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Tämä sanoma on tarkoitettu niille myöhempien aikojen
pyhille, joita vaivaa viehtymys samaan sukupuoleen ja
jotka toisinaan lannistuvat mutta haluavat vilpittömästi
elää taivaallisen Isämme mielen mukaista elämää.

Sinä olet Jumalan poika tai tytär, ja tunnemme sydämes-
sämme sinua kohtaan lämpöä ja kiintymystä. Huolimatta
nykyisestä viehtymyksestäsi samaan sukupuoleen voit olla
onnellinen tässä elämässä, elää siveellisesti puhdasta elämää,
palvella merkityksellisesti kirkossa, nauttia muiden pyhien
täydestä toveruudesta ja saada lopulta kaikki iankaikkisen
elämän siunaukset.

Mormonin kirjan profeetta Nefi ilmaisi tunteet, joita meillä
kaikilla on, tunnustaessaan, ettei hän ”tiedä kaiken tarkoi-
tusta”. Mutta hän todisti: ”Minä tiedän, että [Jumala] rakastaa
lapsiaan” (1. Nefi 11:17). Jumala todellakin rakastaa kaikkia
lapsiaan. Vastauksia moniin kysymyksiin, kuten joihinkin
samaan sukupuoleen kohdistuvaa viehtymystä koskeviin, jou-
tuu kuitenkin odottamaan tulevaisuuteen, jopa seuraavaan elä-
mään asti. Mutta Jumala on ilmoittanut yksinkertaisia, muut-
tumattomia totuuksia opastamaan meitä. Hän rakastaa kaikkia
lapsiaan, ja koska Hän rakastaa sinua, voit turvata Häneen.



Identiteettisi ja mahdollisuutesi

Olet kallisarvoinen Jumalan poika tai tytär. Hän ei pelkäs-
tään tiedä nimeäsi; Hän tuntee sinut. Hän rakastaa sinua

omana itsenäsi. Sinä elit Hänen luonaan ennen kuin synnyit
tänne maan päälle. Et voi muistaa kuolevaisuutta edeltävää
suhdettasi Häneen, mutta Hän muistaa sen. Vaikka Hänen lap-
sensa voivat tehdä joskus sellaista, mikä tuottaa Hänelle petty-
myksen, Hän rakastaa heitä aina.

Kun tiedät, kuka olet, ja sinulla on varma tunne siitä, että
Jumala rakastaa sinua, voit helpommin ymmärtää, mitä Hän
haluaa sinun saavan. Hän haluaa sinun saavan kaikki iankaikki-
sen elämän siunaukset. Iankaikkinen elämä tarkoittaa paljon
enemmän kuin pitkää tai päättymätöntä elämää. Iankaikkisen
elämän saaminen tarkoittaa sitä, että tulee taivaallisen Isän kal-
taiseksi, että elää kuten Hän ja saa ilon täyteyden. Voit saada
iankaikkisen elämän, jos mukaudut samoihin lakeihin kuin
Jumala ja teet sitä, mitä Hän tekee.
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Onnensuunnitelma

Jumala on antanut pelastussuunni-
telman eli onnensuunnitelman aut-

taakseen sinua saamaan iankaikkisen
elämän siunaukset. Tämä suunni-
telma esitellään pyhissä kirjoituksissa.
Ihmiset eivät voi kirjoittaa sitä uudel-
leen omien halujensa mukaiseksi.
Jumala yksin antaa iankaikkisen elä-
män palkinnon. Joistakin suurim-
mista siunauksista, joita suunnitel-
massa luvataan, muun muassa ian-
kaikkisesta elämästä, ei ole tarkoitus
nauttia välittömästi. Iankaikkisuus on
pitkä, ja kuolevaisuus on lyhyt. Kun
perustat päätöksesi iankaikkisiin peri-
aatteisiin etkä maallisiin haasteisiin
tai haluihin, voit saada ”rauhan tässä
maailmassa ja iankaikkisen elämän
tulevassa maailmassa” (OL 59:23).

