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De ce se folosește expresia „atracţie faţă de persoane de acelaşi sex”? De ce nu se spune „gay”?

Atracţia faţă de persoane de acelaşi sex (APAS) se referă la atracţia emoţională, fizică, romantică sau 
sexuală faţă de o persoană de acelaşi sex. Dacă vă simţiţi atraşi de o persoană de acelaşi sex, puteţi 
alege dacă să folosiţi sau nu o etichetă a orientării dumneavoastră sexuale. În orice caz, atracţia faţă de 
persoane de acelaşi sex este un termen tehnic care descrie experienţa fără a impune o etichetă. Acest 
site foloseşte această expresie pentru ca persoanele care nu se simt în largul lor să folosească o etichetă 
să se simtă incluse şi nu pentru a nega existenţa unei identităţi homosexuale, lesbiene sau bisexuale.

De ce nu se discută despre probleme de disforie de gen sau de transsexualitate pe acest site?

Multe dintre principiile generale discutate pe acest site (de exemplu, importanţa includerii şi a 
bunătăţii) sunt valabile pentru sfinţii din zilele din urmă care au disforie de gen sau se identifică drept 
transsexuali. Totuşi, atracţia faţă de persoane de acelaşi sex şi disforia de gen sunt foarte diferite. 
De exemplu, cei care au disforie de gen pot sau nu să se simtă atraşi de persoane de acelaşi sex şi 
cei mai mulţi dintre cei care se simt atraşi de persoane de acelaşi sex nu doresc să- şi schimbe sexul. 
Din perspectivă psihologică şi ecleziastică, cele două sunt diferite.

Vă întrebaţi dacă sunteţi gay?

Dacă vă întrebaţi dacă sunteţi gay, probabil că v- aţi simţit atraşi de persoane de acelaşi sex şi vă 
întrebaţi cum să interpretaţi aceste sentimente. Dorinţele sexuale sunt complexe şi determinate de 
mulţi factori. Deşi o atracţie romantică, emoţională sau sexuală poate semnala o orientare sexuală, 
nu trebuie să presupuneţi, în mod automat, că face acest lucru. Dorinţa sexuală poate fi instabilă şi 
schimbătoare. Dacă aveţi dubii, nu trebuie să vă simţiţi constrânşi sau presaţi să trageţi concluzii cu 
privire la sexualitatea dumneavoastră.

Cuvintele au însemnătate diferită pentru oameni diferiţi, iar definiţia unui cuvânt se poate schimba 
de- a lungul vieţii noastre. Ce înseamnă cuvântul gay pentru dumneavoastră? Este un sentiment? O 
identitate? Un stil de viaţă? Utilizarea cuvântului gay se schimbă pe măsură ce se schimbă societatea 
şi cultura. Identificarea drept gay poate însemna că vă simţiţi atraşi de persoane de acelaşi sex, dar 
că alegeţi să nu acţionaţi conform acestor sentimente. Sau poate că această etichetă descrie modul 
în care vă exprimaţi emoţional, fizic, sexual sau politic. Dacă vă întrebaţi ce vrea să spună cineva 
când declară „Sunt gay”, întrebaţi- l.

Să recunosc ce sunt?

Pentru unii oameni, a ţine secret sentimentele de atracţie faţă de persoane de acelaşi sex poate duce 
la ruşine sau dialog intern negativ. Împărtăşirea acelor sentimente unui confident de încredere poate 
reprezenta o uşurare sau o vindecare. Cu toate acestea, unii şi- ar fi dorit să fi aşteptat mai mult timp 
sau să- şi fi împărtăşit sentimentele unui număr limitat de oameni, deci această hotărâre nu trebuie 
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luată sub presiunea de „a recunoaşte ce sunt” în public sau de a se identifica drept gay în mod deschis. Dacă 
hotărâţi să dezvăluiţi sentimente de atracţie faţă de persoane de acelaşi sex, gândiţi- vă, cu ajutorul rugăciunii, cui 
aţi dori să- i spuneţi şi cum să împărtăşiţi acest aspect al vieţii dumneavoastră muritoare.

Dacă hotărâţi să împărtăşiţi sentimentele de atracţie faţă de persoane de acelaşi sex sau să dezvăluiţi faptul că 
sunteţi gay, ar trebui să fiţi sprijiniţi şi trataţi cu bunătate şi respect, atât acasă, cât şi la Biserică. Noi toţi trebuie 
să fim răbdători unii cu alţii cât timp învăţăm să înţelegem mai bine aceste lucruri.

