Tiedote
Päiväys:

25. lokakuuta 2016

Vastaanottajat:

Johtavat auktoriteetit,
vyöhykeseitsenkymmenet,
vaarnanjohtajat, lähetysjohtajat,
piirinjohtajat, piispat ja seurakunnanjohtajat sekä vaarna-ja
seurakuntaneuvostojen jäsenet

Lähettäjä:

Pappeuden ja perheasiain johtava neuvosto (+1 801 240 2134)

Asia:

Niiden ihmisten palveleminen, jotka tuntevat viehtymystä
samaan sukupuoleen

Yksilöiden, perheiden ja seurakuntaneuvostojen saatavana on nyt seuraava
päivitetty lähdeaineisto, joka käsittelee samaan sukupuoleen kohdistuvaa
viehtymystä:
• ”Samaan sukupuoleen kohdistuva viehtymys” -artikkeli lds.org-sivuston
kohdassa Gospel Topics (ks. liite)
• Kirkon opetuksia (ks. liite)
• Usein esitettyjä kysymyksiä (ks. liite)
• mormonandgay.lds.org-verkkosivusto, saatavana vain englanniksi
• palvelemisen lähdeaineisto (ministering.lds.org), saatavana kymmenellä
kielellä seurakunta-ja vaarnaneuvoston jäsenille johtohenkilön ja kirjurin
työvälineissä (LCR) sivustolla lds.org.
Tätä lähdeaineistoa voidaan tarkastella vaarna-tai seurakuntaneuvoston
kokouksessa.
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Samaan sukupuoleen
kohdistuva viehtymys
25. lokakuuta 2016

Kohdasta Gospel Topics sivustolta topics.lds.org.
Samaan sukupuoleen kohdistuva viehtymys viittaa emotionaaliseen, fyysiseen tai
sukupuoliseen viehtymykseen, joka kohdistuu samaa sukupuolta olevaan henkilöön. Samaan
sukupuoleen kohdistuvan viehtymyksen kokemus ei ole jokaisen kohdalla samanlainen.
Jotkut ihmiset saattavat tuntea viehtymystä ainoastaan samaan sukupuoleen, kun taas toiset
saattavat tuntea viehtymystä kumpaankin sukupuoleen.
Kirkko tekee eron samaan sukupuoleen kohdistuvan viehtymyksen ja homoseksuaalisen
käyttäytymisen välillä. Ihmiset, jotka kokevat viehtymystä samaa sukupuolta kohtaan tai
tuntevat olevansa homoja, lesboja tai biseksuaaleja, voivat tehdä liittoja Jumalan kanssa
ja pitää ne sekä osallistua täysin ja kelvollisina kirkon toimintaan. Se, että tuntee olevansa
homo, lesbo tai biseksuaali tai kokee viehtymystä samaan sukupuoleen, ei ole syntiä eikä
estä ihmistä osallistumasta kirkon toimintaan, palvelemasta eri tehtävissä tai käymästä
temppelissä.
Sukupuolinen puhtaus on oleellinen osa Jumalan suunnitelmaa meidän onneksemme.
Sukupuolisuhteet on varattu vain miehelle ja naiselle, jotka ovat naimisissa keskenään ja
lupaavat olla täydellisen uskollisia toisilleen. Sukupuolisuhteet miehen ja naisen välillä,
jotka eivät ole naimisissa keskenään, tai samaa sukupuolta olevien välillä rikkovat yhtä
taivaallisen Isämme tärkeimmistä laeista ja haittaavat iankaikkista edistymistämme. Olipa
ihmisen seksuaalinen suuntautuminen mikä tahansa, niin jos hän rikkoo siveyden lakia,
hän voi päästä sovintoon Jumalan kanssa tekemällä parannuksen. Kristuksen seuraajina
me vastustamme moraalitonta käytöstä ja pyrimme tulemaan Hänen kaltaisikseen. Me
tavoittelemme Pyhän Hengen johdatusta ja Vapahtajan apua. Hän osaa auttaa meitä,
kun koemme kiusauksia (ks. 1. Kor. 10:13; OL 62:1). Jos annamme periksi seksuaalisille
kiusauksille ja rikomme siveyden lakia, me voimme tehdä parannuksen, saada anteeksi ja
osallistua täysivaltaisina jäseninä kirkon toimintaan.
