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Tiltrekning til samme kjønn sikter til følelsesmessig, fysisk eller seksuell tiltrekning til en 
person av samme kjønn. Opplevelsen med tiltrekning til samme kjønn er ikke den samme 
for alle. Noen kan føle seg utelukkende tiltrukket til samme kjønn, mens andre kan føle seg 
tiltrukket til begge kjønn.

Kirken skiller mellom tiltrekning til samme kjønn, og homoseksuell adferd. De som opplever 
tiltrekning til samme kjønn eller identifiserer seg som homofile, lesbiske eller bifile, kan 
inngå og holde pakter med Gud, og fullt ut og verdig delta i Kirken. Identifisering som 
homofil, lesbisk eller bifil, eller tiltrekning til samme kjønn er ikke en synd, og utestenger 
ikke noen fra å delta i Kirken, ha kall, eller gå i templet.

Seksuell renhet er en avgjørende del av Guds plan for vår lykke. Seksuell omgang er 
forbeholdt en mann og en kvinne som er viet og har lovet fullstendig troskap mot hverandre. 
Seksuell omgang mellom en mann og en kvinne som ikke er gift, eller mellom noen av 
samme kjønn, bryter en av vår himmelske Faders viktigste lover og forhindrer vår evige 
utvikling. Mennesker av enhver seksuell legning som bryter kyskhetsloven, kan bli forsonet 
med Gud gjennom omvendelse. Som Kristi etterfølgere motstår vi umoralsk adferd og gjør 
vårt ytterste for å bli ham lik. Vi søker veiledning gjennom Den hellige ånd og hjelp fra 
Frelseren som vet hvordan han kan hjelpe oss når vi blir fristet (se 1 Korinterbrev 10:13; L&p 
62:1). Hvis vi gir etter for seksuelle fristelser og bryter kyskhetsloven kan vi omvende oss, 
bli tilgitt og delta i fullt fellesskap i Kirken.

Vi vet kanskje ikke akkurat hvorfor noen mennesker føler seg tiltrukket til samme kjønn, 
men for noen er det en komplisert virkelighet og del av den jordiske erfaringen. Frelseren 
Jesus Kristus har en fullkommen forståelse av alle utfordringer vi erfarer her på jorden, og 
vi kan vende oss til ham for trøst, glede, håp og veiledning (se Alma 7:11–12). Uansett hvilke 
utfordringer vi står overfor i livet er vi alle Guds barn, og fortjener hverandres vennlighet og 
medfølelse (Romerne 8:16–17). Når vi skaper et støttende miljø, bygger vi nestekjærlighet 
og empati for hverandre, og drar nytte av vårt samlede perspektiv og tro.
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