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Hvorfor bruke begrepet “tiltrekning til samme kjønn”? Hvorfor ikke bare si “homofil”?
Med tiltrekning til samme kjønn mener vi følelsesmessig, fysisk, romantisk eller seksuell tiltrekning
til en person av samme kjønn. Hvis du opplever tiltrekning til samme kjønn, kan du velge om du
vil bruke en merkelapp for seksuell legning til å beskrive deg selv, eller la det være. Uansett er
tiltrekning til samme kjønn et teknisk begrep som beskriver opplevelsen uten å gi den en merkelapp.
Dette nettstedet anvender dette begrepet for å være inkluderende for dem som ikke føler seg vel med
å bruke en merkelapp, ikke for å benekte at det finnes en homofil, lesbisk eller bifil identitet.
Hvorfor tar ikke nettstedet opp problemstillinger knyttet til kjønnsdysfori eller
transkjønn-identitet?
Mange av de generelle prinsippene som drøftes på dette nettstedet (for eksempel betydningen
av inkludering og vennlighet), gjelder også siste-dagers-hellige som opplever kjønnsdysfori eller
identifiserer seg som transperson. Tiltrekning til samme kjønn og kjønnsdysfori er imidlertid to
ganske forskjellige ting. For eksempel kan de som opplever kjønnsdysfori, også oppleve tiltrekning
til samme kjønn, men ikke nødvendigvis, og flertallet av dem som opplever tiltrekning til samme
kjønn, ønsker ikke å bytte kjønn. Sett fra et psykologisk og hjelpende perspektiv, er de to forskjellige.
Lurer du på om du er homofil?
Hvis du lurer på om du er homofil, har du trolig opplevd tiltrekning til samme kjønn og er i tvil om
hvordan du skal tolke disse følelsene. Seksuelle lyster er sammensatte og påvirkes av mange faktorer.
Selv om en romantisk, følelsesmessig eller seksuell tiltrekning kan signalisere en seksuell legning,
skulle du ikke automatisk anta at den gjør det. Seksuell lyst kan være flytende og foranderlig. Hvis
du er i tvil, skulle du ikke føle press eller hastverk med hensyn til å trekke konklusjoner når det
gjelder din seksualitet.
Ord betyr forskjellige ting for forskjellige mennesker, og definisjonen av et ord kan forandre seg
gjennom hele livet. Hva betyr ordet homofil for deg? Er det en følelse? en identitet? en livsstil?
Bruken av ordet homofil forandrer seg i takt med samfunnsmessige og kulturelle endringer. Å
identifisere deg som homofil kan bety at du opplever tiltrekning til samme kjønn, men velger
å ikke leve ut disse følelsene. Denne merkelappen kan også beskrive hvordan du uttrykker deg
følelsesmessig, fysisk, seksuelt eller politisk. Hvis du lurer på hva noen mener når de sier: “Jeg er
homofil,” er det bare å spørre dem.
Bør jeg komme ut av skapet?
For noen mennesker kan det å holde tiltrekning til samme kjønn for seg selv, føre til skam eller en
negativ indre dialog. Å dele disse følelsene med en fortrolig venn kan være frigjørende og legende.
Noen skulle imidlertid ønske at de hadde ventet lenger, eller i det minste begrenset antall personer
Oversettelse av Frequently Asked Questions. Norwegian.

14416 170

de avslørte sine følelser for, så denne avgjørelsen bør ikke være basert på å gi etter for press om å “komme ut av
skapet”, offentlig eller åpent identifisere seg som homofil. Hvis du bestemmer deg for å fortelle om din tiltrekning
til samme kjønn, bør du med bønnens hjelp overveie hvem du ønsker å fortelle det til, og hvordan du skal dele
denne siden av din erfaring i jordelivet med andre.
Hvis du bestemmer deg for å fortelle om dine erfaringer med tiltrekning til samme kjønn eller åpent identifisere
deg som homofil, skulle du få støtte og bli behandlet med vennlighet og respekt, både hjemme og i kirken. Vi
må alle være tålmodige med hverandre mens vi finner ut av ting.
Som medlemmer av Kirken har vi alle et ansvar for å skape et støttende og kjærlig miljø for alle våre brødre
og søstre. Et slikt støttenettverk gjør det mye enklere å etterleve evangeliet og å søke Ånden mens vi loser oss
gjennom noen aspekter av jordelivet.
Hvordan kan jeg snakke med mine foreldre eller biskopen om tiltrekning til samme kjønn?
Hvis du føler at du kan snakke med mor eller far, et annet familiemedlem, eller en leder i Kirken, kan du vurdere
å fortelle dem om dine følelser. Hjelp dem å forstå hva du gjennomgår slik at de kan vise kjærlighet og støtte.
Hvis de ikke forstår hvordan dette kan oppleves, kan du be dem lese gjennom artiklene på dette nettstedet. Dette
vil kanskje ikke være en enkel samtale å innlede, men det er viktig å få i gang en dialog. Vær tålmodig med
menneskene rundt deg, og husk at dere alle lærer sammen. Hvis de du er glad i har vanskelig for å forstå eller
støtte deg, trenger de kanskje din hjelp. Behandle dine foreldre og ledere med den samme vennlighet og respekt
som du håper de vil vise deg. Dette nettstedet har til hensikt å hjelpe alle å bedre forstå tiltrekning til samme
kjønn fra et evangelieperspektiv.
Vil tiltrekningen jeg føler, forsvinne hvis jeg er trofast nok?
Intensiteten av din tiltrekning til samme kjønn er ikke et mål på din trofasthet. Mange ber i mange år og gjør alt
de kan for å være lydige, men er fortsatt tiltrukket til samme kjønn. Tiltrekning til samme kjønn kan ha forskjellig
intensitet og er ikke lik for alle. Noen er tiltrukket av begge kjønn, og andre er bare tiltrukket av samme kjønn.
For noen kan tiltrekningen til samme kjønn, eller i det minste intensiteten av disse følelsene, avta med tiden.
Uansett skulle ikke foreldre eller ledere forvente eller forlange en endring i tiltrekning.
Du kan kanskje ikke styre intensiteten av din tiltrekning, men du kan velge hva du vil gjøre med den. Å be Herren
om hva du kan lære av denne erfaringen, og hvordan dette kan bli til styrke for deg, kan styre din tro inn på et
utfall du kan kontrollere. Å overlate ditt liv til Gud er en viktig troshandling som gir store velsignelser nå og enda
større velsignelser i den kommende verden.
Vil Kirken noen gang forandre sin lære og sanksjonere likekjønnet ekteskap?
Læren om ekteskap mellom en mann og kvinne står sentralt i Guds plan, og er en viktig læresetning i Jesu Kristi
Kirke av Siste Dagers Hellige, og den vil ikke bli forandret:
“Som et doktrinært prinsipp bygget på Skriftene, erklærer Kirken at ekteskap mellom en mann og en kvinne er
avgjørende for Skaperens plan for sine barns evige fremtid.
Seksuell omgang er bare riktig mellom en mann og en kvinne som er lovlig viet som mann og hustru. Alle andre
seksuelle forbindelser, også mellom personer av samme kjønn, er syndige og underminerer den guddommelig
opprettede familieinstitusjon. Kirken bekrefter følgelig at definisjonen på ekteskap er en juridisk bindende
forening av en mann og en kvinne” (Håndbok 2: Kirkens administrasjon, 21.4.10).
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