Me emme tiedä kenties täsmälleen, miksi jotkut ihmiset tuntevat viehtymystä samaa
sukupuolta oleviin, mutta muutamien kohdalla se on mutkikasta todellisuutta ja osa
ihmiselämän kokemusta. Vapahtaja Jeesus Kristus ymmärtää täydellisesti jokaisen täällä
maan päällä kokemamme haasteen, ja me voimme kääntyä Hänen puoleensa saamaan
lohtua, iloa, toivoa ja ohjausta (ks. Alma 7:11–12). Kohtaammepa elämässä millaisia haasteita
tahansa, me kaikki olemme Jumalan lapsia ja ansaitsemme toistemme ystävällisyyden ja
myötätunnon (ks. Room. 8:16–17). Kun luomme tukea antavan ilmapiirin, me rakennamme
rakkautta ja ymmärrystä toisiamme kohtaan ja hyödymme yhteisistä näkemyksistämme ja
yhteisestä uskostamme.
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Kirkon opetuksia
25. lokakuuta 2016

Sivustolta mormonandgay.lds.org.
Jumala rakastaa kaikkia lapsiaan
Mikään ei osoita Jumalan rakkauden syvyyttä ja ulottuvuutta täydellisemmin kuin Hänen
halukkuutensa uhrata Poikansa, jotta me, Hänen lapsensa, voisimme voittaa kuoleman ja saada
mahdollisuuden iankaikkiseen elämään. ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi
ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen
elämän” (Joh. 3:16). Mikään ei ilmaise Jeesuksen Kristuksen rakkautta paremmin kuin Hänen
halukkuutensa antaa henkensä ihmiskunnan syntien sovittamiseksi, kaiken kärsimyksen ja
epäoikeudenmukaisuuden hyvittämiseksi sekä kuoleman siteiden murtamiseksi kaikkien osalta (ks.
Alma 7:11–13). ”Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä
puolesta” (Joh. 15:13).
Lokakuun 2009 yleiskonferenssipuheessa presidentti Dieter F. Uchtdorf kuvaili Jumalan rakkautta:
”Jumala ei katso ulkokuorta. Uskon, ettei Hän piittaa vähääkään siitä, asummeko me linnassa vai
mökissä, olemmeko me komeita vai tavallisen näköisiä, olemmeko me kuuluisia vai unohdettuja.
Vaikka me olemme vajavaisia, Jumala rakastaa meitä täysin. Vaikka me olemme epätäydellisiä, Hän
rakastaa meitä täydellisesti. Vaikka me saatamme tuntea olevamme eksyksissä ja vailla kompassia,
Jumalan rakkaus ympäröi meidät täysin.
Hän rakastaa meitä, koska Hän on täynnä ääretöntä pyhää, puhdasta ja sanoin kuvaamatonta
rakkautta. Me emme ole Jumalalle tärkeitä saavutustemme vuoksi, vaan siksi, että me olemme
Hänen lapsiaan. Hän rakastaa meitä jokaista.” (”Jumalan rakkaus”, lokakuun 2009 yleiskonferenssi.)
Jumala rakastaa meitä kaikkia. Hän rakastaa eri uskontokuntiin kuuluvia ja niitä, jotka eivät kuulu
mihinkään uskontokuntaan. Hän rakastaa niitä, jotka kärsivät. Hän rakastaa yhtä lailla rikkaita
ja köyhiä. Hän rakastaa jokaiseen kansaan ja kulttuuriin kuuluvia ihmisiä, naimisissa olevia tai
naimattomia ja niitä, jotka kokevat viehtymystä samaan sukupuoleen tai tuntevat olevansa homoja,
lesboja tai biseksuaaleja. Ja Jumala odottaa meidän noudattavan Hänen esimerkkiään.
