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Dette budskapet er rettet mot siste-dagers-hellige som
føler seg plaget av tiltrekning til samme kjønn og noen
ganger føler seg motløse, men oppriktig ønsker å leve et
liv som er til behag for vår Fader i himmelen.

Du er en sønn eller datter av Gud, og vi føler med deg og er
glad i deg. Til tross for din nåværende tiltrekning til andre av
samme kjønn, kan du være lykkelig i dette liv, leve moralsk
rent, utføre meningsfylt tjeneste i Kirken, nyte fullt fellesskap
med andre siste-dagers-hellige og til slutt motta alle det evige
livs velsignelser.

Profeten Nephi i Mormons bok ga uttrykk for følelser vi alle
har da han erkjente at han ikke forsto «hva alle ting betyr».
Han vitnet imidlertid: «Jeg vet at [Gud] elsker sine barn»
(1. Nephi 11:17). Gud elsker virkelig alle sine barn. Mange
spørsmål, herunder noen som gjelder tiltrekning til samme
kjønn, vil vi måtte vente med å få svar på, kanskje til neste
liv. Gud har imidlertid åpenbart enkle, uforanderlige sannhe-
ter til å veilede oss. Han elsker alle sine barn, og fordi han
elsker deg, kan du stole på ham.



Din identitet og ditt potensial

Du er en dyrebar sønn eller datter av Gud. Han kjenner
ikke bare ditt navn – han kjenner deg. Hans kjærlighet

til deg er personlig. Du levde i hans nærhet før du ble født på
denne jorden. Du kan ikke huske ditt førjordiske forhold til
ham, men det kan han. Selv om hans barn noen ganger gjør
ting som skuffer ham, vil han alltid elske dem.

Når du vet hvem du er og føler deg trygg på at Gud elsker deg,
kan du lettere forstå det han ønsker for deg. Han ønsker at du
skal få alle det evige livs velsignelser. Evig liv betyr mye mer enn
et langt eller uendelig liv. Å få evig liv betyr å bli lik vår himmel-
ske Fader, å leve som ham og å motta en fylde av glede. Du kan
få evig liv hvis du overholder de samme lover som Gud og gjør
det han gjør.
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Planen for lykke

Gud har sørget for frelsesplanen,
eller planen for lykke, for å

hjelpe deg å motta det evige livs vel-
signelser. Denne planen er fremsatt i
Skriftene. Menn og kvinner kan ikke
omskrive den for å tilpasse den sine
ønsker. Gud alene gir det evige livs
belønning. Noen av de største velsig-
nelser planen lover oss, innbefattet
evig liv, er ikke ment å skulle nytes
umiddelbart. Evigheten er lang, og
jordelivet er kort. Når du tar dine
avgjørelser på grunnlag av evige prin-
sipper istedenfor jordiske utfordringer
eller ønsker, kan du få «fred i denne
verden og evig liv i den kommende
verden» (L&p 59:23).

Disse velsignelsene kommer ved lydighet til evige prinsipper.
Familiens viktighet er ett av disse prinsippene. Himmelen er
organisert i familier, noe som krever en mann og en kvinne som
sammen utøver sin skaperkraft innenfor de rammer Herren har
fastsatt. Seksuelle forhold mellom to personer av samme kjønn
er uforenlig med denne planen. Uten både en mann og en hus-
tru kan det ikke bli en evig familie, og det vil bli umulig å bli lik
vår himmelske Fader.

I noen tilfeller utsetter en person ekteskapet fordi han eller
hun for øyeblikket ikke er tiltrukket av en person av det mot-



satte kjønn. Selv om mange siste-dagers-hellige, gjennom egne
anstrengelser, ved å utøve tro og ved å stole på forsoningens
styrkende kraft, overvinner tiltrekning til personer av samme
kjønn, vil andre kanskje ikke bli kvitt denne utfordringen i
dette liv. Vår himmelske Faders fullkomne plan tar imidlertid
høyde for personer som ønsker å holde hans bud, men som,
uten å være skyld i det selv, ikke oppnår evig ekteskap i jordeli-
vet. Når vi følger vår himmelske Faders plan, vil vårt legeme,
våre følelser og våre ønsker bli fullkommengjort i det neste liv
slik at alle Guds barn kan finne glede i en familie som består av
en ektemann, en hustru og barn.

