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Evangeeliumi teemadest veebilehel topics.lds.org:

Samasooveetlus viitab emotsionaalsele, füüsilisele, romantilisele või seksuaalsele veetlusele 
samast soost isiku vastu. Samasooveetluse kogemus ei ole kõikidele ühene. Mõned inimesed 
tunnevad ainult veetlust samast soost inimeste vastu, samas kui teised tunnevad veetlust 
mõlema sugupoole vastu.

Kirik teeb vahet samasooveetluse tunnete ja homoseksuaalse käitumise vahel. Inimesed, 
kes kogevad samasooveetlust või määratlevad end gei, lesbi või biseksuaalina, võivad teha ja 
pidada lepinguid Jumalaga ja täielikult ning väärilisena Kirikus osaleda. Enese määratlemine 
gei, lesbi või biseksuaalina või samasooveetluse kogemine ei ole patt ega takista inimesel 
Kirikus osaleda, kutseid omada või templis käia.

Seksuaalne puhtus on oluline Jumala plaanis meie õnne heaks. Seksuaalsed suhted on 
mõeldud kasutamiseks mehe ja naise vahel, kes on abielus ja lubavad teineteisele täielikku 
truudust. Seksuaalsuhted mehe ja naise vahel, kes pole abielus, või samasooliste inimeste 
vahel rikuvad ühte meie Taevase Isa kõige tähtsamat seadust ja takistavad meie igavest 
edenemist. Inimesed, vaatamata nende seksuaalsele orientatsioonile, kes rikuvad kõlbelisuse 
seadust, võivad saada lepitatud Jumalaga meeleparanduse kaudu. Kristuse järgijatena väldime 
ebamoraalset käitumist ja püüame saada rohkem Tema sarnaseks. Me otsime juhatust Pühalt 
Vaimult ja abi Päästjalt, kes teab, kuidas meid aidata, kui tunneme kiusatust (vt 1Kr 10:13; 
ÕL 62:1). Kui me anname järele seksuaalsetele kiusatustele ja rikume kõlbelisuse seadust, 
võime parandada meelt, saada andeks ning olla täielikus osaduses Kirikus.

Me ei pruugi teada täpselt, mispärast mõned inimesed tunnevad veetlust sama sugupoole 
vastu, kuid mõnele on see keerukas reaalsus ja osa inimeseks olemise kogemusest. 
Päästjal Jeesusel Kristusel on täiuslik mõistmine igast katsumusest, mida me siin maa peal 
kogeme, ja me võime pöörduda Tema poole lohutuse, rõõmu, lootuse ja juhatuse saamiseks  
(vt Al 7:11–12). Vaatamata katsumustele, mida me võime elus kogeda, oleme kõik Jumala 
lapsed, kes väärivad üksteiselt lahkust ja kaastundlikkust (Rm 8:16–17). Kui me loome 
toetava keskkonna, siis arendame üksteise vastu armastust ja empaatiat ning saame kasu 
meie kõigi vaatenurkadest ja usust.
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