Meitä käsketään rakastamaan Jumalaa ja toisiamme
”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä
suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” (Matt.
22:37–39.)
”Minun käskyni on tämä: rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä” (Joh. 15:12).
Me osoitamme rakkautemme Jumalaa kohtaan pitämällä Hänen käskynsä (ks. Joh. 14:15) ja
rakastamalla toisiamme (ks. Joh. 13:34). Jos perheesi jäsen tai ystäväsi kokee viehtymystä samaan
sukupuoleen tai tuntee olevansa homoseksuaali, rakasta häntä. Presidentti Henry B. Eyring on
huomauttanut:
Alkuperäisjulkaisun nimi: Church Teachings. Finnish.
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”Jos haluat olla lähellä jotakuta, joka on ollut sinulle rakas mutta josta olet joutunut eroon, tiedät, kuinka se käy
päinsä. Järjestäisit tilaisuuden puhua hänen kanssaan, kuuntelisit häntä ja keksisitte jotakin, mitä voitte tehdä
toistenne hyväksi. Mitä useammin näin kävisi ja mitä pitempään se jatkuisi, sitä lujemmaksi rakkauden side
muodostuisi. Jos kuluisi pitkä aika, jolloin ette puhuisi, kuuntelisi tai tekisi mitään, tämä side heikkenisi. Jumala
on täydellinen ja kaikkivoipa, ja sinä ja minä olemme kuolevaisia. Mutta Hän on meidän Isämme. Hän rakastaa
meitä, ja Hän tarjoaa meille saman mahdollisuuden tulla lähemmäksi Häntä kuin tarjoaisi joku meitä rakastava
ystävä. Prosessi olisi sama: puhumalla, kuuntelemalla ja tekemällä.” (Ks. ”Lähemmäksi Jumalaa”, huhtikuun
1991 yleiskonferenssi.)
Osoitat rakkautesi Jumalaa kohtaan rakastamalla ja palvelemalla muita. ”Ja katso, minä kerron teille tämän, jotta
te oppisitte viisautta; jotta oppisitte, että kun olette lähimmäistenne palveluksessa, olette pelkästään Jumalanne
palveluksessa” (Moosia 2:17).
Mitä tarkoittaa se, että rakastamme toisiamme? Rakkaus välittää. Rakkaus kuuntelee. Rakkaus ottaa mukaan.
Rakkaus innoittaa. Rakkaus on sitä, mikä tekee meistä inhimillisiä, sillä me olemme Jumalan lapsia ja ”Jumala
on rakkaus” (1. Joh. 4:8). Viimeisellä aterialla Vapahtaja toisti: ”Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni,
jos te rakastatte toisianne” (Joh. 13:35).
Käsky rakastaa toinen toistaan tarkoittaa myös niiden rakastamista, jotka eivät näe maailmaa samalla tavoin kuin
me. Kuten vanhin Dallin H. Oaks on selittänyt:
”Hyvin monissa ihmissuhteissa ja elämän olosuhteissa meidän täytyy tulla toimeen eroavuuksien kanssa. Silloin
kun on kyse erittäin tärkeistä asioista, meidän näkökantaamme näistä eroavuuksista ei saa kieltää eikä hylätä,
mutta meidän Kristuksen seuraajien tulee elää rauhassa muiden kanssa, joilla ei ole samoja arvoja kuin meillä
tai jotka eivät hyväksy niiden perustana olevia opetuksia. Isän pelastussuunnitelma, josta olemme saaneet tiedon
profeetan ilmoituksen kautta, asettaa meidät kuolevaisuuden olosuhteisiin, joissa meidän on määrä pitää Hänen
käskynsä. Niihin sisältyy eri kulttuureihin kuuluvien ja eri uskoa tunnustavien lähimmäistemme rakastaminen,
kuten Hän on rakastanut meitä. Kuten eräs Mormonin kirjan profeetta on opettanut, meidän täytyy ponnistella
eteenpäin ja meillä täytyy olla ’rakkaus Jumalaa ja kaikkia ihmisiä kohtaan’ (2. Nefi 31:20).” (”Rakastakaa muita
ja tulkaa toimeen eroavuuksista huolimatta”, lokakuun 2014 yleiskonferenssi.)
