
Dumnezeu  
Îi iubeşte  
pe copiii Săi





1

Acest mesaj este adresat sfinţilor din zilele din 
urmă care se confruntă cu problema atracţiei faţă 
de persoanele de acelaşi sex şi care, uneori, se simt 
descurajaţi, dar care doresc cu sinceritate să trăiască 
o viaţă plăcută Tatălui nostru din Cer. 

Sunteţi un fiu sau o fiică a lui Dumnezeu şi inimile noastre se 
îndreaptă către dumneavoastră cu căldură şi afecţiune. În pofida 
atracţiei dumneavoastră faţă de persoanele de acelaşi sex pe care 
o aveţi acum, puteţi fi fericiţi în această viaţă, puteţi duce o viaţă 
curată din punct de vedere moral, puteţi oferi o slujire plină de 
însemnătate în Biserică, vă puteţi bucura de înfrăţirea deplină cu 
semenii dumneavoastră sfinţi din zilele din urmă şi, în cele din 
urmă, puteţi primi toate binecuvântările vieţii veşnice. 

Profetul Nefi din Cartea lui Mormon şi-a exprimat sentimen-
tele pe care le avem cu toţii, atunci când a mărturisit că el nu a 
„[cunoscut] înţelesul tuturor lucrurilor”. Dar el a depus măr-
turie: „Eu ştiu că [Dumnezeu] îi iubeşte pe copiii Săi” (1 Nefi 
11:17). Dumnezeu îi iubeşte, într-adevăr, pe toţi copiii Săi. 
Totuşi, multe întrebări, inclusiv unele cu privire la atracţia faţă 
de persoanele de acelaşi sex, vor trebui să-şi găsească răspun-
sul în viitor, chiar în viaţa de după moarte. Dar Dumnezeu 
ne-a revelat adevăruri simple pentru a ne îndruma, care nu se 
schimbă. El îi iubeşte pe toţi copiii Săi şi, pentru că vă iubeşte, 
vă puteţi încrede în El. 
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Identitatea şi potenţialul dumneavoastră

Sunteţi un fiu preţios sau o fiică preţioasă a lui Dumnezeu. 
Nu numai că El vă ştie numele; El vă cunoaşte personal. 

 Dragostea Sa pentru dumneavoastră este personală. Înainte 
de a vă fi născut pe pământ, aţi trăit în prezenţa Sa. Nu vă 
puteţi aminti de relaţia pe care aţi avut-o cu El în existenţa 
dumneavoastră premuritoare, dar El Îşi aminteşte. Deşi copiii 
Săi pot face, uneori, lucruri care Îl dezamăgesc, El îi va iubi 
întotdeauna. 

Când ştiţi cine sunteţi şi vă simţiţi bine ştiind că Dumnezeu 
vă iubeşte, puteţi înţelege mai uşor ce doreşte El pentru dum-
neavoastră. El doreşte ca dumneavoastră să aveţi toate binecu-
vântările vieţii veşnice. Viaţa veşnică înseamnă mai mult decât 
o viaţă lungă sau fără de sfârşit. A primi viaţă veşnică înseamnă 
a deveni asemănători Tatălui Ceresc, a trăi asemenea Lui şi a 
primi plenitudinea bucuriei. Puteţi primi viaţă veşnică dacă 
trăiţi în acord cu aceleaşi legi după care trăieşte Dumnezeu şi 
faceţi lucrurile pe care le face El. 
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Planul fericirii

Dumnezeu a pus la dispoziţie 
planul salvării sau planul fericirii 

pentru a vă ajuta să primiţi binecu-
vântările vieţii veşnice. Acest plan este 
descris în scripturi; bărbaţii şi femeile 
nu-l pot rescrie pentru a-l adapta 
dorinţelor lor. Numai Dumnezeu oferă 
răsplata vieţii veşnice. Unele dintre 
cele mai mari binecuvântări promise 
în acest plan, inclusiv viaţa veşnică, nu 
sunt menite să ofere plăcere imediată. 
Eternitatea este lungă, iar viaţa muri-
toare este scurtă. Pe măsură ce deciziile 
dumneavoastră se bazează pe principii 
eterne şi nu pe provocări sau dorinţe 
lumeşti, puteţi avea „pace în această 
lume şi viaţă veşnică în lumea care va 
veni” (D&L 59:23).