În calitate de membri ai Bisericii, toţi avem responsabilitatea de a crea un mediu de sprijin şi dragoste pentru toţi 
fraţii şi surorile noastre. O astfel de reţea de sprijin face mult mai ușoară trăirea Evangheliei şi căutarea Spiritului 
în timp ce trecem prin orice aspect al vieţii muritoare.

Cum pot să vorbesc cu părinţii mei sau cu episcopul meu despre atracţia faţă de persoane de acelaşi sex?

Dacă vă simţiţi în largul dumneavoastră să vorbiţi cu un părinte, un alt membru al familiei sau un conducător al 
Bisericii, puteţi să le împărtăşiţi sentimentele dumneavoastră. Ajutaţi- i să înţeleagă prin ce treceţi, astfel încât ei să 
vă poată arăta dragoste şi sprijin. Dacă ei nu înţeleg prin ce treceți, rugaţi- i să citească articolele de pe acest site. Este 
posibil ca, la început, aceasta să nu fie o conversaţie uşoară, dar este important să începeţi un dialog. Fiţi răbdători 
cu oamenii din jurul dumneavoastră şi ţineţi minte că toţi învăţaţi împreună. Dacă cei pe care- i iubiţi întâmpină 
dificultăţi în a vă înţelege sau a vă sprijini, ar putea avea nevoie de ajutorul dumneavoastră. Trataţi- vă părinţii şi 
conducătorii cu aceeaşi bunătate şi acelaşi respect pe care speraţi să le vedeţi din partea lor. Acest site este menit 
să ajute pe toată lumea să înţeleagă mai bine atracţia faţă de persoane de acelaşi sex din perspectiva Evangheliei.

Dacă sunt destul de credincios, vor dispărea sentimentele mele de atracţie?

Intensitatea atracţiei faţă de persoane de acelaşi sex nu este o măsură a credinţei dumneavoastră. Mulţi oameni 
se roagă ani de- a rândul şi fac tot ce pot pentru a fi supuşi, totuşi îşi dau seama că încă se simt atraşi de persoane 
de acelaşi sex. Atracţia faţă de persoane de acelaşi sex diferă în intensitate şi nu este simţită la fel de toată lumea. 
Unii oameni sunt atraşi de ambele sexe, iar alţii sunt atraşi exclusiv de acelaşi sex. Pentru unii, sentimentul de 
atracţie faţă de persoane de acelaşi sex sau cel puţin intensitatea acelui sentiment se poate diminua în timp. În 
orice caz, părinţii sau conducătorii nu trebuie să se aştepte sau să ceară o schimbare a sentimentelor de atracţie 
ale persoanei respective.

Este posibil ca dumneavoastră să nu puteţi controla intensitatea sentimentelor dumneavoastră de atracţie; totuşi, 
puteţi alege cum să reacţionaţi. Faptul de a- L întreba pe Domnul ce puteţi învăţa din această experienţă şi cum 
vă poate întări vă poate ajuta să vă concentraţi credinţa asupra unui rezultat pe care îl puteţi controla. Faptul 
de a vă încredinţa viaţa lui Dumnezeu este un act important de credinţă care aduce binecuvântări mari acum şi 
binecuvântări chiar mai mari în lumea care va veni.

Îşi va schimba vreodată Biserica doctrina şi va aproba căsătoriile între persoane de acelaşi sex?

Aflându- se în centrul planului lui Dumnezeu, doctrina căsătoriei dintre un bărbat şi o femeie este o învăţătură 
integrantă a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă şi nu se va schimba:

„Ca principiu doctrinar bazat pe scripturi, Biserica afirmă: căsătoria dintre un bărbat şi o femeie este esenţială 
în planul întocmit de Creator pentru destinul veşnic al copiilor Săi.

Relaţiile sexuale pot avea loc doar între un bărbat şi o femeie care sunt căsătoriţi legal şi legitim ca soţ şi soţie. 
Orice alte relaţii sexuale, inclusiv cele între persoane de acelaşi sex sunt păcătoase şi subminează instituţia familiei 
creată de Divinitate. În consecinţă, Biserica defineşte căsătoria ca fiind uniunea legală şi legitimă dintre un bărbat 
şi o femeie” (Handbook 2: Administering the Church, 21.4.10).