Jumalallinen rakkaus ei hyväksy syntiä – ”minä, Herra, en voi suvaita syntiä vähäisimmässäkään määrin” –
mutta on innokas antamaan anteeksi – ”kuitenkin sille, joka tekee parannuksen ja pitää Herran käskyt, annetaan
anteeksi” (OL 1:31–32). Samalla tavoin meidän tulee aina elää Jumalan käskyjen mukaan ja puolustaa niitä,
mutta kuvastaaksemme täysin Jumalan rakkautta meidän täytyy myös rakastaa toinen toistamme niin avoimesti
ja täysin, ettei kukaan voi tuntea olevansa hylätty tai yksin tai toivoton.
Vapahtaja ymmärtää täysin kaikki vaikeutemme
”Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni
on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee.” (1. Kor. 13:12.)
Meidän kuolevaisten ymmärrys on rajallista. Me voimme julistaa Nefin tavoin, että me tiedämme, ”että hän
rakastaa lapsiaan, mutta [emme] tiedä kaiken tarkoitusta” (1. Nefi 11:17).
Kun etsimme vastauksia ja ohjausta omaa henkilökohtaista taivaltamme varten, me voimme turvata Jumalaan
sekä voimaan, joka kuuluu olennaisesti Jeesuksen Kristuksen sovitusuhriin. Kun Jeesus Kristus otti päälleen
maailman synnit, Hän koki myös jokaisen tuskan ja ahdistuksen, mitä kuka tahansa ihminen saattaisi kokea:
”Ja hän kulkee kärsien kaikenlaisia kipuja ja ahdinkoja ja koetuksia, ja tämä, jotta toteutuisi sana, joka sanoo
hänen ottavan päällensä kansansa kivut ja sairaudet” (Alma 7:11).
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Viehtymyksen tunteminen samaa sukupuolta kohtaan ei ole synti, ja me voimme valita, kuinka
suhtaudumme siihen
Kirkko ei ota kantaa siihen, mikä aiheuttaa viehtymyksen samaan sukupuoleen. Vanhin Dallin H. Oaks sanoi
vuonna 2006:
”Kirkolla ei ole kantaa minkään tällaisen alttiuden tai taipumuksen syihin, ei myöskään niiden, jotka liittyvät
viehtymykseen samaa sukupuolta kohtaan” (vanhin Dallin H. Oaksin ja vanhin Lance B. Wickmanin haastattelu
vuonna 2006: ”Samaan sukupuoleen kohdistuva viehtymys”).
Viehtymyksen tunteet samaa sukupuolta kohtaan eivät ole syntiä. Vanhin M. Russell Ballard on sanonut:
”Olkaamme selväsanaisia: Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko uskoo, että ’samaan
sukupuoleen kohdistuvan viehtymyksen kokemus on monille ihmisille monimutkaista todellisuutta. Viehtymys
ei itsessään ole synti mutta toimiminen sen mukaan on. Vaikka ihmiset eivät voi valita, onko heillä sellaisia
viehtymyksiä, he valitsevat, kuinka he reagoivat niihin. Kirkko auttaa rakastaen ja ymmärtäen kaikkia Jumalan
lapsia, myös [niitä, jotka tuntevat viehtymystä samaan sukupuoleen].’” (”Herra tarvitsee teitä nyt”, Liahona,
syyskuu 2015, s. 15.)
Vaikka viehtymys samaan sukupuoleen ei olekaan syntiä, se voi olla haastavaa. Vaikka näiden tunteiden
kokeminen ei ehkä olekaan ihmisen oma valinta, hän voi sitoutua pitämään Jumalan käskyt. Isän tai äidin, jonka
lapsi kokee viehtymystä samaan sukupuoleen tai tuntee olevansa homoseksuaali, tulee päättää rakastaa tätä lasta
ja hyväksyä hänet. Kirkon jäsenten yhteisönä meidän tulee tehdä päätös luoda lämminhenkinen yhteisö.
