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Tërheqja ndaj së njëjtës gjini nënkupton tërheqje emocionale, fizike ose seksuale ndaj një 
personi të së njëjtës gjini. Përvoja e tërheqjes ndaj së njëjtës gjini nuk është njësoj për të 
gjithë. Disa njerëz mund të ndiejnë tërheqje vetëm për të njëjtën gjini, ndërkohë që të tjerët 
mund të ndiejnë tërheqje për të dyja gjinitë.

Kisha bën dallim midis tërheqjes ndaj së njëjtës gjini dhe sjelljes homoseksuale. Njerëzit që 
përjetojnë tërheqje ndaj së njëjtës gjini ose identifikohen si gej, lesbike ose biseksualë, mund 
të bëjnë e të mbajnë besëlidhje me Perëndinë dhe të marrin pjesë plotësisht dhe denjësisht 
në Kishë. Identifikimi si gej, lesbike, apo biseksual ose përjetimi i tërheqjes ndaj së njëjtës 
gjini nuk është mëkat dhe nuk ia ndalon dikujt pjesëmarrjen në Kishë, mbajtjen e thirrjeve 
ose frekuentimin e tempullit.

Pastërtia seksuale është një pjesë thelbësore e planit të Perëndisë për lumturinë tonë. 
Marrëdhëniet seksuale janë vetëm për një burrë dhe një grua që janë të martuar dhe i 
premtojnë njëri- tjetrit besnikëri të plotë. Marrëdhëniet seksuale midis një burri dhe një gruaje 
që nuk janë të martuar, ose midis njerëzve të së njëjtës gjini, shkelin një nga ligjet më të 
rëndësishme të Atit tonë në Qiell dhe pengojnë përparimin tonë të përjetshëm. Njerëzit e 
çfarëdolloj orientimi gjinor që e shkelin ligjin e dëlirësisë, mund të pajtohen me Perëndinë 
nëpërmjet pendimit. Si ndjekës të Krishtit, ne i bëjmë qëndresë sjelljes së pamoralshme 
dhe përpiqemi të bëhemi si Ai. Ne kërkojmë drejtimin e Shpirtit të Shenjtë dhe ndihmën 
e Shpëtimtarit, i cili e di si të na vijë në ndihmë kur tundohemi (shih 1 Korintasve 10:13; 
DeB 62:1). Nëse u jepemi tundimeve seksuale dhe e shkelim ligjin e dëlirësisë, ne mund të 
pendohemi, të falemi e të marrim pjesë në shoqërim të plotë në Kishë.

Ne mund të mos e dimë me saktësi arsyen pse disa njerëz ndiejnë tërheqje ndaj të tjerëve të 
së njëjtës gjini, por, për disa, ky është një realitet i ndërlikuar dhe pjesë e përvojës njerëzore. 
Shpëtimtari Jezu Krisht ka një kuptueshmëri të përsosur për çdo sfidë që përjetojmë këtu 
në tokë, dhe ne mund t’i drejtohemi Atij për ngushëllim, gëzim, shpresë dhe drejtim (shih 
Alma 7:11–12). Pavarësisht se çfarë sfidash mund të hasim në jetë, ne të gjithë jemi fëmijë të 
Perëndisë që e meritojnë dashamirësinë dhe dhembshurinë e njëri- tjetrit (Romakëve 8:16–
17). Kur krijojmë një mjedis përkrahës, ne zhvillojmë dashuri hyjnore dhe ndjeshmëri për 
njëri- tjetrin dhe përfitojmë nga bashkimi i pikëpamjeve dhe besimit tonë.
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