveidota ar mērķi — palīdzēt cilvēkiem saprast, kas ir homoseksuālas 
tieksmes evaņģēlija perspektīvā.

Ja es būšu pietiekami uzticīgs, vai manas tieksmes izzudīs?

Homoseksuālo tieksmju intensitāte nav Tavas uzticības mēraukla. Daudzi gadiem ilgi lūdz un dara visu, kas 
viņu spēkos, lai būtu paklausīgi, tomēr vēl arvien jūt tieksmi pret sava dzimuma pārstāvjiem. Homoseksuālajām 
tieksmēm piemīt plaša diapazona intensitāte, kas katram var izpausties dažādi. Daži jūt tieksmi pret abu dzimumu 
pārstāvjiem, kamēr citus piesaista tikai sava dzimuma pārstāvji. Dažkārt homoseksuālās tieksmes vai vismaz to 
intensitāte, laikam ejot, mazinās. Lai kā arī būtu, vecākiem vai vadītājiem nevajadzētu sagaidīt vai pieprasīt, lai 
šīs tieksmes mainītos.
Lai gan Tu, iespējams, nevari kontrolēt to, cik intensīvas ir šīs tieksmes, Tu vari izvēlēties, vai uz tām atsaukties. 
Vaicājot Dievam, ko tu varētu no šīs pieredzes mācīties un kā tā var kļūt par tavu spēku, tu vari pievērsties savā 
ticībā iznākumam, ko tu vari kontrolēt. Pievēršot savu dzīvi Dievam, tu sper svarīgu ticības soli, kas nesīs lielas 
svētības tavā tagadējā dzīvē un vēl lielākas svētības pēc šīs dzīves.

Vai Baznīca kādreiz mainīs savu mācību un atzīs viendzimuma laulības?

Mācībai par laulību starp vīrieti un sievieti ir centrālā loma Debesu Tēva iecerē, un tā ir neatņemama Pēdējo 
Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas mācība, kas nekad nemainīsies:
„Uzsverot mācības principu, kas izriet no Svētajiem Rakstiem, Baznīca apstiprina, ka laulībai starp vīrieti un 
sievieti ir centrālā loma Radītāja iecerē attiecībā uz Viņa bērnu mūžīgo sūtību.
Seksuālas attiecības ir pieļaujamas vienīgi starp vīrieti un sievieti, kuri ir legāli un likumīgi salaulāti kā vīrs 
un sieva. Jebkādas citas seksuālas attiecības, tai skaitā viendzimuma attiecības, ir grēcīgas un grauj dievišķi 
iedibināto ģimenes institūciju. Tādēļ Baznīca apstiprina, ka laulība pēc savas definīcijas ir legāla un likumīga 
savienība starp vīrieti un sievieti.” (Handbook 2: Administering the Church, 21.4.10.)