”Ja hän kutsuu heitä kaikkia tulemaan luoksensa ja pääsemään osallisiksi hänen hyvyydestään; eikä hän torju
ketään niistä, jotka tulevat hänen luoksensa – –, ja kaikki ovat Jumalalle yhdenvertaisia” (2. Nefi 26:33).
Ne, jotka elävät Jumalan lakien mukaan, voivat osallistua täysin kirkon toimintaan
”Nyt minä todella käsitän, ettei Jumala erottele ihmisiä” (Ap. t. 10:34).
Jumala lupaa, että jos me noudatamme Hänen lakejaan, me saamme iankaikkista iloa, ja Hän pitää aina
lupauksensa. Selvästikin ihmiset, jotka kokevat viehtymystä samaan sukupuoleen tai tuntevat olevansa
homoseksuaaleja, voivat antaa lupauksia Jumalalle ja pitää ne. He voivat kulkea Hän valossaan. He voivat
osallistua täysin kirkon toimintaan.
”Jos jäsenet tuntevat viehtymystä samaan sukupuoleen mutta eivät osallistu mihinkään homoseksuaaliseen
toimintaan, johtohenkilöiden tulee tukea ja rohkaista heitä heidän päätöksessään elää siveyden lain mukaan ja
hallita epävanhurskaita ajatuksia. Nämä jäsenet voivat saada kirkon tehtäviä. Jos he ovat kelvollisia ja täyttävät
vaatimukset kaikin muin tavoin, heillä voi myös olla temppelisuositus ja he voivat saada temppelitoimitukset.”
(Käsikirja 2: Johtaminen ja palveleminen kirkossa, 21.4.6.)
Presidentti Gordon B. Hinckley on sanonut:
”Me rakastamme heitä Jumalan poikina ja tyttärinä. Heillä saattaa olla tiettyjä taipumuksia, jotka ovat
voimakkaita ja joita voi olla vaikea hillitä. Useimmilla ihmisillä on jonkinlaisia taipumuksia eri ajankohtina.
Elleivät he toimi näiden taipumustensa mukaisesti, he voivat edetä kuten kaikki muut kirkon jäsenet. Jos he
rikkovat siveyden lakia ja kirkon moraalinormeja, he joutuvat kirkon kurinpitotoimien kohteeksi aivan kuten
muutkin.” (”Mitä ihmiset kyselevät meistä?”, lokakuun 1998 yleiskonferenssi.)
Oli henkilön tilanne mikä tahansa, hän voi antaa panoksensa Herran työhön nyt ja odottaa, että hänen
uskollisuutensa tuo – täällä ja tuonpuoleisessa – samat siunaukset, jotka Jumala on luvannut jokaiselle samalla
tavoin uskolliselle. Vanhin D. Todd Christofferson on huomauttanut:
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”Jokaisella on lahjoja, jokaisella on kykyjä, jokainen voi antaa panoksensa jumalallisen suunnitelman
toteutumiseen kussakin sukupolvessa. Paljon hyvää, paljon olennaista – toisinaan jopa kaikki, mikä on toistaiseksi
välttämätöntä – voidaan saavuttaa olosuhteissa, jotka eivät ole ihanteelliset. Niinpä monet teistä tekevät aivan
parhaansa. Ja kun te, jotka kannatte kuolevaisuuden raskaimpia kuormia, nousette puolustamaan Jumalan
suunnitelmaa Hänen lastensa korotukseksi, me kaikki olemme valmiita marssimaan kanssanne. Me todistamme
varmuudella, että Jeesuksen Kristuksen sovitus on ennakoinut ja tulee lopulta hyvittämään kaikki puutteet ja
menetykset niiltä, jotka kääntyvät Hänen puoleensa. Ketään ei ole ennalta määrätty saamaan vähemmän kuin
kaikki, mitä Isällä on lapsiaan varten.” (”Miksi avioliitto, miksi perhe”, huhtikuun 2015 yleiskonferenssi.)
