
Azonos nemhez való vonzódás
2016. október 25.

Részlet a topics.lds.org oldalról:

A saját nemhez való vonzódás az illetővel azonos nemű személyhez való érzelmi, fizikai vagy 
nemi vonzódásra utal. A saját nemhez való vonzódást nem mindenki éli meg egyformán. 
Egyesek úgy érezhetik, hogy kizárólag a saját nemükhöz vonzódnak, míg mások mindkét 
nem iránt érezhetnek vonzódást.

Az egyház különbséget tesz az azonos nemhez való vonzódás és a homoszexuális viselkedés 
között. Azoknak az embereknek, akik a saját nemhez való vonzódást élnek meg, illetve 
melegként, leszbikusként vagy biszexuálisként határozzák meg magukat, lehetőségük van 
szövetségeket kötni Istennel és megtartani azokat, valamint maradéktalanul és érdemesen 
venni részt az egyházban. A melegként, leszbikusként vagy biszexuálisként, illetve saját 
nemhez vonzódó személyként való önmeghatározás nem bűn és nem zár ki senkit abból, 
hogy részt vegyen az egyházban, elhívásokkal rendelkezzen, valamint belépjen a templomba.

A nemi tisztaság alapvető része Isten – boldogságunkra készített – tervének. A nemi 
kapcsolatok egy házasságban élő, egymásnak teljes hűséget ígérő férfi és nő részére vannak 
fenntartva. Azok a nemi kapcsolatok, amelyek egy nem házas férfi és nő között, vagy 
azonos nemű személyek között jönnek létre, megszegik Mennyei Atyánk legfontosabb 
törvényeinek egyikét, és útját állják örök fejlődésünknek. Azok a személyek – bármilyen 
nemi irányultságúak legyenek is –, akik megszegik a nemi erkölcsösség törvényét, a 
bűnbánat által békélhetnek meg Istennel. Krisztus követőiként ellenállunk az erkölcstelen 
viselkedésnek, és arra törekszünk, hogy Őhozzá hasonlóvá váljunk. A Szent Lélek 
iránymutatását keressük, valamint a Szabadító segítségét, aki tudja, miként segítsen meg 
bennünket, amikor kísértések érnek (lásd 1 Korinthusbeliek 10:13; T&Sz 62:1). Amennyiben 
engedünk a nemi kísértéseknek és megszegjük a nemi erkölcsösség törvényét, bűnbánatot 
tarthatunk, megbocsátást nyerhetünk, és teljes jogú tagként vehetünk részt az egyházban.

Bár nem tudjuk pontosan, miért éreznek egyesek vonzódást a velük azonos neműekhez, 
egyesek számára ez egy összetett valóság és része az emberi tapasztalatoknak. A Szabadító 
Jézus Krisztus tökéletesen ért minden kihívást, melyekkel itt a földön szembesülünk, és 
Őhozzá fordulhatunk vigaszért, örömért, reményért és irányításért (lásd Alma 7:11–12). 
Tekintet nélkül arra, hogy milyen kihívásokkal szembesülünk az életben, mindannyian Isten 
gyermekei vagyunk, akik kedvességet és együttérzést érdemelnek egymástól (Rómabeliek 
8:16–17). Amikor támogató légkört alakítunk ki, akkor az egymás iránti jószívűséget és 
empátiát fejlesztjük, illetve hasznunkra válik a közös látásmódunk és hitünk.
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