Tiltrekning til personer av samme kjønn innebærer dype
fysiske, psykiske og sosiale følelser. Alle vår himmelske Faders
barn ønsker å elske og bli elsket, og blant disse er det mange
voksne som av forskjellige grunner forblir enslige. Gud forsikrer
sine barn, også de som for øyeblikket er tiltrukket av personer
av samme kjønn, om at deres rettferdige ønsker til slutt vil bli
oppfylt fullt ut på Guds egen måte og ifølge hans tidsskjema.
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Selvbeherskelse

For å kunne kvalifisere oss for velsignelsene forbundet med
vår himmelske Faders plan, ble vi alle sendt til denne jor-

den for å gjennomgå en tid med prøvelser, hvor vi blir stilt
overfor en rekke fristelser og utfordringer. Noen av disse utfor-
dringene er knyttet til vårt fysiske legeme. Ettersom vi ikke var
i besittelse av et fysisk legeme før dette liv, må vi lære å leve
med dets ufullkommenheter og tolke dets signaler, drifter og
behov. Vi må ofte lære å si «nei». Denne selvbeherskelse når
det gjelder det fysiske legeme er svært viktig fordi vi skal få til-
bake dette legemet, i en fullkommengjort tilstand, i neste liv.

Vårt legeme er hellig. Noen ganger omtales det som «Guds
tempel» i Skriftene. Mange som er tiltrukket av personer av
samme kjønn, respekterer sitt legemes hellige natur og de nor-
mer Gud har fastsatt – at seksualitet kun må uttrykkes «mellom
en mann og en kvinne som er lovlig viet som ektemann og
hustru» («Familien – En erklæring til verden», Lys over Norge,
oktober 1998, s. 24). Slike personer lever et liv som er vår Fader
i himmelen til behag. Noen krysser imidlertid denne grensen og
hengir seg til umoralsk adferd. Ønsket om fysisk tilfredsstillelse
berettiger ikke umoralske handlinger av noen.

Sann lykke er avhengig av mer enn å leve ut fysiske drifter.
Disse driftene avtar når mer grunnleggende følelsesmessige
behov dekkes – som for eksempel behovet for å omgås og
tjene andre. Sann lykke kommer gjennom selvbeherskelse,
selvrespekt og en positiv retning i livet. Den kommer ved et
vitnesbyrd om sann lære – herunder hvem du er og hvem du
kan bli – og ved å leve i henhold til Guds plan for lykke.
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Mange som er tiltrukket av personer av samme kjønn, har et
sterkt vitnesbyrd om evangeliet, og lever derfor ikke ut denne
tiltrekningen. Tiltrekning alene gjør deg ikke uverdig. Hvis du
unngår umoralske tanker og handlinger, har du ikke begått
noen overtredelse, selv om du føler en slik tiltrekning. Det før-
ste presidentskap har sagt: «Det er forskjell mellom umoralske
tanker og følelser og det å begi seg inn på umoralsk heterosek-
suell eller homoseksuell adferd» (brev, 14. nov. 1991).

Dette prinsippet gjelder alle Guds barn, for han har erklært
at all seksuell omgang utenfor ekteskapet er uakseptabel. Alle
møter fristelser, men en av hensiktene med jordelivet er å lære
å overvinne dem. President David O. McKay definerte så vak-
kert åndelighet som «bevisstheten om å ha vunnet over seg
selv» (i Conference Report, okt. 1969, 8). Disse fristelsene, som
oftest kommer ubedt, kan være sterke, men de er aldri så sterke
at de fratar oss vår frihet til å velge. Eldste Dallin H. Oaks har
sagt: «Vi har alle enkelte følelser som vi ikke har valgt, men
Jesu Kristi evangelium lærer oss at vi likevel har evnen til å
motstå og rette opp våre følelser (i den grad det er nødvendig)
og forvisse oss om at de ikke leder til upassende tanker eller at
vi innlater oss på syndig adferd» («Tiltrukket av samme kjønn»,
Lys over Norge, mars 1996, s. 14). Upassende tanker avtar om du
erstatter dem med oppbyggende, konstruktive tanker.

I ditt ønske om selvbeherskelse, må du huske viktigheten av
å leve rettskaffent både privat og offentlig. President Gordon
B. Hinckley ga følgende oppfordring: «Vår adferd utad må
være uklanderlig. Vår adferd privat er enda viktigere. Den må
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nå opp til normen Herren har satt. Vi kan ikke hengi oss til

synd, langt mindre prøve å skjule våre synder» («Personlig ver-

dighet til å utøve prestedømmet», Liahona, juli 2002, s. 58).

Hvis du har brutt Guds bud eller dine pakter, kan du omvende

deg. Gjennom forsoningen har Jesus Kristus betalt prisen for

dine synder, og Gud vil tilgi deg. Når du har omvendt deg grun-

dig og oppriktig, behøver du ikke dvele ved tidligere overtre-

delser. Herrens befaling om å tilgi alle mennesker innebærer at

du må tilgi deg selv (se L&p 64:10).

