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Από Θέματα του Ευαγγελίου στο topics.lds.org:

Η έλξη προς το ίδιο φύλο αναφέρεται σε συναισθηματική, σωματική ή σεξουαλική έλξη 
προς ένα άτομο του ιδίου φύλου. Η εμπειρία της έλξης προς το ίδιο φύλο δεν είναι η ίδια 
για όλους. Ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να αισθάνονται έλξη αποκλειστικώς προς το ίδιο 
φύλο, ενώ άλλοι μπορεί να αισθάνονται έλξη και στα δύο φύλα.

Η Εκκλησία διακρίνει μεταξύ της έλξης προς το ίδιο φύλο και της ομοφυλοφιλικής 
συμπεριφοράς. Τα άτομα που βιώνουν έλξη προς το ίδιο φύλο ή προσδιορίζονται 
ως ομοφυλόφιλοι, λεσβίες ή αμφιφυλόφιλοι μπορούν να συνάπτουν και να τηρούν 
διαθήκες με τον Θεό και να συμμετάσχουν πλήρως και αξίως στην Εκκλησία. Το να 
προσδιορίζεται κάποιος ως ομοφυλόφιλος, λεσβία ή αμφιφυλόφιλος ή να βιώνει έλξη 
προς το ίδιο φύλο δεν αποτελεί αμαρτία ούτε απαγορεύει από κάποιον να συμμετάσχει 
στην Εκκλησία, να έχει κλήσεις ή να παρευρίσκεται στον ναό.

Η σεξουαλική αγνότητα είναι ζωτικής σημασίας μέρος του σχεδίου του Θεού για την 
ευτυχία μας. Οι σεξουαλικές σχέσεις διατηρούνται για έναν άνδρα και μία γυναίκα που 
είναι παντρεμένοι και υπόσχονται απόλυτη πίστη ο ένας προς τον άλλον. Οι σεξουαλικές 
σχέσεις ανάμεσα σε έναν άνδρα και μία γυναίκα που δεν είναι παντρεμένοι ή ανάμεσα σε 
άτομα του ιδίου φύλου παραβιάζουν έναν από τους πιο σημαντικούς νόμους του Πατέρα 
μας στους Ουρανούς και εμποδίζουν την αιώνια πρόοδό μας. Τα άτομα οποιουδήποτε 
σεξουαλικού προσανατολισμού που παραβιάζουν τον νόμο της αγνότητας μπορούν να 
συμφιλιωθούν με τον Θεό μέσω της μετάνοιας. Ως οπαδοί του Χριστού, ανθιστάμεθα 
στην ανήθικη συμπεριφορά και προσπαθούμε να γίνουμε σαν Εκείνον. Επιζητούμε την 
καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος και τη βοήθεια του Σωτήρος, ο οποίος γνωρίζει πώς 
να μας συμπαρίσταται όταν μπαίνουμε σε πειρασμό (βλέπε Προς Κορινθίους Ά  10:13, 
Δ&Δ 62:1). Αν ενδώσουμε στους σεξουαλικούς πειρασμούς και παραβιάσουμε τον νόμο 
της αγνότητας, μπορούμε να μετανοήσουμε, να συγχωρηθούμε και να συμμετάσχουμε 
με πλήρη συντροφιά στην Εκκλησία.

Ενδεχομένως να μη γνωρίζουμε ακριβώς γιατί ορισμένοι άνθρωποι αισθάνονται έλξη 
προς άλλους του ιδίου φύλου, αλλά για ορισμένους είναι μία πολύπλοκη πραγματικότητα 
και μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας. Ο Σωτήρας Ιησούς Χριστός έχει τέλεια κατανόηση 
κάθε δυσκολίας που αντιμετωπίζουμε εδώ στη γη και μπορούμε να στραφούμε σε 
Εκείνον για παρηγοριά, χαρά, ελπίδα και κατεύθυνση (βλέπε Άλμα 7:11- 12). Όποιες 
δυσκολίες κι αν αντιμετωπίζουμε στη ζωή, είμαστε όλοι τέκνα του Θεού που αξίζουμε 
την καλοσύνη και τη συμπόνια αλλήλων (Προς Ρωμαίους 8:16- 17). Όταν δημιουργούμε 
ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, οικοδομούμε χριστιανική αγάπη και ενσυναίσθηση ο 
ένας για τον άλλον και επωφελούμεθα από τις συνδυασμένες προοπτικές και την πίστη.
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