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Bog voli svu svoju djecu
Ništa ne pokazuje potpunije dubinu i doseg Božje ljubavi nego njegova voljnost žrtvovati svojeg Sina
kako bismo mi, njegova djeca, mogli nadvladati smrt i kako bi nam mogao ponuditi vječni život.
»Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj
vjeruje, već da ima život vječni« (Ivan 3:16). Ništa bolje ne pokazuje ljubav Isusa Krista nego njegova
voljnost dati svoj život kako bi pomirio za grijehe čovječanstva, nadoknadio svu patnju i nepravdu
i za sve odriješio uze smrtne (vidi Alma 7:11–13). »Nitko nema veće ljubavi od one da položi svoj
život za svoje prijatelje« (Ivan 15:13).
U govoru na Općem saboru u listopadu 2009., predsjednik Dieter F. Uchtdorf je opisao Božju ljubav:
»Bog ne gleda na vanjštinu čovjeka. Vjerujem da njemu nije uopće važno volimo li u dvorcu ili u
kolibi, jesmo li zgodni ili jednostavni, jesmo li slavni ili zaboravljeni. Iako smo nepotpuni, Bog nas
voli u potpunosti. Iako smo nesavršeni, on nas voli savršeno. Iako se možemo osjećati izgubljenima
i bez kompasa, Božja nas ljubav u potpunosti obuhvaća.
On nas voli jer je ispunjen beskrajnom mjerom svete, čiste i neopisive ljubavi. Važni smo Bogu ne
zbog našeg životopisa, već zbog toga što smo njegova djeca. On voli svakoga od nas« (»Božja ljubav«,
Opći sabor u listopadu 2009.).
On nas sve voli. Voli one drugih vjera i one bez vjere. Voli one koji pate. Jednako voli bogate i
siromašne. Voli ljude svih rasa i kultura, i vjenčane i nevjenčane, kao i one koji osjećaju istospolnu
privlačnost ili se identificiraju kao homoseksualci, lezbijke ili biseksualci. A Bog od nas očekuje da
slijedimo njegov primjer.
Zapovjeđeno nam je da ljubimo Boga i jedni druge
»‘Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom pameti svojom!’ To
je najveća i prva zapovijed. Druga je toj jednaka: ‘Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!’ (Matej
22:37–39).
»Ovo je zapovijed moja: ljubite jedan drugoga kao što sam ja ljubio vas!« (Ivan 15:12).
Svoju ljubav prema Bogu pokazujemo obrdržavanjem njegovih zapovijedi (vidi Ivan 14:15) i
ljubljenjem jedni drugih (vidi Ivan 13:34). Ako u svojoj obitelji ili među prijateljima imate osobu
koja osjeća istospolnu privlačnost ili se identificira kao homoseksualac, volite ih. Predsjednik Henry
B. Eyring je rekao:
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»Ako želite ostati blizu nekome tko vam je bio drag, ali od koga ste odvojeni, vi znate kako to učiniti. Našli
biste način kako razgovarati s njima, slušali biste ih i otkrili biste načine kako činiti stvari jedni za druge. Što se
češće to događalo, dalje je išlo i dublja bi bila veza privrženosti. Ako bi mnogo vremena prošlo bez razgovaranja,
slušanja i činjenja, veza bi oslabila. Bog je savršen i svemoćan, a vi i ja smo smrtni. Ali on je naš Otac, on nas
voli i nudi istu mogućnost da mu se približimo kao što bi brižni prijatelj. I vi ćete to učiniti zapravo na isti način:
govoreći, slušajući i čineći« (»To Draw Closer to God«, Opći sabor u travnju 1991.).
Svoju ljubav prema Bogu pokazujete vlastitom ljubavlju i služenjem drugima. »A gle, kazujem vam ovo da naučite
mudrost, da naučite kako ste, kad služite bližnjemu svojemu, samomu Bogu svojemu na službu« (Mosija 2:17).
Što znači voljeti jedan drugoga? Ljubav brine. Ljubav sluša. Ljubav uključuje. Ljubav nadahnjuje. Ljubav je u
srži onoga što nas čini ljudima, jer smo mi djeca Božja, a »Bog [je] ljubav« (1. Ivanova 4:8). Na Posljednjoj večeri
Spasitelj je ponovio: »Ako imadnete ljubavi jedan prema drugome, po tom će svi upoznati da ste moji učenici«
(Ivan 13:35).
