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Կայքի անվանումը. mormonandgay.lds.org
Ինչո՞ւ եք օգտագործում «Նույն սեռի հանդեպ հակվածություն» եզրը: Ինչո՞ւ չեք
օգտագործում «նույնասեռական» եզրը:
Նույն սեռի հանդեպ հակվածությունը (ՆՍՀ) վերաբերում է նույն սեռի անձի հանդեպ
առկա հուզական, ֆիզիկական, ռոմանտիկ կամ սեռական հրապուրանքին: Եթե
մարդը նույն սեռի հանդեպ հակվածություն է զգում, նա ընտրություն ունի՝ սեռական
կողմնորոշման պիտակ վերցնել, թե իրեն այդպիսին չհամարել: Երկու դեպքում էլ նույն
սեռի հանդեպ հակվածությունը տեխնիկական եզր է, որն առանց պիտակավորելու
նկարագրում է տվյալ փորձությունը: Սույն վեբ կայքն օգտագործում է այդ եզրը,
որպեսզի ընդգրկի այն մարդկանց, ովքեր անհարմար են զգում պիտակ կրել,
չանտեսելով նույնասեռական տղամարդկանց և կանանց, ինչպես նաև երկսեռական
անհատների գոյությունը:
Ինչո՞ւ այս վեբ կայքում չի քննարկվում սեռական դիստրոֆիայի կամ
սեռափոխության հարցերը:
Այս կայքում քննարկվող ընդհանուր սկզբունքները (օրինակ՝ մարդկանց չմեկուսացնելը
և բարությամբ վերաբերվելը) կիրառելի են սեռական դիստրոֆիա ունեցող կամ
սեռափոխություն կատարած Վերջին Օրերի Սրբերի համար: Սակայն նույն սեռի
հանդեպ հակվածությունը և սեռական դիստրոֆիան մեծապես տարբերվում են:
Օրինակ՝ սեռական դիստրոֆիա ունեցող մարդիկ միշտ չէ, որ հակվածություն
են զգում նույն սեռի հանդեպ, իսկ նույն սեռի հանդեպ հակվածություն զգացող
մարդկանց մեծամասնությունը սեռը փոխելու նպատակ չունի: Ե՛վ հոգեբանական, և՛
սպասավորման տեսանկյունից, երկուսը տարբերվում են:
Ձեզ մոտ կասկած առաջանո՞ւմ է, թե դուք նույնասեռական եք:
Եթե ձեզ մոտ կասկած է առաջանում, որ գուցե դուք նույնասեռական եք, հավանական
է, որ դուք նույն սեռի հանդեպ հակվածություն եք զգում և չգիտեք ինչով բացատրել
այդ զգացմունքները: Սեռական ցանկությունները բարդ են և պայմանավորված
են բազմաթիվ գործոններով: Չնայած որ ռոմանտիկ, հուզական կամ սեռական
հակվածությունը կարող է սեռական կողմնորոշման նշան լինել, դուք չպետք է
ինքնաբերաբար ենթադրեք, որ դա այդպես է: Սեռական զգացումը անկայուն է և
փոխվելու հատկություն ունի: Կասկածի առաջացումը չպետք է ձեզ պարտադրի, ոչ
էլ շտապեցնի ձեզ եզրակացություն անել ձեր սեռային հատկանիշների վերաբերյալ:
Տարբեր մարդիկ բառերը տարբեր իմաստով են գործածում և կյանքի ընթացքում
տվյալ բառի իմաստը կարող է փոխվել: Ի՞նչ նշանակությամբ եք դուք օգտագործում
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նույնասեռական բառը: Դուք նկատի ունեք զգացումնե՞ր, ինքնությո՞ւն, կենսակե՞րպ:
Հասարակական և մշակութային փոփոխություններին զուգահեռ նույնասեռական բառը ևս
տարբեր իմաստներ է ձեռք բերել: Նույնասեռական կոչվելը կարող է նշանակել, որ մարդը նույն
սեռի հանդեպ հակվածություն է զգում, բայց կառավարում է այդ զգացմունքները: Կամ գուցե այդ
պիտակը նկարագրում է ձեր հուզական, ֆիզիկական, սեռական կամ քաղաքական դրսևորումը:
Եթե ձեզ պարզ չէ, թե ինչ նկատի ունի մարդը, երբ ասում է՝ «Ես նույնասեռական եմ», պարզապես
հարցրեք նրան:
Պե՞տք է արդյոք, որ ես այդ մասին բարձրաձայնեմ:
Միևնույն սեռի հանդեպ հակվածությունը գաղտնի պահելը ոմանց կարող է բերել ամոթի կամ
բացասական ներքին երկխոսության: Վստահելի մարդու հետ այդ զգացմունքներով կիսվելը
կարող է ազատարար և բուժիչ լինել: Ինչևէ, կան մարդիկ, ովքեր ափսոսում են, որ ավելի
երկար չեն սպասել կամ չեն սահմանափակել մարդկանց թիվը, ում բացահայտել են իրենց
զգացումները, այնպես որ զգացումները հրապարակավ «բարձրաձայնելու» կամ բացահայտ
նույնասեռական համարվելու որոշումը չպետք է ճնշման ներքո լինի: Եթե որոշեք նույն սեռի
հանդեպ հակվածությունը բացահայտել, աղոթքով խորհեք, թե ում հետ և ինչպես կցանկանայիք
կիսվել ձեր մահկանացու կյանքի այդ կողմի մասին:
Եթե որոշեք կիսվել նույն սեռի հանդեպ հակվածության ձեր փորձությամբ կամ բացահայտ
նույնասեռական համարվել, ապա թե՛ տանը, թե՛ եկեղեցում ձեզ պետք է սատար կանգնեն և