Nämä siunaukset perustuvat kuuliaisuuteen iankaikkisille
periaatteille. Perheen tärkeys on yksi noista periaatteista. Taivas
on järjestetty perheittäin, mikä edellyttää sitä, että mies ja nai-
nen käyttävät yhdessä lisääntymisvoimiaan Herran asettamissa
rajoissa. Suhteet samaa sukupuolta olevien kesken ovat ristirii-
dassa tämän suunnitelman kanssa. Ilman sekä aviomiestä että
vaimoa ei olisi iankaikkista perhettä eikä mahdollisuutta tulla
taivaallisen Isän kaltaiseksi.

Joissakin tilanteissa ihminen lykkää avioliittoa, koska hän ei
ole sillä hetkellä viehättynyt vastakkaista sukupuolta olevaan
henkilöön. Vaikka monet myöhempien aikojen pyhät, jotka
tekevät työtä itsensä kanssa, osoittavat uskoa ja luottavat sovi-
tuksen mahdolliseksi tekevään voimaan, voittavat samaan suku-
puoleen kohdistuvan viehtymyksen kuolevaisuudessa, toiset



eivät kenties vapaudu tästä haasteesta tässä elämässä. Taivaalli-
sen Isämme täydellinen suunnitelma huolehtii kuitenkin niistä,
jotka pyrkivät pitämään Hänen käskynsä mutta jotka ilman
omaa syytään eivät solmi iankaikkista avioliittoa kuolevaisessa
elämässä. Kun me noudatamme taivaallisen Isän suunnitelmaa,
ruumiimme, tunteemme ja halumme tehdään täydellisiksi seu-
raavassa elämässä niin että jokainen Jumalan lapsista löytää ilon
perheessä, joka koostuu aviomiehestä, vaimosta ja lapsista.

Samaan sukupuoleen kohdistuvaan viehtymykseen liittyy
syviä emotionaalisia, sosiaalisia ja fyysisiä tunteita. Kaikki tai-
vaallisen Isän lapset haluavat rakastaa ja tulla rakastetuiksi,
mukaan lukien monet aikuiset, jotka eri syistä jäävät naimatto-
miksi. Jumala vakuuttaa lapsilleen, myös niille, jotka tuntevat
tällä hetkellä viehtymystä samaa sukupuolta oleviin, että hei-
dän vanhurskaat toiveensa saavat viimein täyttymyksensä
Jumalan omalla tavalla ja Hänen ajoituksensa mukaisesti.
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Itsekuri

Osoittautuaksemme kelvollisiksi saamaan taivaallisen Isämme
suunnitelman siunaukset meidät jokainen on lähetetty

tänne maan päälle koetusajaksi, jonka kuluessa kohtaamme eri-
laisia kiusauksia ja haasteita. Jotkin näistä haasteista liittyvät fyy-
siseen ruumiiseemme. Koska meillä ei ollut fyysistä ruumista
ennen tätä elämää, meidän on opittava elämään sen heikkouk-
sien kanssa ja tulkittava sen merkkejä, mielihaluja ja tarpeita. Ja
usein meidän on opittava sanomaan ”ei”. Tämä fyysisen ruumiin
kurissa pitäminen on hyvin tärkeää, koska meillä on tämä ruumis
täydelliseksi tehdyssä muodossa seuraavassa elämässä.

Ruumiimme on pyhä; joskus siitä puhutaan pyhissä kirjoituk-
sissa ”Jumalan temppelinä”. Monet ihmiset, jotka tuntevat vieh-
tymystä samaan sukupuoleen, kunnioittavat ruumiinsa pyhyyttä
ja Jumalan asettamia tasovaatimuksia – että sukupuoliviettiä tulee
ilmaista ”ainoastaan miehen ja naisen kesken, jotka on laillisesti
vihitty aviomieheksi ja vaimoksi” (”Perhe – julistus maailmalle”,
Liahona, lokakuu 2004, s. 49). Näiden ihmisten elämä on taivaal-
lisen Isämme mielen mukaista. Jotkut kuitenkin ylittävät tämän
rajan ja antautuvat moraalittomaan käytökseen. Halu fyysiseen
tyydytykseen ei anna kenellekään oikeutta moraalittomuuteen.

