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Ä L D S T E  J E F F R E Y  R  H O L L A N D
i de tolv apostlarnas kvorum

En sympatisk ung man på drygt 20 år
satt framför mig. Han hade ett trevligt
leende, men han log sällan under vårt

samtal. Det som slog mig var smärtan i hans
ögon.

”Jag vet inte om jag borde fortsätta vara
medlem i kyrkan”, sade han. ”Jag tror inte 
att jag är värdig.”

”Varför skulle du inte vara värdig?” frå-
gade jag.

”Jag är homosexuell.”
Jag antar att han trodde att jag skulle bli

förskräckt. Det blev jag inte. ”Och ... ?” frå-
gade jag.

Lättnaden syntes i hans ansikte när han
märkte min medkänsla. ”Jag attraheras inte
av kvinnor. Jag attraheras av män. Jag har
försökt strunta i känslorna och ändra på
dem, men ...”

Han suckade. ”Varför är jag så här?
Känslorna är så verkliga.”

Jag var tyst ett ögonblick och sade sedan:
”Jag behöver några upplysningar innan jag
kan ge dig något råd. Att känna sig dragen till
personer av samma kön är inte någon synd,
men det är det att handla efter känslorna,
precis som med heterosexuella känslor.
Överträder du kyskhetslagen?”

Han skakade på huvudet. ”Nej, det gör
jag inte.”

Den här gången var det jag som var lättad.
Jag sade: ”Tack för att du vill ta itu med det
här. Det kräver mod att samtala om det, och
det är dig till heder att du håller dig själv ren.

”När det gäller dina känslor, så har jag
inget svar på den frågan. Det finns ett antal
olika faktorer som kan ha betydelse och de
kan vara så olika som människor är olika.
Vissa saker, bland annat orsaken till dina
känslor, kanske vi aldrig får veta i det här
livet. Men att veta varför du känner som du
gör är inte lika viktigt som att veta att du
inte har gjort dig skyldig till överträdelse.
Om ditt liv är i harmoni med buden så är 
du värdig att verka i kyrkan, ha samma för-
måner som andra medlemmar, besöka
templet och få alla välsignelser som
Frälsarens försoning ger.

Han satt lite rakare i ryggen. Jag fortsatte:
”Du gör dig själv en otjänst när du i första
hand identifierar dig genom din sexuella lägg-
ning. Det är inte din enda egenskap, så ge
den inte oproportionerligt stor uppmärksam-
het. Först och främst är du en Guds son och
han älskar dig.

”Dessutom älskar jag dig. Mina bröder
bland generalauktoriteterna älskar dig. Jag
påminns om något som president Boyd K
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Packer sade när han talade till dem som kände dragning 
till personer av samma kön. ’Vi förkastar inte er’, sade
han. ’Vi kan inte förkasta er, för ni är Guds söner och dött-
rar. Vi kommer inte att förkasta er, för vi älskar er.’”1

Vi pratade i ytterligare en halvtimme. Jag visste att jag
inte kunde vara hans personlige rådgivare, så jag bad
honom kontakta sina lokala prästadömsledare. Sedan
skildes vi åt. Jag tyckte mig se en strimma av hopp i hans
ögon som inte hade funnits där tidigare. Han hade fortfa-
rande många prövningar att ta sig igenom — eller bara
uthärda — men jag hade en känsla av att han skulle klara
det bra.

Gud älskar sina barn

När en ängel ställde en fråga till Nephi om Gud, svarade
Nephi: ”Jag vet, att han älskar sina barn; dock vet jag ej vad
allting betyder.” (1 Nephi 11:17) Jag vill också intyga att
Gud älskar alla sina barn och tillstå att många frågor, bland
annat de som gäller dragning till personer av samma kön,
måste vänta på ett framtida svar, kanske i nästa liv.

Tråkigt nog tror många att de har alla svar nu och förfäk-
tar sina åsikter vitt och brett. Lyckligtvis talar inte dessa
människor för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. K ärnan i Guds plan är födandet av barn. Adam

och Eva befalldes att ”vara fruktsamma och
föröka sig”. Vi ska följa dem och gifta oss 

och låta vår himmelske Faders andebarn få jordiska
kroppar.

Jag tror att kyrkans medlemmar är ivriga att visa med-
känsla med personer som är annorlunda än dem själva,
men det tillhör den mänskliga naturen att vi drar oss
undan när vi ställs inför en situation som vi inte förstår.
Detta gäller i synnerhet i fråga om dragning till personer av
samma kön. Vi har så lite tillförlitlig information om detta
att de som vill vara till hjälp ofta känner sig något osäkra.
Jag erkänner min egen otillräcklighet i fråga om detta men
vill ändå hjälpa, så låt mig ge några förslag som kan vara till
hjälp för dem som har nära anhöriga eller vänner som kän-
ner dragning till personer av samma kön.