բարությամբ ու հարգանքով վերաբերվեն: Մինչ ձգտում ենք իրադրությունը հասկանալ, մենք
բոլորս պետք է համբերատար լինենք միմյանց հանդեպ:
Որպես Եկեղեցու անդամներ, մենք բոլորս պետք է պատասխանատվություն զգանք՝ ստեղծելու
սատարող և սիրող միջավայր մեր բոլոր եղբայրների և քույրերի համար: Օգնության այդպիսի
միաբանությունը շատ ավելի հեշտացնում է ավետարանով ապրելը և Հոգին փնտրելը,
մահկանացու կյանքի բոլոր կողմերը կառավարելիս:
Ինչպե՞ս կարող եմ խոսել ծնողներիս կամ եպիսկոպոսի հետ նույն սեռի հանդեպ
հակվածության վերաբերյալ:
Եթե հանգիստ եք զգում խոսելու ծնողի, ընտանիքի մեկ այլ անդամի կամ եկեղեցու ղեկավարի
հետ, ապա մտածեք, որ նրանց հետ կիսվեք ձեր զգացումներով: Օգնեք նրանց հասկանալ, թե ինչի
միջով եք դուք անցնում, թույլ տալով, որ սեր ցուցաբերեն և սատարեն ձեզ: Եթե նրանք ծանոթ չեն
նմանատիպ փորձառությանը, խնդրեք նրանց կարդալ այս կայքի նյութերը: Հավանաբար, հեշտ
չի լինի նման զրույց սկսելը, սակայն նման երկխոսությունը կարևոր է: Համբերատար եղեք ձեր
շրջապատի մարդկանց հետ և հիշեք՝ դուք բոլորդ միասին սովորում եք: Եթե ձեր հարազատները
դժվարանում են հասկանալ կամ սատարել ձեզ, հնարավոր է, նրանք ունեն ձեր օգնության
կարիքը: Ձեր ծնողներին և ղեկավարներին վերաբերվեք նույն բարությամբ, ինչ նրանցից եք
ակնկալում: Այս կայքը նախատեսված է բոլորին օգնելու, որ ավելի լավ հասկանան նույն սեռի
հանդեպ հակվածությունը ավետարանի տեսանկյունից:
Եթե հավատքին հավատարիմ մնամ, իմ հակվածությունը կվերանա՞:
Նույն սեռի հանդեպ հակվածությունը չի չափվում ձեր հավատարմությամբ: Շատ մարդիկ
տարիներով են աղոթում և ամեն ինչ անում, որ հնազանդ լինեն, սակայն նույն սեռի հանդեպ
հակվածությունը չի անցնում: Նույն սեռի հանդեպ հակվածության ինտենսիվությունը նույնը չէ
բոլորի մոտ: Ոմանք երկու սեռի հանդեպ էլ հակվածություն ունեն, իսկ մյուսները հակվածություն
են զգում բացառապես նույն սեռի հանդեպ: Ոմանց մոտ նույն սեռի հանդեպ հակվածության
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զգացմունքները կամ առնվազն դրանց ինտենսիվությունը ժամանակի ընթացքում կարող է
նվազել: Ցանկացած դեպքում՝ թե՛ ծնողները, թե՛ ղեկավարները, որպես արդյունք, չպետք է
հակվածության փոփոխություն ակնկալեն կամ պահանջեն:
Հնարավոր է, դուք չկարողանաք կառավարել ձեր հակվածության ինտենսիվությունը, սակայն
դուք կարող եք կառավարել ձեզ և չտրվել գործողությունների: Աղոթելով Տիրոջը, դուք կօգնեք
ձեզ կենտրոնանալ կառավարելի հնարավոր արդյունքի վրա և իմանալ, թե ինչ կարող եք
սովորել այդ փորձությունից և ինչպես կարող է այն ձեզ ուժ տալ: Ձեր կյանքը Աստծուն դարձնելը
հավատքի կարևոր գործողություն է, որը մեծ օրհնություններ է բերում այժմ և նույնիսկ ավելի մեծ
օրհնություններ՝ գալիք աշխարհում:
Արդյո՞ք Եկեղեցին երբևէ կփոխի իր վարդապետությունը, որ հավանություն տա նույն
սեռի ամուսնություններին:
Տղամարդու և կնոջ միջև ամուսնության վարդապետությունը առանցքային դեր ունի Աստծո
ծրագրում, Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու ուսմունքների անբաժանելի մասն
է և փոփոխության ենթակա չէ.
«Եկեղեցին հաստատում է, որ տղամարդու և կնոջ միջև ամուսնությունը՝ որպես սուրբ
գրություններով հիմնված վարդապետական սկզբունք, էական է Իր զավակների հավերժական
ճակատագրի համար նախատեսված Արարչի ծրագրում:
Սեռական հարաբերությունները պատշաճ են միայն այն տղամարդու և կնոջ միջև,
ովքեր իրավական և օրինական ձևով ամուսնացած են որպես ամուսին և կին: Սեռական
հարաբերությունները մյուս բոլոր դեպքերում, այդ թվում՝ նույն սեռի անձնավորությունների
միջև, մեղք է և քայքայում է աստվածայնորեն ստեղծված ընտանիքի հաստատությունը: Ուստի,
Եկեղեցին պնդում է, որ ամուսնությունը սահմանվում է որպես իրավական և օրինական միություն
մի տղամարդու և մի կնոջ միջև» (Handbook 2: Administering the Church, 21.4.10):
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