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Pociąg do osób tej samej płci to emocjonalna, fizyczna lub seksualna skłonność do osób 
własnej płci. Ludzie odczuwają pociąg do osób tej samej płci w różny sposób. Niektóre osoby 
czują pociąg wyłącznie do osób własnej płci, a inne do przedstawicieli obu płci.

Dla Kościoła istnieje różnica między pociągiem do osób tej samej płci a zachowaniami 
homoseksualnymi. Ludzie, którzy odczuwają pociąg do osób tej samej płci lub uważają 
się za osoby homoseksualne lub biseksualne, mogą zawierać przymierza z Bogiem i 
dochowywać ich oraz, będąc tego godni, w pełni uczestniczyć w życiu Kościoła. Uważanie 
się za osobę homoseksualną, biseksualną czy odczuwanie pociągu do osób tej samej płci 
nie jest grzechem i nie jest dla danej osoby przeszkodą do uczestnictwa w życiu Kościoła, 
do posiadania powołania ani do uczęszczania do świątyni.

Czystość seksualna jest bardzo ważną częścią Boskiego planu, którego celem jest nasze 
szczęście. Relacje seksualne zarezerwowane są dla mężczyzny i kobiety, którzy pozostają 
w związku małżeńskim i obiecują sobie wzajemnie całkowitą wierność. Relacje seksualne 
pomiędzy mężczyzną i kobietą, którzy nie są ze sobą w związku małżeńskim, i pomiędzy 
osobami tej samej płci, łamią jedno z najważniejszych praw naszego Ojca w Niebie i stają 
się przeszkodą do naszego wiecznego postępu. Niezależnie od swojej orientacji seksualnej 
osoby, które łamią prawo czystości moralnej, mogą pojednać się z Bogiem dzięki pokucie. 
Jako naśladowcy Chrystusa opieramy się niemoralnym zachowaniom i staramy się być Jemu 
podobni. Poszukujemy przewodnictwa Ducha Świętego i pomocy Zbawiciela, który wie, jak 
nas wspomóc, kiedy stawiamy czoła pokusom (zob. I List do Koryntian 10:13; NiP 62:1). 
Jeśli ulegniemy pokusom natury seksualnej i złamiemy prawo czystości moralnej, możemy 
odpokutować, uzyskać przebaczenie i cieszyć się pełnym członkostwem w Kościele.

Możemy nie wiedzieć dokładnie, dlaczego niektórzy ludzie odczuwają pociąg do osób 
tej samej płci, ale dla niektórych stanowi to część złożonej rzeczywistości i ludzkiego 
doświadczenia. Zbawiciel Jezus Chrystus doskonale rozumie wszystkie nasze ziemskie 
wyzwania. Możemy więc zwrócić się do Niego po pocieszenie, radość, nadzieję i 
przewodnictwo (zob. Alma 7:11–12). Niezależnie od tego, jakim wyzwaniom możemy stawiać 
w życiu czoła, wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, które zasługują na wzajemną życzliwość 
i współczucie (List do Rzymian 8:16–17). Zapewniając atmosferę wsparcia, budujemy 
prawdziwą miłość i empatię wobec siebie nawzajem, a także jesteśmy bogatsi o różne punkty 
widzenia i wspólną wiarę.
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