Siveyden laki koskee kaikkia Jumalan lapsia
Sukupuolinen puhtaus on oleellinen osa Jumalan suunnitelmaa meidän onneksemme. Ensimmäinen
presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi ovat julistaneet:
”Ensimmäinen käsky, jonka Jumala antoi Aadamille ja Eevalle, koski heidän mahdollisuuttaan aviomiehenä ja
vaimona tulla vanhemmiksi. Me julistamme, että Jumalan lapsilleen antama käsky lisääntyä ja täyttää maa on
yhä voimassa. Me julistamme tämän lisäksi Jumalan määränneen, että pyhiä lisääntymisen voimia tulee käyttää
ainoastaan miehen ja naisen kesken, jotka on laillisesti vihitty aviomieheksi ja vaimoksi.” (”Perhe – julistus
maailmalle”.)
Sukupuolisuhteet miehen ja naisen välillä, jotka eivät ole naimisissa keskenään, tai samaa sukupuolta olevien
välillä ovat syntiä ja rikkovat yhtä taivaallisen Isämme tärkeimmistä laeista sekä haittaavat iankaikkista
edistymistämme.
”Herran siveyslaki merkitsee pidättäytymistä sukupuolisuhteista laillisen avioliiton ulkopuolella ja uskollisuutta
avioliitossa. Sukupuolisuhteet ovat sopivia vain miehen ja naisen välillä, jotka on laillisesti vihitty aviomieheksi
ja vaimoksi. Aviorikos, haureus, homoseksuaaliset ja lesbolaiset suhteet sekä kaikki muut epäpyhät, luonnottomat
ja epäpuhtaat tavat ovat synnillisiä.” (Käsikirja 2: Johtaminen ja palveleminen kirkossa, 21.4.5.)
Olipa ihmisen seksuaalinen suuntautuminen mikä tahansa, niin jos hän rikkoo siveyden lakia, hän voi päästä
sovintoon Jumalan kanssa tekemällä parannuksen.
”Älä tee aviorikosta; ja se, joka tekee aviorikoksen eikä tee parannusta, on karkotettava. Mutta sille, joka on
tehnyt aviorikoksen ja tekee parannuksen koko sydämestään ja hylkää sen eikä enää tee aviorikosta, sinun on
annettava anteeksi.” (OL 42:24–25.)
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Usein esitettyjä kysymyksiä
25. lokakuuta 2016

Sivustolta mormonandgay.lds.org.
Miksi käytetään ilmausta ”viehtymys samaan sukupuoleen”? Miksi ei vain sanota
”homoseksuaalisuus”?
Viehtymyksellä samaan sukupuoleen tarkoitetaan emotionaalista, fyysistä, romanttista tai
seksuaalista viehtymystä samaa sukupuolta olevaa henkilöä kohtaan. Jos koet viehtymystä samaan
sukupuoleen, saatat käyttää seksuaalisen suuntautumisen leimaavaa nimitystä kuvailemaan itseäsi tai
saatat olla käyttämättä sitä. Kummin tahansa, viehtymys samaa sukupuolta kohtaan on muodollinen
nimitys, joka kuvaa kokemusta ilman siihen liitettävää leimaa. Tällä verkkosivustolla tätä nimitystä
käytetään tarkoittamaan myös niitä ihmisiä, jotka eivät halua käyttää leimaavaa nimitystä – sitä ei
käytetä kieltämään homon, lesbon tai biseksuaalin identiteetin olemassaoloa.
Miksi verkkosivustolla ei käsitellä tyytymättömyyttä omaan fyysiseen sukupuoleen tai
transsukupuolisuusaiheita?