Vår Faders lycksalighetsplan

Låt oss för det första vara på det klara med vad Gud vill
att var och en av oss ska få. Han vill att vi ska få det eviga
livets alla välsignelser. Han vill att vi ska bli lika honom. För
att hjälpa oss med detta har han gett oss en plan. Denna
plan är grundad på eviga sanningar och ändras inte efter
dagens samhälleliga trender.
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Kärnan i denna plan är födandet av
barn, en av de avgörande orsakerna till att
Adam och Eva lämnade Edens lustgård.
(Se 2 Nephi 2:19–25; Moses 5:10–12.) De
befalldes att vara fruktsamma och föröka
sig (se Moses 2:28), och de valde att hålla
det budet. Vi ska följa dem och gifta oss
och låta vår himmelske Faders andebarn
få jordiska kroppar. Det är uppenbart att
en homosexuell relation är oförenlig med
denna plan.

Av olika anledningar är äktenskap och
barn något som inte alla välsignas med
omedelbart. Kanske kommer inget
erbjudande om äktenskap. Efter vigseln
kanske det visar sig omöjligt att få barn.
Eller kanske finns det för tillfället inte
någon dragning till personer av motsatt kön. Vad anled-
ningen än är kommer Guds rikaste välsignelser till slut
att finnas att få för alla hans barn — om de är rena och
trofasta.

Genom att utöva tro, sträva och lita till försoningens
kraft kan vissa övervinna dragningen till personer av
samma kön under jordelivet och gifta sig. Andra däremot
kanske aldrig blir fria från denna dragning i detta liv.

Som medlemmar i kyrkan, som familj och vänner måste
vi inse att de som känner dragning till personer av samma
kön ställs inför restriktioner när det gäller att uttrycka sina
känslor. Även om denna dragning är verklig, får den inte
uttryckas fysiskt. Längtan efter fysisk tillfredsställelse rätt-
färdigar inte omoraliska handlingar av någon, oavsett sex-
uell läggning. Dessa känslor kan vara starka, men de är
aldrig så starka att de kan beröva någon friheten att välja
ett värdigt uppförande.

När jag säger detta vill jag klargöra att dragningen i sig,
hur problematisk den än må vara, inte gör någon ovärdig.
Första presidentskapet har sagt: ”Det är skillnad mellan
omoraliska tankar och känslor och att delta i omoraliska
heterosexuella eller homosexuella handlingar.”2 Om man
inte ger efter för frestelsen, har man inte begått någon
överträdelse.

Förtvivlan är ofta följden av att inte se denna skillnad.
Jag ömmar för dem som inte förstår att varje välsignelse
som Gud erbjuder är tillgänglig för alla som lyder den lag

enligt vilken välsignelsen är utlovad. (Se
L&F 130:20–21.) Ingen som lever efter
evangeliet bör känna förtvivlan. Hopp
och frid kommer från Hjälparen, och
botemedlet mot förtvivlan är att bjuda
in den Helige Anden i vårt liv.

Olika sätt att hjälpa

Låt oss anta att du är familjemedlem
eller vän till någon som känner dragning
till personer av samma kön och som
kommer till dig för att få hjälp. Vad ska
du säga? Vad ska du göra?

Jag skulle börja med att uppmärk-
samma modet som förde din son, dot-
ter, bror eller syster eller din vän till dig.
Jag skulle uppmärksamma den tillit per-

sonen har. Att diskutera saken med någon man litar på är
ett sunt första steg mot att hantera förvirrande känslor, 
och det är av största vikt att dessa första steg bemöts av
medkänsla.

Därnäst, om du är förälder till någon som känner drag-
ning till personer av samma kön, utgå då inte från att du är
orsaken till dessa känslor. Ingen, inte heller den som käm-
par med denna dragning, ska försöka ta på sig skulden.
Inte heller ska man skylla på någon — inte heller på Gud.
Lev i tro och hjälp personen hantera denna prövning så
gott han eller hon kan.

När du gör det, var då medveten om att äktenskap inte
är någon universallösning. Dragningen till personer av
samma kön sitter djupt, och det är inte troligt att ett för-
sök att tvinga fram en heterosexuell relation förändrar
den. Vi blir alla glada när någon som kämpar med dessa
känslor kan gifta sig, uppfostra barn och få ett lyckligt
familjeliv. Men andra försök har resulterat i krossade hjär-
tan och splittrade hem.

Håll framför allt kommunikationslinjerna öppna.
Öppen kommunikation mellan föräldrar och barn är ett
tydligt uttryck för kärlek, och ren kärlek som uttrycks fri-
kostigt kan förändra familjeband. Men kärleken till en
familjemedlem sträcker sig inte till att tolerera orättfärdigt
beteende. Dina barn är förstås välkomna att bo hemma,
men du har all rätt att utestänga varje beteende som är
stötande för Herrens ande.