Aceste binecuvântări depind de supunerea faţă de principiile 
eterne. Importanţa familiilor este unul dintre aceste principii. 
Împărăţia celestială este organizată pe baza familiilor, adică 
un bărbat şi o femeie care îşi exercită împreună puterile de 
procreare în limitele stabilite de Domnul. Relaţiile intime cu 
persoane de acelaşi sex nu sunt în armonie cu acest plan. Fără 
soţ şi fără soţie, în împărăţia celestială nu ar putea exista familii 
eterne şi nici ocazia de a deveni asemănători Tatălui Ceresc. 

În unele împrejurări, o persoană amână căsătoria deoarece 
nu este, la acel moment, atrasă de o persoană de sex opus. În 
timp ce mulţi sfinţi din zilele din urmă, printr-un efort indivi-
dual, prin exercitarea credinţei şi bazându-se pe puterea ispăşi-
rii care-i întăreşte, depăşesc atracţia faţă de persoane de acelaşi 
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sex în viaţa muritoare, este posibil ca alţii să nu se poată elibera 
de această povară în această viaţă. Cu toate acestea, prin planul 
Său perfect, Tatăl Ceresc are grijă de aceia care caută să ţină 
poruncile Sale, dar care, fără vreo vină de-a lor, nu au parte de o 
căsătorie eternă în viaţa muritoare. Pe măsură ce urmăm planul 
întocmit de Tatăl Ceresc, trupurile, sentimentele şi dorinţele 
noastre se vor desăvârşi în viaţa de după moarte, astfel încât 
fiecare dintre copiii lui Dumnezeu să poată găsi bucurie într-o 
familie ce constă dintr-un soţ, o soţie şi copii. 

Atracţiile faţă de persoanele de acelaşi sex generează sen-
timente emoţionale, sociale şi fizice profunde. Toţi copiii 
Tatălui Ceresc doresc să iubească şi să fie iubiţi, inclusiv multe 
persoane adulte care, dintr-o serie de motive, rămân necăsăto-
rite. Dumnezeu îi asigură pe copiii Săi, inclusiv pe aceia care, 
la momentul actual, se simt atraşi de persoane de acelaşi sex, 
că dorinţele lor neprihănite vor fi, în cele din urmă, satisfăcute 
în felul Său şi la timpul stabilit de El. 
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Autocontrolul

Pentru a deveni demni de binecuvântările planului întocmit 
de Tatăl nostru Ceresc, fiecare dintre noi a fost trimis pe 

acest pământ pentru o perioadă de probă, în timpul căreia avem 
de înfruntat o varietate de ispite şi încercări. Unele dintre aceste 
încercări au legătură cu trupurile noastre. Deoarece nu am avut 
un trup fizic înainte de această viaţă, trebuie să învăţăm cum 
să trăim cu imperfecţiunile sale şi să interpretăm limbajul său, 
impulsurile şi nevoile sale. Şi, de multe ori, trebuie să învăţăm 
să spunem „nu”. Autocontrolul asupra trupurilor noastre fizice 
este foarte important, deoarece vom avea aceste trupuri, în 
forma lor perfectă, în viaţa următoare. 

Trupurile noastre sunt sacre; uneori, în scripturi, se face 
referire la ele ca fiind „templele lui Dumnezeu”. Mulţi oameni 
care se simt atraşi de persoane de acelaşi sex respectă sanctita-
tea trupurilor lor şi standardele pe care le-a stabilit Dumnezeu 
– că sexualitatea trebuie să fie exprimată „numai între bărbat 
şi femeie, căsătoriţi legal ca soţ şi soţie” („Familia: o declaraţie 
oficială către lume”, Liahona, noiembrie 2010, p. 129). Vieţile 
acestora sunt plăcute Tatălui nostru din Cer. Totuşi, alţii încalcă 
această limită şi se complac în comportament imoral. Dorinţa 
pentru satisfacerea poftelor fizice nu justifică imoralitatea niciu-
nei persoane. 

