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Från mormonandgay.lds.org.
Gud älskar alla sina barn
Ingenting visar mer fullständigt djupet och vidden av Guds kärlek än hans villighet att offra sin Son
för att vi, hans barn, ska kunna övervinna döden och få evigt liv. ”Ty så älskade Gud världen att
han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.”
(Joh. 3:16) Ingenting uttrycker Jesu Kristi kärlek bättre än hans villighet att ge sitt liv för att sona
människosläktets synder, gottgöra allt lidande och all orättvisa samt krossa dödens band för alla (se
Alma 7:11–13). ”Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner” (Joh. 15:13).
I ett tal under generalkonferensen i oktober 2009, beskrev president Dieter F. Uchtdorf Guds kärlek:
”Gud ser inte till det yttre. [Jag tror att han inte alls] bryr sig … om ifall vi bor i ett slott eller en koja,
om vi är vackra eller alldagliga, om vi är berömda eller bortglömda. Trots att vi är ofullständiga
älskar Gud oss fullständigt. Trots att vi är ofullkomliga älskar Gud oss fullkomligt. Trots att vi kan
känna oss bortkomna och utan kompass omsluter Guds kärlek oss fullständigt.
Han älskar oss eftersom han är fylld av ett oändligt mått av helig, ren och obeskrivlig kärlek. Vi är
viktiga för Gud, inte på grund av våra förtjänster utan för att vi är hans barn. Han älskar oss alla”
(”Guds kärlek”, generalkonferensen i oktober 2009).
Gud älskar oss alla. Han älskar dem av annan tro och även dem som är utan tro. Han älskar dem
som lider. Han älskar såväl rika som fattiga. Han älskar människor av alla raser och kulturer, gifta
och ogifta och dem som upplever dragning till personer av samma kön eller identifierar sig som gay,
lesbiska eller bisexuella. Och Gud förväntar sig att vi ska följa hans exempel.
Vi är befallda att älska Gud och varandra.
”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.
Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa
som dig själv” (Matt. 22:37–39).
”Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag har älskat er” (Joh. 15:12).
Vi visar vår kärlek till Gud genom att hålla hans bud (se Joh. 14:15) och genom att älska varandra
(se Joh. 13:34). Om du har en släkting eller vän som upplever dragning till personer av samma kön,
ska du älska dem. President Henry B. Eyring sa:
”Om ni vill hålla er nära någon ni tyckt mycket om, men som ni skilts från, vet ni hur man gör. Ni
skulle finna ett sätt att tala med dem. Ni skulle lyssna till dem och ni skulle upptäcka olika sätt att
göra saker för varandra. Ju oftare detta hände, ju längre det pågick, desto starkare skulle banden
av tillgivenhet bli. Om lång tid förflöt utan att ni talade med varandra, lyssnade till varandra och
gjorde saker för varandra, skulle banden försvagas. Gud är fullkomlig och allsmäktig, och ni och
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jag är dödliga. Men han är vår Fader. Han älskar oss och erbjuder oss samma möjlighet att komma nära honom
som en kärleksfull vän skulle göra. Och ni skulle göra på ungefär samma sätt: tala, lyssna och handla” se (”Att
komma närmare Gud”, generalkonferensen i april 1991).
Du visar din kärlek till Gud genom att älska och tjäna andra. ”Och se, jag säger er detta för att ni skall kunna
lära visdom, för att ni skall kunna förstå att när ni är i era medmänniskors tjänst, är ni endast i er Guds tjänst”
(Mosiah 2:17).
Vad innebär det att älska varandra? Kärleken bryr sig. Kärleken lyssnar. Kärleken inkluderar. Kärleken inspirerar.
Kärleken är hjärtat i det som gör oss till människor, för vi är Guds barn och ”Gud är kärlek” (1 Joh. 4:8). Vid
den sista måltiden sa Frälsaren igen: ”Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar”
(Joh. 13:35).
