Повідомлення
Дата:

25 жовтеня 2016 р.

Кому:

генеральним авторитетам,
територіальним сімдесятникам,
президентам колів, місій та округів,
єпископам і президентам філій; членам рад колів і приходів

Від:

Виконавчої ради з питань священства й сім’ї (801-240-2134)

Тема:

Служіння людям, які мають потяг до осіб своєї статі

Наступні оновлені матеріали щодо потягу до осіб своєї статі зараз
доступні для окремих осіб, сімей та рад приходів:
• Стаття “Потяг до осіб своєї статі” в Gospel Topics (Євангельських
темах) на сайті LDS.org (див. додаток)
• Учення Церкви (див. додаток)
• Найпоширеніші запитання (див. додаток)
• Сайт Mormonandgay.lds.org, доступний англійською мовою
• Ministering Resources (Матеріали для служіння) (ministering.lds.org),
доступні членам рад приходів і колів 10 мовами у Матеріалах для
провідників та діловодів на сайті LDS.org.
Ці матеріали можна розглядати на зборах ради колу або приходу.
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Потяг до осіб своєї статі
25 жовтня 2016 р.

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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Учення Церкви
25 жовтня 2016 р.

Від mormonandgay.lds.org.
Бог любить усіх Своїх дітей
Ніщо так повно не демонструє глибину і всеосяжність Божої любові, як Його готовність
пожертвувати Своїм Сином, щоб ми, Його діти, могли подолати смерть і щоб нам було
надано можливість отримати вічне життя. “Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого
Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне” (Іван
3:16). Немає кращого свідчення про любов Ісуса Христа, ніж Його готовність віддати
Своє життя, щоб спокутувати гріхи людства, здійснити компенсацію за всі страждання
і несправедливість та розірвати пута смерті для всіх людей (див. Алма 7:11–13). “Ніхто
більшої любови не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх” (Іван 15:13).
У виступі на жовтневій генеральній конференції 2009 р. президент Дітер Ф. Ухтдорф так
описав Божу любов:
“Бог не дивиться на зовнішність людини. Я вірю, що Він зовсім не зважає на те, живемо
ми в палаці чи сільській хаті, привабливі ми чи ні, відомі чи забуті. Хоч ми й недовершені,
Бог любить нас довершеною любов’ю. Хоч ми й недосконалі, Він любить нас досконалою
любов’ю. Хоч ми можемо відчувати, що загубились і не маємо компаса, Божа любов огорне
нас з усіх боків.
Він любить нас, бо безмежно сповнений святої, чистої любові, яку неможливо описати. Ми
важливі для Бога не завдяки нашим резюме, а тому що ми Його діти. Він любить кожного
з нас” (“Любов Бога”, жовтнева генеральна конференція 2009 р.).
Бог любить усіх нас. Він любить людей, які належать до різних конфесій, і тих, хто є
невіруючими. Він любить стражденних. Він однаково любить багатих і бідних. Він любить
людей усіх рас і культур, одружених та неодружених і тих, хто відчуває потяг до осіб
своєї статі чи вважає себе геєм, лесбіянкою чи бісексуалом. І Бог очікує, що ми будемо
наслідувати Його приклад.
Нам заповідано любити Бога і одне одного.
“Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою”.
Це найбільша й найперша заповідь. А друга однакова з нею: “Люби свого ближнього, як
самого себе” (Матвій 22:37–39).
“Оце Моя заповідь, щоб любили один одного ви, як Я вас полюбив!” (Іван 15:12).
Ми виявляємо нашу любов до Бога, дотримуючись Його заповідей (див. Іван 14:15) і
ставлячись з любов’ю одне до одного (див. Іван 13:34). Якщо хтось з членів вашої сім’ї або
друзів відчуває потяг до осіб своєї статі чи вважає себе геєм, любіть їх. Президент Генрі Б.
Айрінг зазначив:
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“Якщо ви прагнете залишатися близькими до когось, кого ви любите, але хто далеко від вас, ви знаєте,
як це робити. Ви знайдете спосіб, як поговорити з ними, ви будете їх слухати і знайдете можливості,
щоб робити щось одне для одного. Чим частіше це відбувається, чим довше продовжується, тим
міцнішими будуть узи любові. Якщо не говорити, не слухати і не діяти протягом тривалого часу, узи
послабляться. Бог досконалий і всемогутній, а ми з вами смертні. Але Він наш Батько, Він любить нас
і, подібно до люблячого друга, пропонує таку саму можливість наблизитися до Нього. І ви будете це
робити майже подібним чином: говорити, слухати і діяти” (“To Draw Closer to God,” Apr. 1991 general
conference).
Ви виявляєте свою любов до Бога, люблячи інших людей і служачи їм. “І слухайте, я кажу вам це, щоб