Monet niistä yleisistä periaatteista, joita tällä verkkosivustolla käsitellään (esim. mukaan ottamisen
ja ystävällisyyden tärkeys), soveltuvat myöhempien aikojen pyhiin, jotka kokevat olevansa
väärää sukupuolta tai tuntevat olevansa transsukupuolisia. Viehtymys samaan sukupuoleen ja
tyytymättömyys omaan fyysiseen sukupuoleen ovat kuitenkin hyvin erilaisia. Esimerkiksi ne, jotka
kokevat olevansa väärää sukupuolta, saattavat myös kokea viehtymystä samaan sukupuoleen tai
olla kokematta sitä, ja suurin osa niistä, jotka kokevat viehtymystä samaan sukupuoleen, ei halua
muuttaa sukupuoltaan. Psykologisesta ja kirkollisen palvelemisen näkökulmasta katsoen ne ovat
kaksi eri asiaa.
Kyseletkö itseltäsi, oletko homoseksuaali?
Jos kyselet itseltäsi, oletko homoseksuaali, olet luultavasti kokenut viehtymystä samaan sukupuoleen
ja mietit, kuinka näitä tunteita tulee tulkita. Seksuaaliset halut ovat monimutkaisia, ja niitä
muovaavat monet tekijät. Vaikka romanttinen, emotionaalinen tai seksuaalinen viehtymys voi
olla merkki seksuaalisesta suuntautumisesta, sinun ei pidä automaattisesti olettaa, että niin on.
Seksuaalinen halu voi vaihdella ja muuttua. Jos sinulla on kysymyksiä, sinun ei pidä tuntea painetta
eikä kiirettä tehdä johtopäätöksiä seksuaalisuudestasi.
Sanat tarkoittavat eri asioita eri ihmisille, ja jonkin sanan määritelmä voi muuttua koko elämämme
ajan. Mitä sana homoseksuaalisuus merkitsee sinulle? Onko se tunne? Identiteetti? Elämäntapa?
Sanan homoseksuaalisuus käyttö on muuttunut yhteiskunnallisen ja kulttuurisen muutoksen myötä.
Se, että tunnet olevasi homoseksuaali, saattaa tarkoittaa, että koet viehtymystä samaan sukupuoleen
mutta päätät olla toimimatta noiden tunteiden mukaan. Tai tämä nimitys kuvailee kenties, kuinka
ilmaiset itseäsi emotionaalisesti, fyysisesti, seksuaalisesti tai poliittisesti. Jos mietit, mitä joku
tarkoittaa sanoessaan, että hän on homoseksuaali, kysy sitä häneltä.
Alkuperäisjulkaisun nimi: Frequently Asked Questions. Finnish.
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Pitäisikö minun tuoda julki olevani homoseksuaali?
On ihmisiä, joiden kohdalla samaan sukupuoleen kohdistuvan viehtymyksen tunteiden salaaminen voi johtaa
häpeään tai kielteiseen sisäiseen vuoropuheluun. Noista tunteista kertominen luotettavalle uskotulle voi olla
vapauttavaa ja parantavaa. Toiset kuitenkin toivovat, että he olisivat odottaneet kauemmin tai ainakin rajoittaneet
niiden ihmisten määrää, joille he paljastivat tunteensa, joten tämän päätöksen ei pitäisi perustua siihen, että annat
periksi paineelle ”tulla ulos kaapista” eli ilmoittaa avoimesti olevasi homoseksuaali. Jos päätät puhua samaan
sukupuoleen kohdistuvan viehtymyksen tunteista, harkitse rukoillen, kenelle haluaisit kertoa siitä ja kuinka toisit
ilmi tämän puolen kuolevaisuuden kokemuksestasi.
Jos päätät kertoa kokevasi viehtymyksen tunteita samaa sukupuolta kohtaan tai avoimesti ilmoittaa olevasi
homoseksuaali, sinun tulee saada tukea sekä ystävällistä ja kunnioittavaa kohtelua niin kotona kuin kirkossa.
Meidän kaikkien pitää olla kärsivällisiä toistemme suhteen, kun selvitämme näitä asioita.
Kirkon jäseninä meillä kaikilla on vastuu luoda tukea antava ja rakastava ympäristö kaikille veljillemme ja
sisarillemme. Sellaisen tukiverkoston ansiosta on paljon helpompaa elää evankeliumin mukaan ja tavoitella
Henkeä yrittäessämme selviytyä kuolevaisuuden eri puolista.
