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З Gospel Topics (Євангельських тем) на сайті topics.lds.org:
Під потягом до осіб своєї статі мається на увазі емоційний, фізичний або статевий
потяг до особи такої ж статі. Потяг до осіб своєї статі у різних людей може
виявлятися по-різному. Дехто може відчувати потяг виключно до осіб своєї статі,
а інші---до осіб обох статей.
Церква відрізняє потяг до осіб своєї статі та гомосексуальну поведінку. Люди,
які відчувають потяг до осіб своєї статі або вважають себе геєм, лесбіянкою або
бісексуалом можуть укладати завіти з Богом і дотримуватися їх та гідно брати
участь у діяльності Церкви. Вважати себе геєм, лесбіянкою або бісексуалом чи
відчувати потяг до осіб своєї статі---це не гріх і не є перешкодою для участі людини
в діяльності Церкви, служінні у покликаннях чи для відвідування храму.
Статева чистота є невід’ємною складовою Божого плану для нашого щастя. Статеві
стосунки призначені лише для чоловіка та жінки, які уклали шлюб і дали обіцяння
цілковитої відданості одне одному. Статеві стосунки між неодруженими чоловіком
і жінкою або між людьми однієї статі є порушенням одного з найважливіших
законів нашого Небесного Батька і перешкодою для нашого вічного розвитку.
Люди будь-
якої сексуальної орієнтації, які порушують закон цнотливості,
можуть примиритися з Богом через покаяння. Ми, послідовники Христа, чинимо
спротив аморальній поведінці й прагнемо стати подібними до Нього. Ми шукаємо
скерування Святого Духа і допомоги Спасителя, Який знає, як допомогти нам,
коли ми зазнаємо спокус (див. 1 Коринтянам 10:13; УЗ 62:1). Якщо ми піддамося
сексуальним спокусам і порушимо закон цнотливості, ми можемо покаятися,
отримати прощення і бути у повному товаристві в Церкві.
Нам достеменно невідомо, чому деякі люди відчувають потяг до осіб своєї статі,
але для декого це реальність, яка є складною і має місце в їхньому людському
досвіді. Наш Спаситель Ісус Христос досконало розуміє кожен виклик, з яким ми
стикаємося на землі, і ми можемо звернутися до Нього, щоб отримати втіху, радість,
надію і скерування (див. Алма 7:11–12). Якими б не були виклики, що можуть
постати перед нами у житті, усі ми є дітьми Бога, які заслуговують на доброту і
співчуття одне до одного (Римлянам 8:16–17). Створюючи атмосферу підтримки,
ми виявляємо більше милосердя та співчуття одне до одного і отримуємо користь
від поєднання наших планів на майбутнє та віри.
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