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No evaņģēlija tēmu klāsta vietnē topics.lds.org:
Homoseksuālas tieksmes ir emocionāla, fiziska vai seksuāla rakstura tieksmes pret sava
dzimuma pārstāvi. Dažādiem cilvēkiem homoseksuālas tieksmes izpaužas dažādi. Daži
cilvēki jūt šādas tieksmes tikai pret sava dzimuma pārstāvjiem, kamēr citi var just tieksmi
pret abu dzimumu pārstāvjiem.
Baznīca nošķir homoseksuālas tieksmes no homoseksuālas rīcības. Cilvēki, kuri jūt
homoseksuālas tieksmes vai uzskata sevi par gejiem, lesbietēm vai biseksuāļiem, var
noslēgt un ievērot derības ar Dievu, kā arī pilnvērtīgi un cienīgi piedalīties Baznīcas dzīvē.
Identificēšanās ar gejiem, lesbietēm vai biseksuāļiem un homoseksuālu tieksmju izjušana nav
grēks un neliedz cilvēkam piedalīties Baznīcas dzīvē, pildīt aicinājumus un apmeklēt templi.
Seksuāla šķīstība ir daļa no ieceres, ko Dievs paredzējis mūsu laimei. Seksuālas attiecības
ir atļautas vienīgi starp vīrieti un sievieti, kuri ir laulājušies un solījuši viens otram pilnīgu
uzticību. Seksuālas attiecības starp vīrieti un sievieti, kuri nav laulājušies, vai starp viena
dzimuma pārstāvjiem ir mūsu Debesu Tēva dotā likuma, kas ir viens no svarīgākajiem
likumiem, pārkāpums un rada šķēršļus mūsu mūžīgajai pilnveidei. Cilvēki, kuri ir pārkāpuši
Šķīstības likumu, var tikt samierināti ar Dievu caur grēku nožēlošanu, neatkarīgi no savas
seksuālās orientācijas. Būdami Kristus sekotāji, mēs atturamies no netikumīgas rīcības un
tiecamies līdzināties Viņam. Mēs tiecamies pēc Svētā Gara vadības un Glābēja palīdzības, jo
Viņš zina, kā mums palīdzēt, kad tiekam kārdināti (skat. 1. korintiešiem 10:13; M&D 62:1).
Ja mēs pakļaujamies seksuālas dabas kārdinājumiem un pārkāpjam Šķīstības likumu, mēs
varam nožēlot grēkus, saņemt piedošanu un no jauna pilnvērtīgi iesaistīties Baznīcas dzīvē.
Kaut arī mēs nezinām, kādēļ daži cilvēki jūt tieksmi pret sava dzimuma pārstāvjiem, dažiem
tā ir sarežģīta realitāte un daļa no viņu cilvēciskās pieredzes. Glābējam, Jēzum Kristum,
ir pilnīga izpratne par visām grūtībām, ar kurām mēs saskaramies uz šīs Zemes, un mēs
varam vērsties pie Viņa pēc mierinājuma, prieka, cerības un vadības (skat. Almas 7:11–12).
Lai arī ar kādām grūtībām mēs sastaptos savā dzīvē, mēs visi esam Dieva bērni, kas ir
pelnījuši laipnu un līdzjūtīgu attieksmi (Romiešiem 8:16–17). Veidojot atbalsta pilnu vidi,
mēs pieaugam žēlsirdībā un iejūtībā cits pret citu un gūstam labumu no mūsu apvienotajiem
ieskatiem un ticības.
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