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Привличането към същия пол включва емоционално, физическо или сексуално 
привличане към лице от същия пол. Привличането към същия пол не се изпитва 
еднакво. Някои чувстват привличане само към същия пол, докато други могат да 
се чувстват привлечени и към двата пола.

Църквата прави разлика между привличането към същия пол и хомосексуалното 
поведение. Лица, които чувстват привличане към същия пол или се определят 
като гейове, лесбийки или бисексуални, могат да сключват и спазват завети с 
Бог и пълноценно и достойно да участват в Църквата. Самоопределянето като 
гей, лесбийка или бисексуален или привличането към същия пол не е грях и не 
ограничава даден член от участие в Църквата, изпълнение на призования или 
посещение на храма.

Сексуалната чистота е важна част от Божия план за нашето щастие. Сексуалните 
взаимоотношения са запазени за мъж и жена, които са сключили брак и са обещали 
пълна вярност един към друг. Сексуалните взаимоотношения между несключили 
брак мъж и жена или лица от един и същи пол нарушават един от най- важните 
закони на нашия Небесен Отец и пречат на нашето вечно развитие. Лица с каквато 
и да било сексуална ориентация, които нарушават закона за целомъдрие, могат да се 
помирят с Бог чрез покаяние. Като последователи на Христос, ние се въздържаме от 
неморално поведение и се стремим да ставаме като Него. Търсим напътствието на 
Светия Дух и помощта на Спасителя, Който знае как да ни подпомага, когато сме 
изкушавани (вж. 1 Коринтяните 10:13; У. и З. 62:1). Ако се поддадем на сексуални 
изкушения и нарушим закона за целомъдрие, може можем да се покаем, да бъдем 
опростени и пълноценно да участваме в Църквата.

Може и да не знаем точно защо някои хора чувстват привличане към лица от същия 
пол, но за някои това е една сложна реалност и част от човешкия опит. Спасителят 
Исус Христос разбира по съвършен начин всяка трудност, която преживяваме 
на земята, затова можем да се обръщаме към Него за утеха, радост, надежда и 
напътствие (вж. Алма 7:11–12). Независимо какви трудности изпитваме в живота, 
ние всички сме Божии чеда, които заслужават добронамереността и състраданието 
на околните (Римляните 8:16–17). Когато създаваме една среда на подкрепа, ние 
изграждаме милосърдие и състрадание един към друг и извличаме полза от нашите 
обединени перспективи и вяра.
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