Adevărata fericire reprezintă mai mult decât manifestarea im-
pulsurilor fizice. Aceste impulsuri scad în intensitate pe măsură 
ce alte nevoi emoţionale fundamentale sunt satisfăcute – cum 
ar fi nevoia de a interacţiona cu alţii şi de a-i sluji. Adevărata fe-
ricire rezultă din autocontrol, respectul de sine şi dintr-o direc-
ţie pozitivă în viaţă. Rezultă dintr-o mărturie despre adevărata 
doctrină – inclusiv despre cine sunteţi şi cine puteţi deveni – şi 
din a trăi în acord cu planul fericirii întocmit de Dumnezeu. 
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Mulţi oameni care se simt atraşi de persoane de acelaşi sex au 
mărturii puternice despre Evanghelie şi, de aceea, nu dau frâu 
acelor impulsuri. Atracţia însăşi nu vă face nedemn. Dacă evi-
taţi gânduri şi fapte imorale, nu aţi păcătuit, chiar dacă simţiţi 
o astfel de atracţie. Prima Preşedinţie a afirmat: „Este o dife-
renţă între gânduri şi sentimente imorale şi implicarea într-un 
comportament imoral heterosexual sau homosexual” (scrisoare, 
14 noiembrie 1991).

Acest principiu este valabil în cazul tuturor copiilor lui Dum-
nezeu, căci El a declarat că toate relaţiile sexuale în afara căsăto-
riei nu sunt acceptate. Fiecare om are parte de ispite, dar unul 
dintre scopurile vieţii muritoare este să învăţăm să le depăşim. 
Preşedintele David O. McKay a definit spiritualitatea în termeni 
foarte frumoşi ca fiind „conştientizarea victoriei asupra propriei 
persoane” (în Conference Report, octombrie 1969, p. 8). Aceste 
ispite care, în general, apar neinvitate pot fi puternice, dar nu 
sunt niciodată atât de puternice încât să ne priveze de libertatea 
noastră de a alege. Vârstnicul Dallin H. Oaks a spus: „Fiecare 
dintre noi are sentimente pe care nu le-am ales, dar Evanghelia 
lui Isus Hristos ne învaţă că încă avem puterea de a ne opune şi 
a ne corecta sentimentele (după cum este necesar) şi de a ne asi-
gura că acestea nu ne fac să nutrim gânduri nepotrivite sau să 
ne angrenăm într-un comportament păcătos” („Same-Gender 
Attraction”, Ensign, octombrie 1995, p. 9). Gândurile nepotri-
vite se risipesc dacă le înlocuiţi imediat cu gânduri înălţătoare 
şi constructive. 

În căutarea dumneavoastră a autocontrolului, amintiţi-vă să 
trăiţi în neprihănire atât în viaţa personală, cât şi în public. Pre-
şedintele Gordon B. Hinckley ne-a îndemnat: „Comportamen-
tul nostru în public trebuie să fie ireproşabil. Comportamentul 
nostru în viaţa privată este cu atât mai important. Trebuie să fie 
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în acord cu standardul stabilit de Domnul. Nu ne putem com-
plăcea în păcat, cu atât mai mult în încercarea de a ne ascunde 
păcatele” („Personal Worthiness to Exercise the Priesthood”, 
Ensign, mai 2002, p. 52). 

Dacă aţi încălcat poruncile lui Dumnezeu sau legămintele 
pe care le-aţi făcut, vă puteţi pocăi. Prin ispăşire, Isus Hristos a 
plătit preţul pentru păcatele dumneavoastră şi Dumnezeu vă va 
ierta. După ce v-aţi pocăit în întregime şi cu sinceritate, nu mai 
trebuie să insistaţi asupra păcatelor din trecut. Porunca Dom-
nului de a „[ierta] pe toţi oamenii” include condiţia de a vă 
ierta pe dumneavoastră înşivă (vezi D&L 64:10).