ви навчилися мудрості; щоб ви дізналися, що коли ви служите вашим ближнім, то ви тільки служите
вашому Богові” (Мосія 2:17).
Що означає любити одне одного? Любов піклується. Любов слухає. Любов залучає. Любов надихає.
Саме завдяки любові ми стаємо людяними, адже ми діти Бога, а “Бог є любов” (1 Івана 4:8). На
Останній вечері Спаситель ще раз сказав: “По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов
між собою” (Іван 13:35).
Заповідь любити одне одного також означає з любов’ю ставитися до тих, хто бачить світ не так, як ми.
Старійшина Даллін Х. Оукс пояснив:
“Маючи так багато стосунків і обставин у житті, ми повинні уживатися з відмінностями. У важливих
ситуаціях наша сторона цих відмінностей не повинна бути знехтувана або зневажена, однак, як
послідовники Христа, ми маємо жити мирно з іншими людьми, які не розділяють наших цінностей
або не приймають вчень, на яких вони основуються. План спасіння, підготовлений Батьком, який
ми знаємо через пророче одкровення, ставить нас в моральні ситуації, коли ми маємо дотримуватися
Його заповідей. Це включає в себе таку ж любов до наших ближніх з різних культур і вірувань, яку Він
виявив до нас. Як навчав один з пророків з Книги Мормона: ми повинні просуватися вперед, маючи
“любов до Бога і до всіх людей” (2 Нефій 31:20)” (“Любити відмінних від нас людей і жити з ними”,
жовтнева генеральна конференція 2014 р.).
Божественна любов не виправдовує гріх—“Я, Господь, не можу дивитися на гріх з найменшою мірою
допущення”,—але прагне прощати,—“проте, того, хто кається й виконує заповіді Господа, буде
прощено” (УЗ 1:31–32). Подібним чином ми повинні не відступати ні на крок у дотриманні заповідей
Бога і їхньому захисті, натомість повною мірою віддзеркалюючи Божу любов; ми також повинні
любити одне одного настільки відкрито і цілковито, щоб ніхто не відчував себе полишеним або
самотнім чи безнадійним.
Спаситель досконало розуміє усі наші труднощі
“Отож, тепер бачимо ми ніби у дзеркалі, у загадці, але потім обличчям в обличчя; тепер розумію
частинно, а потім пізнаю, як і пізнаний я” (1 Коринтянам 13:12).
Ми, смертні, маємо обмежене розуміння. Ми можемо проголосити разом із Нефієм, що ми “знаємо, що
Він любить Своїх дітей; проте не знаємо значення усього цього” (див. 1 Нефій 11:17).
Шукаючи відповіді та скерування для нашої особистої подорожі, ми можемо довіряти Богові й силі,
притаманній спокутній жертві Ісуса Христа. Взявши на Себе гріхи світу, Ісус Христос також зазнав
всілякого болю і страждань, яких тільки може зазнати будь-яка людина:
“І Він піде, зносячи муки, і страждання, і спокуси всякого роду; і це для того, щоб слово могло
виповнитися, яке каже, що Він візьме на Себе муки і хвороби Свого народу” (Aлма 7:11).
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Відчуття потягу до осіб своєї статі не є гріхом, і ми можемо вибирати, як реагувати
Церква не займає певної позиції у питанні щодо причини потягу до осіб своєї статі. У 2006 р.
старійшина Даллін Х. Оукс зазначив:
“Церква не займає певної позиції у питанні щодо причин будь-якого з цих почуттів чи схильностей
включно з тими, що пов’язані з потягом до осіб своєї статі” (2006 interview with Elder Dallin H. Oaks and
Elder Lance B. Wickman: “Same-Gender Attraction”).
Відчувати потяг до осіб своєї статі---це не гріх. Старійшина М. Рассел Баллард зазначив:
“Давайте чітко проголосимо, що Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів вірить у те, що “потяг
до осіб своєї статі є складною реальністю для багатьох людей. Сам по собі потяг не є гріхом, але
потурання йому---це гріх. Хоча потяг існує незалежно від вибору людини, сама людина обирає, як їй
реагувати на нього. Церква виявляє любов і ставиться з розумінням до всіх Божих дітей, у тому числі
[до людей, які мають потяг до осіб своєї статі]” (“Ви потрібні Господу зараз!” Ліягона, вер. 2015, с. 29).
Хоча потяг до осіб своєї статі не є гріхом, він може бути викликом. Незважаючи на те, що ці почуття
можуть виникати не за власним вибором людини, вона може зобов’язатися дотримуватися Божих
заповідей. Батьки дитини, яка відчуває потяг до осіб своєї статі або вважає себе геєм, повинні зробити
вибір любити і сприймати таку дитину. Ми, спільнота членів Церкви, маємо зробити вибір створити
у громаді атмосферу приязні.
“І Він запрошує їх усіх прийти до Нього і скуштувати від Його доброти; і Він ні від кого не
