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Iš „Gospel Topics“ (liet. „Evangelijos temos“) topics.lds.org svetainėje:

Potraukis tai pačiai lyčiai apima emocinį, fizinį ar lytinį potraukį tos pačios lyties asmeniui. 
Potraukį tai pačiai lyčiai žmonės patiria nevienodai. Vieni žmonės potraukį jaučia tik tai 
pačiai lyčiai, kiti – abiem lytims.

Bažnyčia skiria potraukį tos pačios lyties asmenims nuo homoseksualaus elgesio. Potraukį 
tai pačiai lyčiai jaučiantys arba gėjais, lesbietėmis ir biseksualais save laikantys žmonės 
gali sudaryti sandoras su Dievu ir laikytis jų bei pilnateisiškai ir vertai dalyvauti Bažnyčios 
veikloje. Savęs laikymas gėjumi, lesbiete ar biseksualu arba potraukis tai pačiai lyčiai 
nuodėme nelaikomas ir neužkerta kelio dalyvauti Bažnyčios veikloje, vykdyti pašaukimus 
ar lankytis šventykloje.

Lytinis tyrumas yra esminė Dievo laimės plano mums dalis. Lytiniai santykiai yra skirti 
tik susituokusiems vyrui ir moteriai, kurie pasižadėjo būti visiškai ištikimi vienas kitam. 
Lytiniai santykiai tarp nesusituokusio vyro ar moters arba tarp tos pačios lyties asmenų 
pažeidžia vieną iš svarbiausių mūsų Tėvo Danguje įstatymų ir trukdo mūsų amžinajam 
tobulėjimui. Skaistybės įstatymą pažeidžiantys bet kokios lytinės orientacijos žmonės 
susitaikyti su Dievu gali atgailaudami. Būdami Kristaus pasekėjai, mes susilaikome nuo 
amoralaus elgesio ir stengiamės būti panašūs į Jį. Siekiame Šventosios Dvasios patarimo ir 
Gelbėtojo, žinančio, kaip mums pagelbėti ištikus pagundai, pagalbos (žr. 1 Korintiečiams 
10:13; DS 62:1). Jei pasiduodame lytinėms pagundoms ir pažeidžiame skaistybės įstatymą, 
galime atgailauti, sulaukti atleidimo ir būti visateisiai Bažnyčios nariai.

Galbūt tiksliai nežinome, kodėl kai kurie žmonės jaučia potraukį tos pačios lyties asmenims, 
tačiau yra tokių, kuriems tai yra sudėtinga realybė ir žmogiškosios patirties dalis. Gelbėtojas 
Jėzus Kristus tobulai supranta visus mūsų čia, žemėje, patiriamus iššūkius, tad galime 
kreiptis į Jį paguodos, džiaugsmo, vilties ir patarimo (žr. Almos 7:11–12). Kad ir su kokiais 
iššūkiais susiduriame šiame gyvenime, visi esame Dievo vaikai, verti vieni kitų gerumo ir 
atjautos (Romiečiams 8:16–17). Kurdami savitarpio palaikymo aplinką, puoselėjame tikrąją 
meilę ir atjautą bei gauname naudos iš bendrų perspektyvų ir tikėjimo.
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