Înţelegerea adevărurilor eterne reprezintă o motivaţie pu-
ternică de a avea un comportament neprihănit. Veţi avea cea 
mai mare izbândă concentrându-vă asupra lucrurilor pe care le 
înţelegeţi şi le puteţi controla în acest moment, în loc să vă iro-
siţi energia şi să vă sporiţi frustrarea îngrijorându-vă despre lu-
crurile pe care Dumnezeu încă nu le-a revelat pe deplin. Trăiţi, 
concentrându-vă asupra adevărurilor simple ale Evangheliei 
lui Isus Hristos. Tendinţele de a vă simţi atraşi de persoane de 
acelaşi sex pot fi foarte puternice, dar prin credinţa în ispăşire 
puteţi obţine puterea de a rezista oricărui fel de comportament 
necorespunzător, păstrându-vă viaţa liberă de păcat. 
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Umpleţi-vă viaţa cu lucruri bune

Un înţelept a spus că dacă plantăm 
seminţe bune într-o grădină, nu 

va fi atât de multă nevoie să prăşim. 
În mod asemănător, dacă ne umplem 
vieţile cu hrana spirituală pe care a 
oferit-o Dumnezeu, putem obţine mai 
uşor controlul asupra înclinaţiilor 
pe care le avem şi putem deveni mai 
uşor proprii noştri stăpâni. Acest lucru 
înseamnă să creăm o atmosferă zilnică 
sănătoasă, în care Spiritul poate să 
abunde şi să evităm împrejurările pline 
de ispite, în care Spiritul este ofensat. 
O atmosferă sănătoasă include preas-
lăvirea consecventă în particular şi în 
comun, prezenţa la biserică, postul, 
participarea la rânduielile din templu, 
slujirea, citirea scripturilor, rugăciunea, 

asocierea cu prieteni buni şi expunerea la literatură şi muzică 
înălţătoare. Pe măsură ce vă înconjuraţi cu aceste lucruri, gră-
dina dumneavoastră va da roade bune şi va fi o bucurie pentru 
dumneavoastră şi pentru Tatăl dumneavoastră din Cer. Fericirea 
rezultă din înfăptuirea lucrurilor bune, nu doar din reprimarea 
acelor lucruri care Îl jignesc pe Dumnezeu. 

Una dintre modalităţile foarte importante de a vă umple 
grădina spirituală cu seminţe bune este să participaţi activ la 
adunările Bisericii. Deşi atracţiile faţă de persoanele de acelaşi 
gen pot continua şi pot menţine active sentimente tensio-
nate, veţi fi întăriţi prin intermediul slujirii în cadrul Bisericii 
şi al interacţiunii cu alţi membri ai Bisericii care împărtăşesc 
aceleaşi crezuri şi care au făcut aceleaşi legăminte pe care şi 
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dumneavoastră le-aţi făcut. Luarea din împărtăşanie, cântarea 
imnurilor Sionului şi ascultarea cuvântărilor înălţătoare, toate 
acestea contribuie la dezvoltarea dumneavoastră spirituală. 
 Neglijarea acestor influenţe pozitive şi depărtarea de Biserică 
din pricina descurajării, a respingerii pe care o percepeţi că ar 
veni din partea membrilor sau din sentimentul că nu aparţi-
neţi, nu va face altceva decât să vă dăuneze spiritualitatea şi 
dorinţa dumneavoastră de a vă controla acţiunile. 

Unii oameni care se simţeau atraşi de persoane de acelaşi 
sex s-au simţit respinşi deoarece membrii Bisericii nu dădeau 
întotdeauna dovadă de dragoste. Niciun membru al Bisericii nu 
trebuie să fie vreodată intolerant. Când daţi dovadă de dragoste 
şi bunătate faţă de alţii, le oferiţi ocazia de a-şi schimba atitudi-
nea şi de a-L urma mai bine pe Hristos. 