Todellinen onni riippuu enemmästä kuin fyysisten mielihalu-
jen ilmaisemisesta. Nämä mielihalut vähenevät, kun perusta-
vampaa laatua olevat emotionaaliset tarpeet tyydyttyvät – kuten
tarve olla tekemisissä muiden kanssa ja palvella heitä. Todellinen
onni tulee itsehillinnästä, itsekunnioituksesta ja myönteisestä
elämänkatsomuksesta. Se tulee siitä, että sinulla on todistus tosi
opista – kuten siitä, kuka olet ja mikä sinusta voi tulla – sekä
siitä, että elät Jumalan onnensuunnitelman mukaan.

Monilla ihmisillä, jotka tuntevat viehtymystä samaan suku-
puoleen, on vahva todistus evankeliumista, eivätkä he siitä
syystä toimi viehtymyksensä mukaan. Viehtymys itsessään ei
tee sinusta kelvotonta. Jos vältät moraalittomia ajatuksia ja
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tekoja, et ole tehnyt syntiä, vaikka tunnetkin sellaista viehty-
mystä. Ensimmäinen presidenttikunta on sanonut: ”On selvä
ero siveettömien ajatusten ja tunteitten sekä joko siveettömän
heteroseksuaalisen tai minkään homoseksuaalisen käyttäytymi-
sen välillä” (14. marraskuuta 1991 päivätty kirje).

Tämä periaate pätee kaikkiin Jumalan lapsiin, sillä Hän on
julistanut, ettei Hän hyväksy mitään avioliiton ulkopuolisia
sukupuolisuhteita. Jokaisella on kiusauksia, mutta yksi kuole-
vaisuuden tarkoituksista on oppia voittamaan ne. Presidentti
David O. McKay määritteli kauniisti hengellisyyden tietoisuu-
deksi itsensä voittamisesta (ks. Kirkon presidenttien opetuksia:
David O. McKay, 2005, s. 18). Nämä kiusaukset, jotka tulevat
yleensä kutsumatta, voivat olla voimakkaita, mutta ne eivät ole
koskaan niin voimakkaita, että ne riistäisivät meiltä valinnan-
vapautemme. Vanhin Dallin H. Oaks on sanonut: ”Meillä kai-
killa on joitakin tunteita, joita me emme ole valinneet, mutta
Jeesuksen Kristuksen evankeliumi opettaa meille, että meillä on
silti voima (tarpeen tullen) vastustaa ja muokata uudelleen tun-
teitamme ja varmistaa, etteivät ne johda meitä viljelemään
sopimattomia ajatuksia tai osallistumaan synnilliseen käytök-
seen” (ks. ”Samaan sukupuoleen kohdistuva viehtymys”,
Valkeus, maaliskuu 1996, s. 17). Sopimattomat ajatukset vähe-
nevät, jos korvaat ne heti kohottavilla, rakentavilla ajatuksilla.

Kun pyrit saamaan itsekuria, muista, että on tärkeää elää van-
hurskaasti niin yksin kuin muidenkin kanssa ollessasi. Presidentti
Gordon B. Hinckley on kehottanut: ”Käytöksemme julkisuudessa
on oltava kaiken moitteen yläpuolella. Käytöksemme yksityiselä-
mässä on vieläkin tärkeämpää. Sen täytyy kuvastaa Herran aset-
tamia mittapuita. Me emme voi langeta syntiin, puhumattakaan
siitä, että yrittäisimme peitellä syntejämme.” (”Henkilökohtainen
kelvollisuus käyttää pappeutta”, Liahona, heinäkuu 2002, s. 58.)
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Jos olet rikkonut Jumalan käskyjä tai liittojasi, voit tehdä
parannuksen. Jeesus Kristus on sovituksella maksanut syn-
tiesi hinnan, ja Jumala antaa sinulle anteeksi. Kun olet teh-
nyt perusteellisen ja vilpittömän parannuksen, sinun ei tar-
vitse enää viipyä muistelemassa aiempia syntejäsi. Herran
käsky antaa anteeksi kaikille ihmisille sisältää vaatimuksen,
että annat anteeksi itsellesi (ks. OL 64:10).

