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Tại Sao Sử Dụng Từ Ngữ “Sự Thu Hút Đồng Tính”? Tại sao không nói là “Người Đồng 
Tính”?

Sự thu hút đồng tính (STHĐT) đề cập đến sự thu hút về mặt tình cảm, thể chất, tình tứ lãng mạn, 
hoặc tình dục với một người cùng giới tính. Nếu có trải qua kinh nghiệm về sự thu hút đồng tính, 
thì anh chị em có thể hoặc có thể không chọn sử dụng sự gán ghép về khuynh hướng tình dục để tự 
mô tả mình. Dù bằng cách nào, sự thu hút đồng tính là một thuật ngữ mô tả sự trải nghiệm như vậy 
mà không áp đặt một sự gán ghép. Trang mạng này sử dụng từ ngữ này để bao gồm những người 
không cảm thấy thoải mái trong việc sử dụng một sự gán ghép, chứ không nhằm phủ nhận sự hiện 
hữu của một người đồng tính nam, đồng tính nữ, hoặc lưỡng tính.

Tại Sao Trang Mạng Không Thảo Luận Các Vấn Đề về Tình Trạng Không Hài Lòng với 
Giới Tính của Mình hoặc Chuyển Đổi Giới Tính?

Nhiều nguyên tắc chung được chia sẻ trên trang mạng này (ví dụ, tầm quan trọng của việc mời 
tham gia và lòng nhân từ) áp dụng cho Các Thánh Hữu Ngày Sau đã trải qua tình trạng không hài 
lòng với giới tính của mình hoặc tự công nhận là người chuyển đổi giới tính. Tuy nhiên, sự thu hút 
đồng tính khác xa với tình trạng không hài lòng với giới tính của mình. Ví dụ, những người nào 
trải qua tình trạng không hài lòng với giới tính của mình có thể hoặc có thể không trải qua sự thu 
hút đồng tính và phần lớn những người bị thu hút đồng tính không mong muốn thay đổi giới tính 
của họ. Từ góc độ tâm lý và tôn giáo, cả hai điều này rất khác nhau.

Anh Chị Em Có Tự Hỏi Liệu Mình Có Phải Là Người Đồng Tính Không?

Nếu anh chị em đang tự hỏi liệu mình có phải là người đồng tính không thì có lẽ anh chị em đã 
trải qua sự thu hút đồng tính và đang muốn biết làm thế nào để diễn tả những cảm giác này. Những 
ham muốn tình dục rất là phức tạp và bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Mặc dù một sự thu hút tình 
tứ lãng mạn, tình cảm, hoặc tình dục có thể báo hiệu một khuynh hướng tình dục, nhưng anh chị 
em cũng không nên tự động cho rằng đó là dấu hiệu như thế. Sự ham muốn tình dục có thể thường 
hay thay đổi và dễ thay đổi. Nếu đang có thắc mắc thì anh chị em không nên cảm thấy bị áp lực hay 
phải vội vã đưa ra kết luận về bản năng giới tính của mình.

Những từ ngữ đều có ý nghĩa khác nhau đối với những người khác nhau, và định nghĩa của một 
từ ngữ có thể thay đổi trong suốt cuộc đời của chúng ta. Từ người đồng tính có nghĩa gì đối với 
anh chị em? Đó có phải là một cảm nghĩ? một đặc tính? một lối sống? Việc sử dụng từ người đồng 
tính đã thay đổi khi xã hội và văn hóa thay đổi. Việc xác định mình là người đồng tính có thể có 
nghĩa là anh chị em có trải qua sự thu hút đồng tính nhưng chọn không hành động theo những cảm 
nghĩ này. Hoặc có thể sự gán ghép này mô tả cách anh chị em tự biểu lộ về mặt tình cảm, thể chất, 
tình dục, hoặc chính trị. Nếu anh chị em muốn biết một người nào đó có ý nói gì khi họ nói: “Tôi 
là người đồng tính,” thì hãy hỏi họ.
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Tôi Có Nên Tuyên Bố Mình Là Người Đồng Tính Không?

Đối với một số người, việc giữ kín những cảm xúc về sự thu hút đồng tính có thể đưa đến cảm giác xấu hổ 
hoặc một cuộc đối diện tiêu cực với nội tâm. Việc chia sẻ những cảm nghĩ đó với một người bạn tâm tình được 
tin cậy có thể làm cho mình cảm thấy nhẹ nhõm và được chữa lành. Tuy nhiên, có một số người mong muốn 
được chờ lâu hơn hoặc ít nhất là hạn chế số người mà họ tiết lộ về những cảm giác của mình, để quyết định 
này không được dựa vào việc đầu hàng áp lực phải công khai “tuyên bố” mình là người đồng tính. Nếu anh chị 
em quyết định tiết lộ những cảm giác của mình về sự thu hút đồng tính thì hãy thành tâm cân nhắc xem anh chị 
em sẽ muốn nói với người nào về chuyện đó và làm thế nào để chia sẻ khía cạnh này về kinh nghiệm trần thế 
của anh chị em.