YTTERLIGARE HJÄLP
Några av tankarna och orden 

i den här artikeln kommer från ett

häfte som första presidentskapet

och de tolv apostlarnas kvorum

gett ut till personer som känner

dragning till personer av samma

kön. Det heter Gud älskar sina

barn (artikelnr 04824 180). Om

häftet finns att tillgå på ditt språk

kan du skaffa ett exemplar från

ditt lokala distributionscenter eller

ladda ner det från www.lds.org/
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Trädgårdsprincipen

Beakta nu en princip som man lär sig i trädgårdsarbete.
Någon har sagt att om vi använder goda frön när vi odlar
en trädgård, finns det inte så stort behov av en hacka. 
Om vi på liknande sätt fyller vårt liv med andlig näring,
kan vi lättare få bukt med våra böjelser. Detta innebär att
vi skapar en positiv miljö i hemmet där man kan uppleva
Andens inflytande i rikt mått. En positiv miljö innefattar
konsekvent enskild och gemensam gudsdyrkan, bön,
fasta, skriftläsning, tjänande samt möjlighet att få uppleva
upplyftande samtal, musik, litteratur och andra medier.

Samma miljö sträcker sig till upplevelser i kyrkan. En 
del som känner dragning till personer av samma kön 
har olösta farhågor och blir sårade i kyrkan fastän ingen
menade något illa. Å andra sidan utestänger somliga med-
lemmar dem som är annorlunda från sin vänskapskrets.
När våra handlingar eller ord hindrar någon från att till
fullo dra nytta av medlemskapet i kyrkan, så sviker vi dem
— och Herren. Kyrkan blir starkare av att vi inbegriper
varje medlem och stärker varandra i tjänande och kärlek.
(Se L&F 84:110.)

Du kanske känner dig manad att uppmana den du för-
söker hjälpa att träffa en prästadömsledare som innehar
nycklarna till inspirerade råd. Gör det, med vetskap om
att första presidentskapet har bett kyrkans ledare att
behandla dessa frågor konfidentiellt och i en anda av
kristlig kärlek.3

I Herrens händer

För inte så länge sedan fick jag ett brev från en man 
i trettioårsåldern som kämpade med sin dragning till per-
soner av samma kön. Hans kamp har inte varit lätt, och
han är fortfarande ogift. Men han skrev: ”Herren har hjälpt
mig att orka med min nuvarande situation, och jag gör mitt
bästa och överlämnar mitt liv i hans händer.”

Jag gråter av beundran och respekt inför tron och
modet hos denne man som lever med en prövning som
jag aldrig har drabbats av. Jag älskar honom och tusentals
andra som honom, män och kvinnor, som ”kämpar trons
goda kamp”. (Se 1 Tim 6:12.) Jag rekommenderar hans
inställning åt alla som kämpar med — eller som hjälper
andra som kämpar med — dragning till personer av
samma kön. ■

SLUTNOTER
1. Se ”Ni är Guds tempel”, Liahona, jan 2001, s 87.

2. Brev från första presidentskapet, 14 nov 1991.
3. Se Brev från första presidentskapet, 14 nov 1991.
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A tt plantera starka, friska plantor 
i en trädgård hjälper oss att ha
kontroll över ogräset. Om vi på

liknande sätt fyller vårt liv med andlig
näring, kan vi lättare få bukt med våra
böjelser.

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
 C

LA
RK

 K
EL

LY
 P

RI
C

E


	FÖR VUXNA
	Budskap från första presidentskapet: De markerade vägen för oss att följa
	Hjärtan vänds i templens land
	Kom till templet
	Besökslärarnas budskap: Bli ett medel i Guds händer genom att förbereda dig för Herrens andra ankomst
	Läs- och skrivkunnighet förbättrar liv
	Vägledning för dig: Ett samtal med Unga kvinnors generalpresidentskap
	Hjälpa dem som kämpar med dragning till personer av samma kön
	Sista dagars heliga berättar
	Brev till redaktionen

	FÖR UNGDOMAR
	Ett vittnesbörd om profeter
	Frågor och svar: En dag läste jag i Första Nephi 7:12 att Herren kan göra allt för oss om vi utövar tro på honom. Hur utövar vi tro på Kristus?”
	Härda ut till början
	En särskild bok, ett särskilt svar
	Affisch: Frid på jorden

	LILLA STJÄRNAN: FÖR BARN
	Kom lyssna till en profets röst: Den tomma vagnen
	Samlingsstunden: Hur stor ska inte din glädje bli
	Från president Spencer W Kimballs liv: Övervinna svårigheter
	Vänner emellan: Guds härlighet är intelligens
	Sång: Hemmet
	Färgläggningssidan
	Saknar Michael
	Nya vänner: Växer i tro — Yondonjamts från Ulaanbaatar i Mongoliet

	IN MEMORIAM: ETT TILLÄGG TILL LIAHONA