відмовиться, хто прийде до Нього, … всі є однаковими для Бога” (2 Нефій 26:33).
Люди, які живуть за Божими законами, можуть повною мірою брати участь в діяльності Церкви
“Пізнаю я поправді, що “не дивиться Бог на обличчя” (Дії 10:34).
Бог обіцяє, що якщо ми дотримуємося Його законів, то матимемо вічну радість, а Він завжди
дотримується Своїх обіцянок. Безперечно люди, які відчувають потяг до осіб своєї статі або вважають
себе геями, можуть давати обіцяння Богові та дотримуватися їх. Вони можуть ходити у Його світлі.
Вони можуть повною мірою брати участь у діяльності Церкви.
“Якщо члени Церкви відчувають потяг до осіб тієї ж статі, але не мають ніяких гомосексуальних
стосунків, провідникам слід підтримувати і заохочувати їх у прийнятті рішення жити за законом
цнотливості і контролювати неправедні думки. Такі члени Церкви можуть отримувати церковні
покликання. Якщо вони є гідними і підготовлені в усіх відношеннях, вони також можуть мати
храмову рекомендацію і пройти храмові обряди” (Довідник 2: Керування Церквою, 21.4.6).
Президент Гордон Б. Хінклі зазначив:
“Ми любимо їх як синів і дочок Бога. У них можуть бути певні схильності, які є сильними та,
можливо, важко піддаються контролю. Більшість людей у різний час мають ті чи інші схильності.
Якщо вони не діють за цими схильностями, тоді вони можуть просуватися вперед, як і всі інші члени
Церкви. Якщо вони порушують закон цнотливості та моральні норми Церкви, тоді вони підлягають
церковному покаранню так само, як і інші” (“What Are People Asking about Us?” Oct. 1998 general
conference).
Якими б не були обставини людини, вона може робити свій внесок у Господню справу зараз
і очікувати, що її відданість принесе такі самі благословення тут і у прийдешньому світі, які
обіцяні Богом усім, хто так само відданий. Старійшина Д. Тодд Крістофферсон поділився таким
спостереженням:
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“У кожного є дари; кожний має таланти; кожний може сприяти розгортанню божественного плану в
кожному поколінні. Багато того, що є хорошим, багато того, що є необхідним,—навіть іноді все, що є
необхідним тепер,—може бути досягнуто в далеко не ідеальних умовах. Серед вас так багато тих, хто
робить все якнайкраще. І коли ви, хто несе найважчі тягарі земного існування, стаєте на захист Божого
плану, щоб сприяти піднесенню Його дітей, ми всі готові йти вперед. З впевненістю ми свідчимо, що
Спокута Ісуса Христа була передбачена і що врешті-решт завдяки їй будуть компенсовані всі збитки і
втрати тим, хто повертається до Нього. Ніхто не приречений отримати менше, ніж усе, що Батько має
для Своїх дітей” (“Чому шлюб, чому сімʼя”, квітнева генеральна конференція 2015 р.).
Закон цнотливості стосується всіх Божих дітей
Статева чистота є невід’ємною складовою Божого плану для нашого щастя. Перше Президентство і
Кворум Дванадцятьох Апостолів проголосили:
“Перша заповідь, яку Бог дав Адамові та Єві, стосувалася здатності бути батьками, яку вони мали як
чоловік і дружина. Ми проголошуємо, що Божа заповідь Його дітям,—розмножуватися і наповнювати
землю—залишається в силі. Більш того, ми проголошуємо, що Бог заповідав, аби священна сила
породження застосовувалася тільки чоловіком і жінкою, законно одруженими як чоловік і дружина”
(“Сім’я: Проголошення світові”).
Сексуальні стосунки між чоловіком і жінкою, які не в шлюбі одне з одним, або між людьми однакової
статі, є грішними і є порушенням одного з найважливіших законів нашого Небесного Батька та
перешкодою на шляху до нашого вічного розвитку.
“Господній закон цнотливості полягає в утриманні від сексуальних стосунків до законного шлюбу і
цілковитій вірності у шлюбі. Сексуальні стосунки є допустимими лише між чоловіком і жінкою, які
є законно одруженими як чоловік і дружина. Перелюб, блуд, гомосексуальні чи лесбійські стосунки
та всі інші несвяті, неприродні або нечисті стосунки є грішними” (Довідник 2: Керування Церквою,
21.4.5).
Люди з будь-якою сексуальною орієнтацією, які порушують закон цнотливості, можуть примиритися
з Богом через покаяння.
“Не чини перелюбу; і того, хто чинить перелюб і не кається, буде вигнано. Але того, хто вчинив
перелюб і кається всім своїм серцем, і облишає це, і не робить цього більше, вам слід прощати” (Учення
і Завіти 42:24–25).
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Найпоширеніші запитання
25 жовтня 2016 р.

