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Sự thu hút đồng tính ám chỉ sự thu hút về mặt tình cảm, thể chất hoặc tình dục với một 
người cùng giới tính. Kinh nghiệm về sự thu hút đồng tính đều khác biệt đối với mỗi người. 
Một số người có thể cảm thấy hoàn toàn bị thu hút với người cùng giới tính, trong khi 
những người khác lại có thể cảm thấy bị thu hút với cả hai giới tính.

Giáo Hội phân biệt giữa sự thu hút đồng tính và hành vi tình dục đồng tính. Những người 
cảm thấy có sự thu hút đồng tính hoặc nhận ra mình là người đồng tính nam, đồng tính nữ 
hay lưỡng tính có thể lập và tuân giữ giao ước với Thượng Đế và hoàn toàn tham gia một 
cách xứng đáng trong Giáo Hội. Việc nhận ra mình là người đồng tính nam, đồng tính nữ 
hay lưỡng tính hoặc cảm thấy có sự thu hút đồng tính thì không phải là một tội lỗi và không 
ngăn cấm một người tham gia vào Giáo Hội, nắm giữ những chức vụ kêu gọi, hay tham 
dự đền thờ.

Sự thanh sạch về mặt tình dục là một phần thiết yếu trong kế hoạch của Thượng Đế dành 
cho hạnh phúc của chúng ta. Những mối quan hệ tình dục được dành riêng cho một người 
nam và người nữ đã kết hôn và hứa chung thủy trọn vẹn với nhau. Những mối quan hệ 
tình dục giữa một người nam và một người nữ không kết hôn, hoặc giữa những người 
cùng giới tính, đều sẽ vi phạm một trong những luật pháp quan trọng nhất của Cha Thiên 
Thượng và cản trở sự tiến triển vĩnh cửu của chúng ta. Những người có bất cứ khuynh 
hướng tình dục nào mà vi phạm luật trinh khiết đều có thể được hòa giải với Thượng Đế 
qua sự hối cải. Là các tín đồ của Đấng Ky Tô, chúng ta chống lại hành vi vô đạo đức và cố 
gắng để trở thành giống như Ngài. Chúng ta tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh 
và sự giúp đỡ của Đấng Cứu Rỗi là Đấng biết cách cứu giúp chúng ta khi chúng ta bị cám 
dỗ (xin xem 1 Cô Rinh Tô 10:13; GLGƯ 62:1). Nếu chúng ta đầu hàng những cám dỗ tình 
dục và vi phạm luật trinh khiết, thì chúng ta có thể hối cải, được tha thứ, và tham gia trọn 
vẹn với quyền tín hữu trong Giáo Hội.

Chúng ta có thể không biết chính xác lý do tại sao một số người cảm thấy bị thu hút bởi 
những người khác có cùng giới tính với mình, nhưng đối với một số người đó là một thực 
tế phức tạp và là một phần kinh nghiệm của con người. Đấng Cứu Rỗi Giê Su Ky Tô có một 
sự hiểu biết trọn vẹn về mọi thử thách mà chúng ta trải qua ở đây trên thế gian, và chúng ta 
có thể tìm đến Ngài để nhận được sự an ủi, niềm vui, hy vọng và hướng dẫn (xin xem An 
Ma 7:11–12). Bất kể những thử thách nào chúng ta có thể gặp phải trong cuộc sống, chúng ta 
cũng đều là con cái của Thượng Đế, xứng đáng nhận được sự tử tế và lòng trắc ẩn của nhau 
(Rô Ma 8:16–17). Khi tạo ra một môi trường đầy hỗ trợ, thì chúng ta xây đắp lòng bác ái và 
cảm thông đối với nhau và hưởng lợi từ những quan điểm và đức tin kết hợp của chúng ta.
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