Kuinka voin puhua vanhemmilleni tai piispalle viehtymyksestä samaan sukupuoleen?
Jos tunnet voivasi puhua avoimesti isän, äidin, jonkun sukulaisen tai kirkon johtohenkilön kanssa, mieti, voisitko
kertoa heille tuntemuksistasi. Auta heitä ymmärtämään, mitä koet, jotta he voivat osoittaa rakkautta ja tukea.
Jos he eivät ymmärrä, millainen tämä kokemus on, pyydä heitä lukemaan tällä verkkosivustolla olevat artikkelit.
Tätä keskustelua ei ehkä ole helppo aloittaa, mutta on tärkeää saada vuoropuhelu käyntiin. Ole kärsivällinen
lähelläsi olevien ihmisten suhteen ja muista, että te kaikki opitte yhdessä. Jos niillä, joita rakastat, on vaikeuksia
ymmärtää tai antaa tukeaan, he saattavat tarvita sinun apuasi. Kohtele vanhempiasi ja johtajiasi yhtä ystävällisesti
ja kunnioittavasti kuin toivot heidän kohtelevan sinua. Tämän verkkosivuston tarkoituksena on auttaa jokaista
ymmärtämään paremmin viehtymystä samaan sukupuoleen evankeliumin näkökulmasta katsottuna.
Jos olen riittävän uskollinen, pääsenkö eroon viehtymyksestäni?
Samaan sukupuoleen kohdistuvan viehtymyksen voimakkuus ei ole uskollisuutesi mitta. Monet ihmiset
rukoilevat vuosia ja tekevät kaiken voitavansa ollakseen kuuliaisia, ja silti he huomaavat olevansa yhä viehtyneitä
samaan sukupuoleen. Viehtymystä samaan sukupuoleen koetaan voimakkuudessaan laidasta laitaan, eikä se
ole samanlaista jokaisen kohdalla. Jotkut ovat viehtyneitä kumpaankin sukupuoleen, ja toiset ovat viehtyneitä
pelkästään samaan sukupuoleen. On ihmisiä, joiden kohdalla samaan sukupuoleen kohdistuvan viehtymyksen
tunteet tai ainakin niiden voimakkuus saattavat ajan kuluessa vähentyä. Missään tapauksessa vanhempien tai
johtajien ei tule odottaa tai vaatia muutosta viehtymyksessä.
Viehtymyksesi voimakkuus ei kenties ole hallittavissasi, mutta voit kuitenkin valita, kuinka suhtaudut siihen. Se,
että kysyt Herralta, mitä voit oppia tästä kokemuksesta ja kuinka tästä voi tulla sinulle vahvuus, voi kohdentaa
uskosi hallittavissasi olevaan lopputulokseen. Elämäsi luovuttaminen Jumalalle on tärkeä uskon teko, joka tuo
suuria siunauksia nyt ja vielä suurempia siunauksia tulevassa maailmassa.
Muuttaako kirkko koskaan oppiaan ja hyväksyy samaa sukupuolta olevien avioliiton?
Oppi avioliitosta miehen ja naisen välillä on keskeinen Jumalan suunnitelmassa ja olennaisen tärkeä opetus
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa eikä se muutu:
”Kirkko vahvistaa, että pyhiin kirjoituksiin perustuvana opillisena periaatteena avioliitto miehen ja naisen välillä
on keskeisellä sijalla Luojan suunnitelmassa Hänen lastensa iankaikkiseksi päämääräksi.
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Sukupuolisuhteet ovat sopivia vain miehen ja naisen välillä, jotka on laillisesti vihitty aviomieheksi ja vaimoksi.
Kaikki muut sukupuolisuhteet, mukaan lukien sukupuolisuhteet samaa sukupuolta olevien kesken, ovat syntiä
ja jäytävät jumalallisesti luodun perheinstituution perustaa. Näin ollen kirkko vahvistaa avioliiton määritelmäksi
miehen ja naisen välisen laillisen liiton.” (Käsikirja 2: Johtaminen ja palveleminen kirkossa, 21.4.10.)
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