Ymmärrys iankaikkisista totuuksista on voimallinen motivaa-
tio vanhurskaaseen käyttäytymiseen. Sinun kannattaa keskittyä
asioihin, jotka voit nyt ymmärtää ja joita voit hallita, eikä tuh-
lata energiaa tai lisätä turhautumistasi kantamalla huolta siitä,
mitä Jumala ei ole vielä täysin ilmoittanut. Keskity elämään
Jeesuksen Kristuksen evankeliumin yksinkertaisten totuuksien
mukaan. Samaan sukupuoleen kohdistuvat mieltymykset voi-
vat olla hyvin voimakkaita, mutta kun uskot sovitukseen, voit
saada voiman vastustaa kaikkea sopimatonta käytöstä ja pitää
elämäsi synnittömänä.
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Täytä elämäsi hyvyydellä

Joku on viisaasti sanonut, että jos
kylvää puutarhaan hyviä siemeniä,

ei tarvita niin paljon kitkemistä.
Samalla tavoin jos täytämme elä-
mämme Jumalan tarjoamalla hengelli-
sellä ravinnolla, pystymme helpom-
min hallitsemaan mielihalujamme ja
hillitsemään itsemme. Se tarkoittaa
sitä, että luomme päivittäin myöntei-
sen ilmapiirin, jossa Henki voi viihtyä,
ja vältämme kiusauksen ilmapiiriä,
joka loukkaa Henkeä. Myönteinen
ilmapiiri koostuu jatkuvasta Jumalan
palvelemisesta yksin ja muiden näh-
den, kirkossa käymisestä, paastoami-
sesta, temppelissä käymisestä, palvele-
misesta, pyhien kirjoitusten lukemi-
sesta, rukoilemisesta, yhdessäolosta
hyvien ystävien kanssa ja kohottavasta

kirjallisuudesta ja musiikista nauttimisesta. Kun ympäröit itsesi
näillä asioilla, puutarhasi kantaa hyvää hedelmää ja on ilo
sinulle ja taivaalliselle Isällesi. Onni korjataan satona hyödyllis-
ten asioiden vaalimisesta eikä vain siitä, että tukahduttaa sen,
mikä loukkaa Jumalaa.

Yksi hyvin tärkeä tapa täyttää hengellinen puutarhasi hyvillä
siemenillä on ottaa aktiivisesti osaa kirkon toimintaan. Vaikka
samaan sukupuoleen kohdistuva viehtymys voi jatkua ja yllä-
pitää ratkaisemattomia jännitteitä, palveleminen kirkossa ja
kanssakäyminen muiden kirkon jäsenten kanssa, joilla on
samanlaiset uskonkäsitykset ja jotka ovat tehneet samat liitot
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kuin sinä, vahvistaa sinua. Sakramentin nauttiminen, Siionin
laulujen laulaminen ja kohottavien puheiden kuunteleminen
vaikuttavat kaikki hengelliseen kasvuusi. Piittaamattomuus
näistä myönteisistä vaikutuksista ja jättäytyminen pois kirkon
toiminnasta lannistumisen, koetun hyljeksinnän tai sen
vuoksi, ettet tunne kuuluvasi sinne, voi vain vahingoittaa
hengellisyyttäsi ja haluasi pitää kurissa käyttäytymistäsi.

Jotkut, jotka tuntevat viehtymystä samaan sukupuoleen,
ovat tunteneet tulleensa hyljeksityiksi, koska kirkon jäsenet
eivät ole aina osoittaneet rakkautta. Yhdenkään kirkon jäsenen
ei pitäisi koskaan olla suvaitsematon. Kun osoitat rakkautta ja
ystävällisyyttä muita kohtaan, annat heille mahdollisuuden
muuttaa asenteensa ja seurata täydellisemmin Kristusta.