Zapovijed da volimo jedni druge uključuje one koji svijet ne vide jednako kao mi. Kao što je starješina Dallin
H. Oaks objasnio:
»U toliko mnogo odnosa i okolnosti u životu, moramo živjeti s razlikama. Ondje gdje je bitno, te se naše razlike
ne smiju zanijekati ili napustiti, no kao sljedbenici Kristovi trebamo živjeti u miru s drugima koji ne dijele naše
vrijednosti ili prihvaćaju učenja na kojima su temeljena. Očev naum spasenja, koji nam je poznat iz proročke
objave, smješta nas u smrtne okolnosti gdje trebamo obdržavati njegove zapovijedi. On uključuje ljubav prema
bližnjima različitih kultura i uvjerenja, kako je i on ljubio nas. Kako nas prorok iz Mormonove knjige podučava,
moramo nastaviti imati ‘ljubavi prema Bogu i svim ljudima’ (2. Nefi 31:20)» (»Ljubav prema drugima i život s
razlikama« Opći sabor u listopadu 2014.).
Božanska ljubav ne opravdava grijeh – »jer ja, Gospod, ne mogu gledati na grijeh ni s najmanjom mjerom
popustljivosti« – no rado oprašta – »ipak, svakomu koji se obrati i izvrši zapovijedi Gospodnje, bit će oprošteno«
(NiS 1:31–32). Na isti način, ne bismo trebali posustati u življenju i branjenju Božjih zapovijedi već potpuno
odražavati Božju ljubav, također moramo voljeti jedni druge toliko otvoreno i potpuno da se nitko ne može
osjećati napušteno, usamljeno ili bespomoćno.
Spasitelj ima savršeno razumijevanje svih naših teškoća
»Sad vidimo u ogledalu, nejasno, a onda ćemo licem u lice. Sad nesavršeno poznajem, a onda ću savršeno spoznati
kao što sam spoznat« (1. Korinćanima 13:12).
Kao smrtnicima, naše je razumijevanje ograničeno. S Nefijem možemo izjaviti da mi »znam[o] da on djecu svoju
ljubi, ipak, ne znam[o] što sve to znači« (1. Nefi 11:17).
Dok tražimo odgovore i usmjerenje za naše osobno putovanje, možemo vjerovati Bogu i moći svojstvenoj
pomirbenoj žrtvi Isusa Krista. Kad je Isus Krist na sebe preuzeo grijehe svijeta, također je osjetio svaku bol i
nevolju koju bilo koja osoba može doživjeti:
»I on će ići trpeći mnoge boli i nevolje, i napastovanja svakovrsna. A sve to da se ispuni riječ koja kaže da će on
uzeti na se boli i slabosti naroda svojega« (Alma 7:11).
Osjećaji istospolne privlačnosti nisu grijeh i možemo odabrati kako reagirati
Crkva ne zauzima stav o pitanju istospolne privlačnosti. Godine 2006. starješina Dallin H. Oaks je izjavio:
»Crkva ne zauzima stav o pitanjima o bilo kojoj od ovih podložnosti ili sklonosti, uključujući pitanja u vezi s
istospolnom privlačnošću« (intervju sa starješinom Dallinom H. Oaksom i starješinom Lanceom B. Wickmanom
2006.: »Same-Gender Attraction«).
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Osjećaji istospolne privlačnosti nisu grijeh. Starješina M. Russell Ballard je izjavio:
»Da budemo jasni: Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana vjeruje da je ‘iskustvo istospolne privlačnosti
složena stvarnost mnogih ljudi. Sama privlačnost nije grijeh, no djelovanje po njoj jest. Premda pojedinci ne
odabiru imati takve privlačnosti, odabiru kako će odgovoriti na njih. S ljubavlju i razumijevanjem, Crkva poseže
prema svoj Božjoj djeci, uključujući [one koji osjećaju istospolnu privlačnost]’« (»The Lord Needs You Now!«
Ensign, rujan 2015., 29).
Premda istospolna privlačnost nije grijeh, može biti izazov. I iako nitko vjerojatno ne odabire imati takve osjećaje,
mogu se obvezati obdržavati Božje zapovijedi. Roditelj djeteta koje osjeća istospolnu privlačnosti ili se identificira
kao homoseksualac treba odabrati voljeti i prihvatiti to dijete. Kao zajednica članova Crkve, trebamo odabrati
stvoriti zajednicu gdje su svi dobrodošli.
»Poziva sve da k njemu dođu i okuse dobrotu njegovu, i nikomu on ne priječi koji k njemu dolaze… svi su pred
Bogom jednaki« (2. Nefi 26:33).
Ljudi koji žive prema Božjim zapovijedima mogu u potpunosti sudjelovati u Crkvi
»Uistinu, sad istom shvaćam: ‘Bog nije pristran’« (Djela 10:34).