Pe lângă umplerea grădinii dumneavoastră cu influenţe 
pozitive, trebuie, de asemenea, să evitaţi orice influenţă care vă 
poate dăuna spiritualitatea. Una dintre aceste influenţe nega-
tive este obsesia faţă de gândurile şi sentimentele de atracţie 
faţă de persoanele de acelaşi sex sau concentrarea asupra lor. 
Nu este de ajutor să afişaţi tendinţe homosexuale sau ca acestea 
să devină subiect de discuţie. Este mai bine să vă alegeţi ca 
prieteni pe aceia care nu îşi afişează în public sentimentele ho-
mosexuale. Alegerea cu grijă a prietenilor şi mentorilor care duc 
vieţi constructive şi neprihănite este unul dintre cei mai impor-
tanţi paşi în a fi productiv şi virtuos. Asocierea cu cei de acelaşi 
sex este normală şi de dorit, atâta timp cât stabiliţi cu înţelep-
ciune limite pentru a evita dependenţa emoţională necores-
punzătoare care poate duce, în cele din urmă, la relaţii fizice de 
natură sexuală. Într-o relaţie atât de apropiată cu un prieten de 
acelaşi sex există un risc moral care poate duce la obiceiuri imo-
rale pe care Domnul le condamnă. Cele mai importante relaţii 
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ale noastre sunt cele cu membrii familiei deoarece legăturile 
noastre cu ei pot fi eterne. 

Disperarea este o altă influenţă negativă. Ea rezultă, adesea,  
dintr-o lipsă de cunoaştere a dragostei neîntrerupte a lui 
Dumnezeu şi de încredere în aceasta, aşa cum este oferită prin 
puterea ispăşirii. Puteţi căpăta speranţă în faptul că fiecare 
binecuvântare ce este posibilă prin intermediul planului feri-
cirii întocmit de Tatăl Ceresc rămâne accesibilă pentru fiecare 
dintre copiii Săi. Disperarea şi îndoiala pot duce la retragere, 
învinovăţire şi lipsă de răbdare pentru că nu toate răspunsurile 
şi soluţiile problemelor vieţii sunt oferite imediat. Spiritul lui 
Dumnezeu aduce voie-bună şi fericire. Încredeţi-vă în Dom-
nul. Nu daţi vina pe nimeni – nici pe dumneavoastră, nici pe 
părinţii dumneavoastră, nici pe Dumnezeu – pentru lucrurile 
neînţelese pe deplin în această viaţă. 

Pornografia, în toate formele ei subtile şi dăunătoare este, cu 
precădere, o influenţă negativă, periculoasă şi care creează de-
pendenţă. Imaginile la care este expusă mintea dumneavoastră, 
fie chiar şi pentru un moment scurt, sunt înregistrate şi revin 
într-un moment de slăbiciune pentru a distruge hotărârea dum-
neavoastră. Faptele neprihănite rezultă din puritatea gânduri-
lor, susţinută de literatura, conversaţiile, muzica şi alte mijloace 
media înălţătoare. 

Unii oameni au fost abuzaţi în copilărie sau au avut expe-
rienţe de natură sexuală la o vârstă fragedă. Dacă vi s-a întâm-
plat acest lucru, vă rugăm să înţelegeţi că abuzul la care aţi fost 
supuşi de alţii sau experienţele dumneavoastră din tinereţe 
nu ar trebui să vă creeze un sentiment de vinovăţie, de lipsă 
de demnitate sau de respingere din partea lui Dumnezeu sau 
a  Bisericii Sale. Faptele mai puţin plăcute din anii copilăriei, 
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lipsite de vinovăţie, nu predispun un 
tânăr să se simtă atras de persoane 
de acelaşi sex atunci când ajunge la 
maturitate. 

Veţi izbuti cel mai bine să vă con-
trolaţi viaţa pe măsură ce vă hrăniţi 
spiritul în mod constant. Abţinerea de 
la mâncare pentru perioade prelungite 
de timp, urmată de mesele excesiv de 
bogate, nu vă vor ajuta să vă menţi-
neţi sănătatea fizică. În mod asemă-
nător, hrănirea sporadică a spiritului 
dumneavoastră, chiar şi cu intensitate 
mare, nu va da aceleaşi rezultate ca 
hrana oferită spiritului dumneavoastră 
cu consecvenţă, zi de zi. 
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„[Mergeţi] înainte” 

P reşedintele Gordon B. Hinckley a făcut promisiunea că 
cei care se simt atraşi de persoane de acelaşi sex şi care nu 

afişează aceste tendinţe, pot „merge înainte la fel cum fac toţi 
ceilalţi membri ai Bisericii” („What Are People Asking about 
Us?” Ensign, noiembrie 1998, p. 71).