Sen lisäksi että täytät puutarhasi myönteisillä vaikutuksilla,
sinun täytyy myös välttää kaikkia sellaisia vaikutteita, jotka
voivat vahingoittaa hengellisyyttäsi. Yksi näistä haitallisista
vaikutteista on pakkomielle tai keskittyminen samaan suku-
puoleen kohdistuviin ajatuksiin ja tunteisiin. Ei kannata tuoda
korostetusti esiin homoseksuaalisia taipumuksia tai tehdä
niistä tarpeettoman tarkkailun tai keskustelun aihetta. On
parempi valita ystävikseen sellaisia ihmisiä, jotka eivät julki-
sesti tuo esiin homoseksuaalisia tunteitaan. Ystävien ja sellais-
ten ohjaajien huolellinen valitseminen, jotka elävät rakenta-
vaa, vanhurskasta elämää, on yksi tärkeimpiä askelia antoisaan
ja hyveelliseen elämään. Kanssakäyminen samaa sukupuolta
olevien kanssa on luonnollista ja suotavaa niin kauan kuin ase-
tat viisaat rajat välttääksesi sopimatonta ja epätervettä emotio-
naalista riippuvuutta, joka voi lopulta johtaa fyysiseen ja sek-
suaaliseen kanssakäymiseen. Niin läheinen suhde johonkuhun
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samaa sukupuolta olevaan ystävään, että se voi johtaa Herran
tuomitsemiin paheisiin, on siveysriski. Tärkeimmät ihmissuh-
teemme ovat oman perheemme keskuudessa, koska siteemme
heihin voivat olla iankaikkisia.

Näitä haitallisia vaikutteita on myös epätoivo. Usein se joh-
tuu siitä, ettei ymmärrä Jumalan jatkuvaa rakkautta, jonka
sovituksen voima on tehnyt mahdolliseksi, eikä turvaa sii-
hen. Voit saada toivoa siitä, että jokainen taivaallisen Isän
onnensuunnitelmaan kuuluva siunaus on edelleen jokaisen
Hänen lapsensa ulottuvilla. Epätoivo ja epäilys voivat johtaa
vetäytymiseen, vikojen etsimiseen ja kärsimättömyyteen
siitä, ettei kaikkia vastauksia ja ratkaisuja elämän ongelmiin
ole heti tulossa. Jumalan Henki tuo hyvää mieltä ja onnea.
Luota Herraan. Älä syytä ketään – älä itseäsi, älä vanhem-
piasi, älä Jumalaa – ongelmista, joita ei tässä elämässä täysin
ymmärretä.

Erityisen haitallinen, vaarallinen ja riippuvuutta aiheuttava
vaikutus on pornografialla kaikissa sen kavalissa ja vahingolli-
sissa muodoissa. Kuvat, joille mielesi altistuu, vaikka vain pie-
neksi hetkeksi, tallentuvat ja ilmestyvät esiin heikkona hetkenä
murtamaan päättäväisyytesi. Vanhurskas käyttäytyminen on
tulosta ajatusten puhtaudesta, johon kannustaa kohottava kir-
jallisuus, keskustelu, musiikki ja tiedotusvälineet.

Jotkut ihmiset ovat joutuneet hyväksikäytetyiksi elämänsä
varhaisvuosina tai ovat olleet mukana seksikokeiluissa nuorella
iällä. Jos sinulle on tapahtunut niin, ymmärrä, ettei hyväksi-
käytetyksi joutumisen tai nuoruuden kokemusten pitäisi enää
herättää sinussa syyllisyyden tai kelvottomuuden tunnetta tai
tunnetta siitä, että Jumala tai Hänen kirkkonsa olisivat hylän-
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neet sinut. Nuoruuden hairahdukset
eivät altista nuorta kokemaan samaan
sukupuoleen kohdistuvaa viehtymystä
aikuisena.