Від mormonandgay.lds.org.
Чому слід користуватися терміном “потяг до осіб своєї статі”? Чому б просто не
казати “гей”?
Під потягом до осіб своєї статі (ПДОСС) мається на увазі емоційний, фізичний,
романтичний або сексуальний потяг до особи своєї статі. Якщо ви відчуваєте потяг до
осіб своєї статі, тоді для описання себе ви можете вирішити або користуватися, або не
користуватися терміном, що вказує на сексуальну орієнтацію. Так чи інакше, “потяг до
осіб своєї статі”---це спеціальний термін, яким описуються відчуття людини і водночас не
навішується певний ярлик. На даному сайті цей термін використовується для описання
людей, яким неприємно користуватися ярликом і заперечувати свою ідентичність як гея,
лесбіянки чи бісексуала.
Чому на сайті не обговорюються питання гендерної дисфорії або транссексуальності?
Багато загальних принципів, представлених на цьому сайті (наприклад, важливість
прийняття і доброта), стосуються святих останніх днів, які мають гендерну дисфорію
або ідентифікують себе як транссексуальну людину. Однак потяг до особи своєї статі
та гендерна дисфорія---це дуже різні поняття. Наприклад, люди, які мають гендерну
дисфорію, можуть також мати потяг до осіб своєї статі або не мати його, а більшість з
тих, хто має потяг до осіб своєї статі, не бажають змінювати свою стать. З психологічної і
релігійної перспективи ці два поняття є різними.
Ви запитуєте себе, чи не є ви геєм?
Якщо ви ставили собі запитання, чи не є ви геєм, ви, скоріш за все, відчували потяг
до осіб своєї статі та думали над тим, як розцінювати ці почуття. Сексуальні бажання
є складними і на них впливає багато факторів. Хоча романтичний, емоційний або
сексуальний потяг може вказувати на сексуальну орієнтацію, вам не слід автоматично
вважати, що це так. Сексуальне бажання може бути нестійким і може змінюватись. Якщо
ви ставите таке запитання, вам не слід відчувати, що ви зобов’язані робити висновки щодо
своєї сексуальності або маєте робити їх поспіхом.
Слова мають різні значення для різних людей, а визначення слова може змінюватися
протягом нашого життя. Що для вас означає слово гей? Це почуття? Ідентичність? Стиль
життя? Використання слова гей змінюється у міру змін у суспільстві й культурі. Якщо
ви вважаєте себе геєм, це може означати, що ви відчуваєте потяг до осіб своєї статі, але
вирішуєте не діяти відповідно до цих почуттів. Або, можливо, цей термін описує те, як ви
виражаєте себе емоційно, фізично, сексуально чи політично. Якщо ви не певні, що людина
має на увазі, кажучи: “Я гей”, просто запитайте її.
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Чи слід мені перестати приховувати свої почуття?
У декого з людей приховування потягу до осіб своєї статі може викликати почуття сорому або
негативний внутрішній діалог. Якщо розповісти про ці почуття довіреній особі, це може принести
полегшення і зцілення. Однак деякі люди вважають, що їм було б варто почекати довше або принаймні
обмежити коло людей, яким вони можуть розкрити свої почуття, щоб це рішення не приймалося, як
поступка під тиском публічно “зізнатися” або відкрито ідентифікувати себе як гея. Якщо ви вирішили
відкрито розповісти про свої почуття потягу до осіб своєї статі, з молитвою вирішіть, кому б ви хотіли
про це сказати і як розповісти про цей аспект вашого земного життя.
Якщо ви вирішите розповісти про свої почуття потягу до осіб своєї статі або відкрито ідентифікувати