Dacă trăiţi în acord cu standardele pe care le-a stabilit Dum-
nezeu şi vă umpleţi zilele cu lucruri pline de însemnătate, viaţa 
dumneavoastră va fi plină de speranţă şi vă puteţi aştepta la 
ocazii de a oferi slujire plină de însemnătate, de a vă simţi in-
cluşi în activităţi sociale şi de a creşte spiritual în această viaţă. 

Este util să vă întâlniţi cu episcopul dumneavoastră şi cu alţi 
conducători ai preoţiei care deţin cheile de a oferi sfaturi inspi-
rate pentru membrii Bisericii din unitatea dumneavoastră. Dacă 
îi abordaţi deschis şi cu umilinţă, ei vă vor veni în ajutor cu 
compasiune şi dragoste în timp ce vă sfătuiţi împreună. Prima 
Preşedinţie a afirmat: „Îi încurajăm pe conducătorii şi membrii 
Bisericii să le vină în ajutor cu dragoste şi înţelegere celor care 
au probleme în aceste privinţe. Mulţi vor răspunde dacă se va 
da dovadă de o dragoste asemănătoare cu cea a lui Hristos şi 
se vor oferi sfaturi inspirate” (scrisoare, 14 noiembrie 1991). 
Este, de asemenea, util să se facă apel la consiliere profesională 
din partea celor care au experienţă cu cei care se simt atraşi de 
persoane de acelaşi sex şi al căror sfat este consistent cu învăţă-
turile Evangheliei. 

În timp ce căutaţi ajutorul altora, aveţi grijă să nu deveniţi 
dependenţi de ei pentru a vă obţine tăria spirituală. Episcopul 
dumneavoastră şi alţi conducători vă pot oferi consiliere şi vă 
pot învăţa principiile adevărate ale planului întocmit de Dum-
nezeu pentru copiii Săi dar, în cele din urmă, tăria de care aveţi 
nevoie pentru a vă susţine trebuie să vină de la Domnul pe 
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măsură ce vă supuneţi influenţei Duhului Sfânt şi vă exercitaţi 
credinţa în Isus Hristos. Numai atunci vor exista o hotărâre de 
durată şi suficientă tărie pentru a vă abţine de la un comporta-
ment şi de la gânduri neplăcute lui Dumnezeu. 

Un număr de sfinţi din zilele din urmă care se simt atraşi de 
persoane de acelaşi sex merg înainte, trăind cu grijă în acord cu 
standardele Evangheliei, stând aproape de Domnul şi primind 
ajutor ecleziastic şi specializat atunci când este nevoie. Vieţile 
lor sunt abundente şi satisfăcătoare şi ei pot avea siguranţa că, în 
cele din urmă, toate binecuvântările vieţii veşnice vor fi ale lor. 

Învăţăturile Evangheliei diferă cu mult faţă de felul şi 
învăţăturile lumii în multe aspecte, inclusiv în privinţa com-
portamentului moral. Aceste diferenţe rezultă din înţelegerea 
noastră a darului vieţii veşnice pe care Tatăl Ceresc a pregătit-o 
pentru noi şi a condiţiilor necesare pentru a o primi. Nimeni 
nu este şi nici nu poate fi vreodată exclus din cercul dragostei 
lui Dumnezeu sau din braţele deschise ale Bisericii Sale, căci 
noi toţi suntem fiicele şi fiii Săi preaiubiţi. După cum a spus 
preşedintele Hinckley: „Inimile noastre se îndreaptă către cei 
care au sentimente de atracţie faţă de persoane de acelaşi sex. 
Ne amintim de dumneavoastră înaintea Domnului, ne sunteţi 
dragi şi vă privim ca pe fraţii şi surorile noastre” („Stand Strong 
against the Wiles of the World”, Ensign, noiembrie 1995, p. 99).
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