Nếu anh chị em quyết định chia sẻ những trải nghiệm của mình về cảm giác thu hút đồng tính hoặc công khai 
công nhận mình là người đồng tính, thì anh chị em nên được hỗ trợ và được đối xử với lòng nhân từ và kính 
trọng, ở nhà lẫn trong nhà thờ. Chúng ta đều cần phải kiên nhẫn với nhau khi chúng ta tìm cách để hiểu rõ hơn 
những điều này.

Là tín hữu của Giáo Hội, chúng ta đều có trách nhiệm để tạo ra một môi trường hỗ trợ và đầy yêu thương cho 
tất cả các anh chị em của mình. Một mạng lưới hỗ trợ như vậy làm cho việc sống theo phúc âm được dễ dàng 
hơn và tìm kiếm Thánh Linh trong khi sống trên trần thế.

Tôi Có Thể Nói Chuyện với Cha Mẹ Tôi hoặc Vị Giám Trợ về Sự Thu Hút Đồng Tính Bằng Cách Nào?

Nếu anh chị em cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với cha hay mẹ, một người khác trong gia đình, hoặc một 
vị lãnh đạo Giáo Hội, thì hãy cân nhắc việc chia sẻ những cảm giác của mình với họ. Giúp họ hiểu điều mà anh 
chị em đang trải qua để họ có thể cho thấy tình yêu thương và sự hỗ trợ. Nếu họ không hiểu trải nghiệm này là 
như thế nào, thì hãy yêu cầu họ đọc các bài đăng trên trang mạng này. Đây có thể không phải là dễ dàng để bắt 
đầu một cuộc nói chuyện nhưng điều quan trọng là tiếp tục nói chuyện. Hãy kiên nhẫn với những người xung 
quanh anh chị em, và hãy nhớ rằng mọi người đều cùng học hỏi cả. Nếu những người anh chị em yêu thương 
khó có thể hiểu được hoặc khó có thể ủng hộ, thì họ có thể cần được anh chị em giúp đỡ. Hãy đối xử với cha 
mẹ và các vị lãnh đạo của mình cũng bằng lòng nhân từ và kính trọng mà anh chị em hy vọng là họ cũng sẽ 
đối xử với mình như vậy. Trang mạng này là nhằm giúp mọi người hiểu rõ hơn về sự thu hút đồng tính từ một 
quan điểm phúc âm.

Nếu Tôi Sống Đủ Trung Tín thì Những Thu Hút Đồng Tính Đó của Tôi Có Chấm Dứt Không?

Cường độ thu hút đồng tính không phải là một thước đo về mức độ trung thành của anh chị em. Nhiều người 
cầu nguyện trong nhiều năm và làm hết sức mình để có thể vâng lời, nhưng thấy rằng họ vẫn đang bị thu hút 
đồng tính. Sự thu hút đồng tính trải qua nhiều cường độ và mỗi người mỗi khác. Một số người bị thu hút với cả 
hai giới tính, và những người khác thì chỉ bị thu hút với người cùng giới tính mà thôi. Đối với một số người, 
những cảm giác bị thu hút đồng tính, hoặc ít nhất là cường độ của những cảm giác đó, có thể giảm đi theo thời 
gian. Trong mọi trường hợp, cha mẹ hoặc các vị lãnh đạo không nên trông mong hoặc đòi hỏi một kết quả là 
sự thay đổi.

Cường độ sự thu hút của anh chị em có thể không ở trong tầm kiểm soát của mình; tuy nhiên, anh chị em có 
thể chọn cách phản ứng lại. Cầu vấn Chúa về điều gì anh chị em có thể học được từ trải nghiệm này và làm thế 
nào điều này có thể trở thành một sức mạnh để anh chị em có thể tập trung đức tin của mình vào một kết quả 
mà anh chị em có thể kiểm soát được. Việc hướng cuộc đời của mình tới Thượng Đế là một hành động quan 
trọng bằng đức tin mà mang lại các phước lành tuyệt vời bây giờ và thậm chí còn là các phước lành lớn hơn 
trong thế giới mai sau.
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Giáo Hội Có Bao Giờ Thay Đổi Giáo Lý của Mình và Thừa Nhận Hôn Nhân Đồng Tính Không?

Vì là trọng tâm trong kế hoạch của Thượng Đế, nên giáo lý về hôn nhân giữa một người nam và người nữ là một 
điều giảng dạy cần thiết của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô và sẽ không thay đổi:

“Theo như một nguyên tắc giáo lý, dựa trên thánh thư, Giáo Hội khẳng định rằng hôn nhân giữa một người nam 
và một người nữ là thiết yếu cho kế hoạch của Đấng Sáng Tạo dành cho số mệnh vĩnh cửu của con cái Ngài.

“Các mối quan hệ tình dục chỉ thích hợp giữa một người nam và một người nữ đã kết hôn một cách hợp pháp 
và hợp thức với tư cách là vợ chồng. Bất cứ mối quan hệ tình dục nào khác, kể cả các mối quan hệ giữa những 
người cùng giới tính cũng đều là tội lỗi và làm suy yếu tổ chức gia đình do Thượng Đế tạo dựng. Do đó, Giáo 
Hội khẳng định rằng hôn nhân được định nghĩa là sự kết hợp hợp pháp và hợp thức giữa một người nam và 
một người nữ” (Sách Hướng Dẫn 2: Điều Hành Giáo Hội, 21.4.10).