себе як гея, вас мають підтримувати і до вас мають ставитися з добротою та повагою як вдома, так і в
церкві. Усім нам потрібно терпеливо ставитися одне до одного у процесі з’ясування ситуації.
Усі ми, члени Церкви, маємо обов’язок створити для всіх наших братів і сестер середовище, в якому
панують підтримка й любов. За наявності такої мережі підтримки набагато легше жити за євангелією
і прагнути Духа, скеровуючи свій шлях у будь-якому аспекті земного життя.
Як мені поговорити з моїми батьками або єпископом про потяг до осіб своєї статі?
Якщо ви відчуваєте, що вам зручно поговорити з батьком чи матір’ю, іншим членом сім’ї або
церковним провідником, подумайте про те, щоб поділитися з ними вашими почуттями. Допоможіть
їм зрозуміти, що відбувається у вашій душі, щоб вони могли виявити любов і підтримку. Якщо вони не
розуміють, що ви переживаєте, попросіть їх прочитати статті, розміщені на цьому сайті. Можливо, цю
розмову буде нелегко почати, але важливо, щоб відбувався діалог. Ставтеся з терпінням до оточуючих
і пам’ятайте, що всі ви разом навчаєтеся. Якщо вашим близьким важко розуміти або надавати
підтримку, можливо, вони потребують вашої допомоги. Ставтеся до своїх батьків та провідників з
такою самою добротою і повагою, з якою вони, як ви сподіваєтеся, будуть ставитися до вас. Цей сайт
призначений, щоб допомогти всім людям краще зрозуміти потяг до осіб своєї статі з євангельської
перспективи.
Якщо я достатньо відданий, чи зникне мій потяг?
Інтенсивність потягу до осіб своєї статі не є мірилом вашої відданості. Багато людей моляться роками
і роблять все можливе, щоб бути слухняними, втім відчувають, що все ще мають потяг до осіб своєї
статі. Потяг до осіб своєї статі може бути різним за інтенсивністю і не є однаковим для всіх. Дехто має
потяг до осіб обох статей, а інші мають потяг виключно до осіб своєї статі. У декого почуття потягу
до осіб своєї статі, або принаймні інтенсивність цих почуттів, з часом може згасати. У будь-якому
випадку батькам чи провідникам не слід очікувати або вимагати в якості результату зміни потягу.
Інтенсивність вашого потягу може бути вам не підконтрольна, але ви можете вибрати, як вам
реагувати. Якщо ви будете запитувати Господа, чого ви можете навчитися з цього досвіду і як це
може зміцнити вас, ви зможете зосередити свою віру на результаті, який можете контролювати. Коли
людина ввіряє своє життя Богові---це важливий вияв віри, який приносить великі благословення зараз
і ще більш величні благословення у світі прийдешньому.
Чи змінить Церква коли-небудь своє вчення і дозволить шлюби між особами однієї статі?
Учення про шлюб між чоловіком і жінкою займає центральне місце у Божому плані і є невід’ємним
вченням Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, яке не зміниться:
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“Церква підтверджує доктринальний принцип, заснований на Писаннях, що шлюб між чоловіком і
жінкою є дуже важливим у Творцевому плані для вічної долі Його дітей.
Сексуальні стосунки є допустимими лише між чоловіком і жінкою, які є законно одруженими як
чоловік і дружина. Будь-які інші сексуальні стосунки, у т.ч. між особами однієї статі, є гріховними
і підривають божественно створену інституцію сім’ї. Відповідно до цього, Церква підтверджує
визначення шлюбу як законного союзу між чоловіком і жінкою” (Довідник 2: Керування Церквою,
21.4.10).
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