En forståelse av evige sannheter er en sterk motivasjon til

rettferdig adferd. Du er best tjent med å konsentrere deg om

de ting du kan forstå og kontrollere nå, og ikke kaste bort din

energi eller forsterke frustrasjonen ved å bekymre deg om det

Gud ennå ikke fullt ut har åpenbart. Fokuser på å etterleve Jesu

Kristi evangeliums enkle sannheter. En tiltrekning til personer

av samme kjønn kan være svært sterk, men gjennom tro på

forsoningen kan du få styrke til å motstå enhver upassende

adferd og holde deg fri for synd.
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Fyll ditt liv med godhet

En eller annen har så klokelig sagt
at om vi sår gode frø i en hage,

vil det bli mindre behov for å luke.
Likeledes, om vi fyller vårt liv med
den åndelige næring Gud har stilt til
rådighet, kan vi lettere få kontroll
over tilbøyeligheter og bli herre over
oss selv. Dette innebærer å skape en
daglig positiv atmosfære hvor Ånden
kan trives, og unngå omgivelser med
fristelser, hvor Ånden krenkes. En
positiv atmosfære innebærer regel-
messig gudsdyrkelse både privat og
offentlig, tilstedeværelse i kirken,
faste, tempelbesøk, tjeneste, skriftstu-
dium, bønn, samvær med gode ven-
ner og tilførsel av oppbyggende

litteratur og musikk. Når du omgir deg med disse tingene, vil
din hage frembringe god frukt og være både deg og din him-
melske Fader til glede. Lykke kommer ved å gjøre gode ting,
ikke bare ved å undertrykke det som krenker Gud.

En svært viktig måte å fylle din åndelige hage med gode frø
på, er å delta aktivt i Kirken. Selv om du kanskje vil fortsette
å føle tiltrekning til personer av samme kjønn, noe som kan
skape uløste spenninger, vil du bli styrket gjennom tjeneste i
Kirken og ved å omgås andre medlemmer som deler din tro og
som har inngått de samme pakter som du har inngått. Når du
tar del i nadverden, synger Sions salmer og lytter til oppbyg-
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gende taler, bidrar det til din åndelige vekst. Hvis du forsøm-
mer disse positive innflytelsene og trekker deg bort fra Kirken
på grunn av motløshet, innbilt avvisning eller en følelse av at
du ikke hører hjemme der, vil du bare skade din åndelighet og
ditt ønske om å kontrollere dine handlinger.

Noen medlemmer som føler tiltrekning til samme kjønn,
har følt seg avvist fordi Kirkens medlemmer ikke alltid har
vist kjærlighet. Intet medlem av Kirken skulle noensinne
være intolerant. Hvis du viser andre kjærlighet og omtanke,
gir du dem en mulighet til å forandre sin innstilling og i
større grad følge Kristus.

I tillegg til å fylle din hage med positive innflytelser, må du
også unngå enhver innflytelse som kan skade din åndelighet.
En av disse negative innflytelsene er å mane frem eller konsen-
trere seg om seksuelle tanker eller følelser rettet mot samme
kjønn. Det hjelper ikke å stille sine homoseksuelle tendenser til
skue eller gjøre dem til gjenstand for unødig observasjon eller
diskusjon. Det er bedre å velge venner som ikke offentlig viser
sine homoseksuelle følelser. Det å være nøye med å velge ven-
ner og veiledere som lever konstruktivt og rettskaffent, er et av
de viktigste trinnene til å være produktiv og dydig. Vennskap
med personer av samme kjønn er naturlig og ønskelig, så lenge
du setter fornuftige grenser for å unngå upassende og usunn
følelsesmessig avhengighet, som til slutt kan føre til fysisk og
seksuell intimitet. Du løper en moralsk risiko hvis du har et så
nært vennskap med én venn av samme kjønn at det kan føre til
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laster som Herren har fordømt. Vårt forhold til familiemedlem-
mene er det aller viktigste fordi vårt bånd til dem kan være evig.

Fortvilelse er en annen negativ innflytelse. Den kommer ofte
av manglende forståelse og tillit til Guds stadige kjærlighet,
som er gjort tilgjengelig for oss gjennom forsoningens kraft. Du
kan finne håp i det faktum at enhver velsignelse som muliggjø-
res gjennom vår himmelske Faders plan for lykke, er tilgjenglig
for alle hans barn. Fortvilelse og tvil kan føre til at man trekker
seg bort, finner feil og er utålmodig fordi det ikke umiddelbart
finnes svar og løsninger på alle livets problemer. Guds ånd gir
oss mot og lykke. Stol på Herren. Ikke skyld på noen – ikke deg
selv, ikke dine foreldre, ikke Gud – for problemer vi ikke fullt ut
forstår i dette liv.