Bog obećava da ćemo, ako se držimo njegovih zakona, imati vječnu radost, a on uvijek održava svoja obećanja.
Očigledno osobe koje osjećaju istospolnu privlačnost ili se identificiraju kao homoseksualci mogu dati i održati
obećanja Bogu. Mogu koračati u njegovom svjetlu. Mogu u potpunosti sudjelovati u Crkvi.
»Ako članovi osjećaju istospolnu privlačnost, no ne upuštaju se u homoseksualno ponašanje, vođe ih trebaju
podržati i potaknuti u njihovoj odluci da žive u skladu sa zakonom ćudoredne čistoće i da kontroliraju nepravedne
misli. Ovi članovi mogu primiti crkvene pozive. Ako su dostojni i kvalificirani na svaki drugi način, također
mogu dobiti hramske preporuke i primiti hramske uredbe« (Priručnik 2: Upravljanje Crkvom, 21.4.6).
Predsjednik Gordon B. Hinckley je izjavio:
»Volimo ih kao sinove i kćeri Božje. Oni možda imaju određene sklonosti koje su snažne i koje može biti teško
kontrolirati. Većina ljudi ima sklonosti ove ili one vrste u različitim trenucima. Ne budu li djelovali u skladu s
tim sklonostima, tada mogu napredovati kao svi drugi članovi Crkve. Ako prekrše zakon ćudoredne čistoće i
moralne standarde Crkve, tada su podložni stegovnom postupku Crkve, baš kao što su i drugi« (»What Are People
Asking about Us?« Opći sabor u listopadu 1998.).
Bez obzira na okolnosti osobe, ona sada može doprinijeti Gospodinovom djelu i iščekivati da će njezina vjernost
potaknuti iste blagoslove, ovdje i ondje, koje je Bog obećao svima koji su jednako vjerni. Starješina D. Todd
Christofferson je primijetio:
»Svatko ima darove; svatko ima talente; svatko može doprinijeti odvijanju božanskog nauma u svakom naraštaju.
Mnogo se dobroga, mnogo toga što je bitno – čak i ponekad sve što je potrebno u određenom trenutku – može
postići u manje idealnim okolnostima. Tako mnogi od vas čine najbolje što mogu. A kada se vi koji nosite najteže
križeve smrtnosti uspravite u obrani Božjega nauma za uzvišenje njegove djece, svi ćemo biti spremni podržati
vas. S pouzdanjem svjedočimo da je Pomirenje Isusa Krista očekivano i, naposljetku, nadoknadit će sva uništenja
i gubitke onih koji mu se obrate. Nitko nije predodređen primiti manje od onoga što Otac ima za svoju djecu«
(»Zašto brak, zašto obitelj«, Opći sabor u travnju 2015.).
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Zakon ćudoredne čistoće primjenjuje se na svu Božju djecu
Spolna je čistoća ključan dio Božjeg nauma za našu sreću. Prvo predsjedništvo i Zbor dvanaestorice apostola su
izjavili:
»Prva se zapovijed koju je Bog dao Adamu i Evi, odnosi na njihovu mogućnost roditeljstva kao muža i žene. Mi
izjavljujemo da Božja zapovijed njegovoj djeci, da se množe i napuče zemlju, ostaje na snazi. Nadalje izjavljujemo
da je Bog zapovjedio da se sveta moć stvaranja koristi samo između muškarca i žene zakonski vjenčanih kao
muž i žena« (»Obitelj: Proglas svijetu«).
Spolni odnosi između muškarca i žene koji nisu u braku ili između osoba istog spola su grešni i krše jedan od
najvažnijih zakona našeg Oca na Nebu te nam smetaju na putu našeg vječnog napretka.
»Gospodinov zakon ćudoredne čistoće jest uzdržavanje od seksualnih odnosa izvan zakonitog braka i vjernost
unutar braka. Seksualni su odnosi prikladni samo između muškarca i žene pravno i valjano vjenčanih kao suprug
i supruga. Preljub, bludništvo, homoseksualni ili lezbijski odnosi, te svake druge nesvete, neprirodne ili nečiste
prakse su grijeh« (Priručnik 2: Upravljanje Crkvom, 21.4.5).
Osobe bilo koje spolne orijentacije, koje prekrše zakon ćudoredne čistoće, mogu se kroz pokajanje pomiriti s
Bogom.
»Ne čini preljuba. A tko učini preljub i ne obrati se, nek bude isključen. A onaj koji počini preljub i obrati se svim
srcem svojim i okani ga se te ga više ne čini, njemu oprosti« (Nauk i savezi 42:24–25).
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