Befallningen att älska varandra innefattar dem som inte ser världen på samma sätt som vi gör. Som Äldste Dallin
H. Oaks har förklarat:
”I så många relationer och omständigheter i livet måste vi leva med olikheter. Gäller det väsentliga frågor får vi
inte förneka eller överge vår ståndpunkt, men som Kristi efterföljare måste vi lära oss att leva i fred med andra
som inte delar våra värderingar eller accepterar läran som de grundas på. Faderns frälsningsplan, som vi har
fått kännedom om genom uppenbarelse till profeter, sätter oss i en jordisk omgivning där vi ska hålla hans bud.
Detta inbegriper att vi ska älska vår nästa från en annan kultur eller av annan tro så som Fadern har älskat oss.
Som en profet i Mormons bok lärde: Vi måste sträva framåt med ’kärlek till Gud och till alla människor’(2 Ne.
31:20)” (”Att älska andra och leva med olikheter”, generalkonferensen i oktober 2014).
Gudomlig kärlek ursäktar inte synden – ”jag, Herren, kan inte se på synd med den minsta grad av överseende” –
men är angelägen om att förlåta – ”ändå skall den som omvänder sig och håller Herrens bud bli förlåten” (L&F
1:31–32). På samma sätt bör vi inte ge efter när det gäller att efterleva och försvara Guds bud, men för att helt
och fullt återspegla Guds kärlek måste vi samtidigt älska varandra så öppet och fullständigt att ingen kan känna
sig övergiven, ensam eller hopplös.
Frälsaren förstår helt och fullt alla våra svårigheter
”Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då skall vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då
skall jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd” (1 Kor. 13:12).
Som dödliga är vår insikt begränsad. Vi kan liksom Nephi förkunna att vi ”vet att han älskar sina barn, men [vi]
vet inte vad allting betyder” (1 Ne. 11:17).
När vi söker svar och ledning för vår personliga resa, kan vi lita på Gud och den kraft som finns i Jesu Kristi
försoningsoffer. Liksom Jesus Kristus tog på sig världens synder, upplevde han också varje smärta och plåga som
varje människa kan få uppleva:
”Och han skall gå ut och lida smärta och bedrövelser och frestelser av alla slag, och detta för att det ord skall
kunna uppfyllas som säger att han skall ta på sig sitt folks smärta och sjukdomar” (Alma 7:11).
Att känna dragning till personer av samma kön är ingen synd, och vi kan välja hur vi ska handla
Kyrkan har ingen ståndpunkt i fråga om orsakerna till dragning till personer av samma kön. 2006 förklarade
äldste Dallin H. Oaks:
”Kyrkan tar inte ställning till vad som orsakar någon av dessa tendenser eller böjelser, inklusive attraktion till
personer av samma kön” (Intervju 2006 med äldste Dallin H. Oaks och äldste Lance B. Wickman: ”Dragning
till personer av samma kön”).
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Att känna dragning till personer av samma kön är ingen synd. Äldste M. Russell Ballard har sagt:
”Låt oss vara tydliga: Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga tror att ’upplevelsen av dragning till personer av
samma kön är en komplex verklighet för många. Attraktionen i sig är ingen synd, men handlingen är det. Även
om människor inte väljer att ha sådan dragning, väljer de hur de ska reagera på den. Med kärlek och förståelse
räcker kyrkan ut handen mot alla Guds barn, också [dem med dragning till personer av samma kön].” (”Herren
behöver dig nu!” Liahona, sep. 2015, s. 15).
Dragning till personer av samma kön är ingen synd, men det kan vara en utmaning. En person har kanske inte
valt att ha de här känslorna, men han eller hon kan besluta sig för att hålla Guds bud. Föräldrarna till ett barn
som upplever dragning till personer av samma kön eller identifierar sig som gay, bör välja att älska och omfamna
det barnet. Som ett samfund av medlemmar i kyrkan, bör vi välja att skapa ett välkomnande samfund.
”Han inbjuder dem alla att komma till honom och ta del av hans godhet. Och han avvisar ingen som kommer till
honom … alla är lika inför Gud” (2 Ne. 26:33).
Människor som lever efter Guds lagar kan helt och fullt delta i kyrkan
”Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor” (Apg. 10:34).