Pornografi, i alle dens snedige og skadelige former, er en spe-
sielt negativ, farlig og vanedannende innflytelse. De bilder ditt
sinn blir utsatt for, selv for et kort øyeblikk, blir lagret og vil
dukke opp i et svakt øyeblikk for å bryte ned din viljestyrke.
Rettferdige handlinger kommer av rene tanker, som anspores
av oppbyggende litteratur, samtaler, musikk og andre medier.

Noen har blitt misbrukt som barn eller deltatt i seksuell ekspe-
rimentering i ung alder. Hvis dette er tilfelle med deg, vær så
snill å forstå at andres misbruk av deg eller erfaringer i ungdom-
men ikke er grunn til å føle skyld, uverdighet eller avvisning fra
Guds side eller hans kirkes side i dag. Uskyldig eksperimentering
tidlig i livet predisponerer ikke en ungdom for tiltrekning til
samme kjønn som voksen.
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Du vil lykkes best med å kontrollere
ditt liv når du stadig gir din ånd tilfør-
sel av næring. Hvis du ikke spiser i en
lengre periode, for så å innta overdre-
vent store måltider, er det ikke bra for
din fysiske helse. Hvis du likeledes
bare gir sporadisk næring til din ånd,
selv om det er i store porsjoner, vil det
ikke gi de samme resultater som når
du gjør det daglig og konsekvent.
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«Gå fremover»

P resident Gordon B. Hinckley har lovet at personer som er
tiltrukket av samme kjønn, men som ikke lever ut disse til-

bøyelighetene, kan «gå fremover slik alle andre medlemmer av
Kirken gjør» («Hva spør folk om angående oss?», Liahona, jan.
1999, s. 82). Hvis du etterlever de normer Gud har fastsatt og
fyller dine dager med givende ting, vil ditt liv være fylt med
håp, og du kan forvente anledninger til meningsfylt tjeneste,
sosial inkludering og åndelig vekst i dette liv.

Det hjelper å snakke med din biskop eller andre prestedøms-
ledere som har nøklene til å gi inspirerte råd til medlemmene
av din lokale enhet i Kirken. Hvis du snakker ydmykt og ærlig
med dem, vil de vise deg all mulig medfølelse og kjærlighet når
de gir deg råd. Det første presidentskap har uttalt: «Vi oppfor-
drer Kirkens ledere og medlemmer til å vise kjærlighet og for-
ståelse overfor dem som strever med slike problemer. Mange vil
reagere positivt på Kristus-lignende kjærlighet og inspirerte råd»
(brev, 14. nov. 1991). Det kan også ofte hjelpe å søke veiled-
ning fra profesjonelle rådgivere som har erfaring med problem-
stillinger i forbindelse med tiltrekning til andre av samme
kjønn, og hvis råd er i tråd med evangeliets læresetninger.

Når du søker hjelp fra andre, må du være forsiktig så du ikke
blir avhengig av dem alene for din åndelige styrke. Din biskop
og andre ledere kan gi deg råd og lære deg de sanne prinsip-
pene i Guds plan for sine barn, men til syvende og sist vil den
vedvarende styrke du trenger, måtte komme fra Herren, idet du
underkaster deg Den hellige ånds innflytelse og utøver tro på
Jesus Kristus. Bare slik vil du kunne få varig besluttsomhet og
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tilstrekkelig styrke til å avholde deg fra adferd og tanker som
mishager Gud.

En rekke siste-dagers-hellige som er tiltrukket av samme
kjønn, går fremover i livet ved omhyggelig overholdelse av
evangeliets normer, ved å holde seg nær Herren og ved å få kir-
kelig og profesjonell hjelp når de trenger det. Deres liv er spen-
nende og givende, og de kan føle seg trygge på at alle det evige
livs velsignelser til slutt vil bli deres.

Evangeliets læresetninger er i mange tilfeller vidt forskjellige
fra verdens praksis og lære, ikke minst når det gjelder moralsk
adferd. Disse forskjellene skyldes vår forståelse av det evige livs
gave som vår himmelske Fader har forberedt for oss, og beting-
elsene for å kunne motta denne gaven. Ingen blir, eller vil
noensinne kunne bli, holdt utenfor Guds kjærlighetssirkel eller
hans kirkes utrakte armer, for vi er alle hans elskede sønner og
døtre. President Hinckley har sagt: «Vi har den største medfø-
lelse med dem som kjemper med tiltrekning til samme kjønn.
Vi ber til Herren for dere, vi føler med dere, vi betrakter dere
som våre brødre og søstre» («Stå sterke mot verdens falskhet»,
Lys over Norge, jan. 1996, s. 98).
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