Pystyt hallitsemaan elämäsi parhai-
ten, kun ravitset jatkuvasti henkeäsi.
Ruoasta kieltäytyminen pitkäksi aikaa
ja sen jälkeen valtavien aterioiden
nauttiminen eivät ylläpidä fyysistä ter-
veyttä. Myöskään henkesi ruokkiminen
silloin tällöin, edes suurin annoksin, ei
tuota samaa tulosta kuin jatkuva, päi-
vittäinen henkesi ravitseminen.
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Kulje eteenpäin

Presidentti Gordon B. Hinckley on luvannut, että ne, jotka
ovat viehtyneet samaan sukupuoleen ja jotka eivät ilmaise

näitä mielitekojaan, voivat ”edetä kuten kaikki muut kirkon
jäsenet” (”Mitä ihmiset kyselevät meistä?”, Liahona, tammikuu
1999, s. 83). Jos elät Jumalan asettamien mittapuiden mukaan
ja täytät päiväsi arvokkailla asioilla, elämäsi on täynnä toivoa
ja voit tässä elämässä odottaa tilaisuuksia palvella merkityksel-
lisesti, tulla hyväksytyksi muiden joukkoon ja kasvaa hengelli-
sesti.

Sinun kannattaa puhua piispasi ja muiden pappeusjohtajien
kanssa, joilla on avaimet antaa innoitettuja neuvoja jäsenille
paikallisessa kirkon yksikössäsi. Jos lähestyt heitä nöyrästi ja
rehellisesti, he osoittavat sinua kohtaan myötätuntoa ja rak-
kautta neuvoessaan sinua. Ensimmäinen presidenttikunta on
sanonut: ”Me kehotamme kirkon johtajia antamaan apuaan
ja tukeaan osoittaen rakkautta ja ymmärtämystä niille, jotka
painiskelevat näitten ongelmien kanssa. Monet tulevat otta-
maan vaarin Kristuksen kaltaisesta rakkaudesta ja innoitetuista
ohjeista.” (14. marraskuuta 1991 päivätty kirje.) Usein on myös
hyödyllistä etsiä opastusta sellaisilta ammattiauttajilta, joilla
on kokemusta työskentelystä samaan sukupuoleen kohdistuvaa
viehtymystä koskevissa asioissa ja joiden neuvot ovat yhden-
mukaisia evankeliumin opetusten kanssa.

Kun etsit apua muilta, varo sitä, ettet tule hengellisessä voi-
massasi heistä täysin riippuvaiseksi. Piispasi ja muut johtajat
voivat neuvoa sinua ja opettaa Jumalan lapsiaan varten laati-
man suunnitelman tosia periaatteita, mutta viime kädessä
sinun täytyy saada tarvitsemasi jatkuva voima Herralta antau-
tumalla Pyhän Hengen vaikutukselle ja osoittamalla uskoa
Jeesukseen Kristukseen. Vasta silloin saat kestävää päättäväi-
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syyttä ja riittävästi voimaa pidättyä käytöksestä ja ajatuksista,
jotka eivät ole Jumalan mielen mukaisia.

Monet myöhempien aikojen pyhät, joilla on viehtymys
samaan sukupuoleen, etenevät elämässään noudattamalla tar-
koin evankeliumin mittapuita, pysymällä lähellä Herraa ja
hakemalla tarvittaessa apua pappeusjohtajilta ja ammatti-
auttajilta. Heidän elämänsä on rikasta ja tyydytystä tuottavaa,
ja he voivat olla varmoja siitä, että he saavat lopulta kaikki
iankaikkisen elämän siunaukset.

Evankeliumin opetukset ovat hyvin erilaisia kuin maailman
tavat ja opetukset monista aiheista, mukaan lukien siveellinen
käyttäytyminen. Nämä erot johtuvat ymmärryksestämme ian-
kaikkisen elämän lahjasta, jonka Jumala on varannut meille,
ja ehdoista, jotka ovat välttämättömiä sen saamiseksi. Ketään
ei suljeta eikä voida koskaan sulkea pois Jumalan rakkauden
piiristä eikä Hänen kirkkonsa ojennettujen käsivarsien suojista,
sillä me olemme kaikki Hänen rakkaita poikiaan ja tyttäriään.
Presidentti Hinckley on sanonut: ”Tunnemme myötätuntoa
niitä kohtaan, jotka kamppailevat samaan sukupuoleen kohdis-
tuvan mieltymyksen tunteiden kanssa. Muistamme teitä Herran
edessä, ymmärrämme ahdinkonne, pidämme teitä veljinämme
ja sisarinamme.” (”Pysykää lujina maailman houkutuksia vas-
taan”, Valkeus, tammikuu 1996, s. 98.)
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