Gud lovar att om vi lyder hans lagar får vi evig glädje, och han håller alltid sina löften. Ja, människor som
upplever dragning till samma kön eller identifierar sig som gay kan ge och hålla löften till Gud. De kan vandra
i hans ljus. De kan helt och fullt delta i kyrkan.
”Om medlemmar känner dragning till personer av samma kön men inte utför homosexuella handlingar, ska
ledarna stödja och uppmuntra dem i deras beslut att leva efter kyskhetslagen och att kontrollera orättfärdiga
tankar. Dessa medlemmar kan ges ämbeten i kyrkan. Om de för övrigt är värdiga och kvalificerade kan de också
inneha tempelrekommendation och ta emot templets förrättningar” (Handbok 2: Kyrkans förvaltning, 21.4.6).
President Gordon B. Hinckley har sagt:
”Vi älskar dem såsom söner och döttrar till Gud. De kan ha vissa böjelser som är kraftfulla och
svårkontrollerbara. De flesta människor har böjelser av ett eller annat slag. Om de inte agerar enligt dessa böjelser
går de framåt på samma sätt som alla andra medlemmar i kyrkan. Om de bryter mot kyskhetslagen och kyrkans
moralnormer, underkastas de kyrkans disciplinära regler på samma sätt som alla andra” (”Vad frågar människor
oss om?” Generalkonferensen i oktober 1998).
Oavsett sina omständigheter kan var och en bidra till Herrens verk just nu och kan förvänta att hans eller hennes
trofasthet ska medföra samma välsignelser, nu och härefter, som är lovade av Gud till alla som är lika trofasta.
Äldste D. Todd Christofferson har sagt:
”Alla [har] gåvor. Alla har talanger, alla kan bidra till att utveckla den gudomliga planen i varje generation.
Mycket som är bra och viktigt – ja, ibland till och med allt som behövs just nu – kan uppnås under mindre
idealiska omständigheter. Så många av er gör ert allra bästa. Och när ni som bär de tyngsta bördorna här på jorden
står upp och försvarar Guds plan att upphöja sina barn, är vi alla redo att stödja er. Vi vittnar med tillförsikt om
att Jesu Kristi försoning har förutsett och till slut ska uppväga alla försakelser och förluster för dem som vänder
sig till honom. Ingen är förutbestämd att få mindre än allt vad Fadern har för sina barn” (”Varför gifta sig? Varför
bilda familj?” Liahona, maj 2015, s. 52).
Kyskhetslagen gäller alla Guds barn.
Sexuell renhet är en viktig del av Guds plan för vår lycka. Första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum
har förkunnat:
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”Det första bud som Gud gav Adam och Eva gällde deras möjlighet att som man och hustru bli föräldrar. Vi
förkunnar att Guds bud till sina barn att föröka sig och uppfylla jorden fortfarande gäller. Vi förkunnar vidare
att Gud har befallt att den heliga fortplantningsförmågan endast skall användas mellan man och kvinna, lagligt
vigda som man och hustru” (”Familjen: Ett tillkännagivande för världen”).
Sexuella relationer mellan en man och en kvinna som inte är gifta eller mellan människor av samma kön, är
syndiga och bryter mot en av vår himmelske Faders viktigaste lagar och förhindrar vår eviga utveckling.
”Herrens morallag är avhållsamhet från sexuella relationer utanför äktenskapet och trohet inom äktenskapet.
Sexuellt umgänge är endast tillåtligt mellan en man och en kvinna som är lagligen gifta som man och hustru.
Äktenskapsbrott, otukt, homosexuella eller lesbiska relationer och varje annan ohelig, onaturlig och oren handling
är synd” (Handbok 2: Kyrkans förvaltning, 21.4.5).
Människor av varje sexuell läggning som överträder kyskhetslagen kan försonas med Gud genom omvändelse.
”Du skall inte begå äktenskapsbrott, och den som begår äktenskapsbrott och inte omvänder sig skall drivas ut.
Men den som har begått äktenskapsbrott och omvänder sig av hela sitt hjärta och avstår därifrån och inte gör det
mer, honom skall du förlåta” (L&F 42:24–25).
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