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Sammanfattning 

 I denna uppsats tänker jag skriva om den framför allt kristna kyrkan. 

Även om jag kommer att beröra andra församlingar i texten, först och främst islam. 

I den första delen tänker jag i första avsnittet skriva om hur kyrkan har 

sett på HBT (Homo-, Bisexuella och Transpersoner). I det andra avsnittet hur det 

ser ut i dag. I det tredje avsnittet hur det kan komma att se ut i framtiden. Både vad 

jag tror och vad jag hoppas. Kursivering betyder att ordet finns i ordförklaringarna. 

I den andra delen tänker jag skriva om Troy Perry (M.C.C.’s grundare). 

I första delen berättar jag lite om hans uppväxt. Andra avsnittet om hans kallelse till 

präst och i det tredje när han grundar M.C.C. (Metropolitan Comunity Churches) 

I den sista och tredje och sista delen tänker jag i första avsnittet skriva 

om M.C.C. och kyrkans första tid I andra avsnittet hur det ser ut i dag och slutligen 

i det tredje avsnittet hur kyrkans ledning ser på framtiden. 

 Min frågeställning är om M.C.C. behövs även i framtiden. 

Abstract 

 In this essay I plan to mainly write about the Christian church. 

However, I will shortly mention other parishes. 

 In the first part I will in the first chapter write how the church saw 

earlier on HBLT (Homo-, Bisexual, Lesbians and Transgender) people. In the 

second chapter how the situation is today and finally in the third chapter I will try 

to see how the situation is in the future in both in a positive and negative aspect. 

 In the second part I will write about Troy Perry, the founder of M.C.C. 

Metropolitan Community Churches). In the first chapter I will write shortly about 

when he was growing up, in the second about his vocation to become a minister 

and in the third chapter about his founding of M.C.C. 

 In the third and last part I will in the first chapter write about the first 

years, in the second chapter about how it is today and in the third and last chapter 

what the elders in the church sees how the future will look like. 

 My main question is to see if M.C.C. is needed even in the future. 
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Inledning

 I många år har kyrkan förtryckt HBT-personer. Det kan vara allt mellan 

stening, hängning och andra grymma avrättningsmetoder inom islam eller 

exkommunicering. (Uteslutning ur nattvardsgemenskapen, främst inom den 

ortodoxa och romerska kyrkan) Inom svenska kyrkan och frikyrkorna har man 

länge vägrat homosexuella att gifta sig. Inom främst frikyrkan säger de att det inte 

går att vara både kristen och homosexuell. Många homosexuella har även vägrats 

rätten att inneha olika ämbeten och tjänster eller blivit avsatta från sin tjänst inom 

församlingarnas ungdomsarbete. 

Jag kan bara se på mig själv. När jag bodde i Uppsala fick jag hjälpa till 

med barnundervisningen och att samla in kollekten i katolska församlingen. När jag 

flyttade till Stockholm blev jag ”outad” (Vilket betyder att en tredje part berättat att 

jag är lesbisk, och inte jag själv.) Jag fick inte alltså inte längre några 

förtroendeuppdrag. Dessutom blev jag anmäld till biskopen av den fraternitet 

(ordensgemenskap) i O.F.S. (Franciskanska Lekmannaorden) i Stockholm som jag 

tillhörde. De tyckte att jag var en dålig katolik och ett dåligt föredöme som 

franciskan. Men biskopen tyckte inte att jag gjort något fel, jag följde mitt samvete 

och det är det viktigaste. Trots detta ville jag inte gå tillbaka till Stockholmsgruppen, 

utan efter många om och men gick jag in i Uppsalagruppen, där jag en gång gått 

med. Till slut blev hatet och diskrimineringen alltför tung för mig. Jag orkade inte 

längre vara kvar bara för att retas som jag gjort innan och jag lämnade kyrkan 8/3 -

05, efter exakt 21½ år som katolik. Att det dessutom var Internationella 

Kvinnodagen såg jag som en viktig markering. Och jag vet att jag inte är ensam. 

Trots att det står i katolska kyrkans katekes att homosexualiteten är medfödd och 

att homosexuella inte får diskrimineras sker det ändå fortfarande. 

Men det finns andra som vägrar ge upp. Som tycker att HBT-personer 

också har ett människovärde och även kan vara kristna. En sådan visionär är Troy 

Perry som grundade Metropolitan Community Church 1968. Till denna kyrka 
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välkomnas alla! Jag tänker skriva lite mer om honom, hans uppväxt och tidiga år, 

och hans grundande av M.C.C. längre fram. 
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Del 1 - Islams och den kristna kyrkans syn på HBT 

  

Kapitel I - Hur det har varit 

 Som jag skrev i inledningen har olika kyrkor och församlingar 

diskriminerat HBT-personer. Eftersom kyrkan längre varit tongivande, så tittar 

samhället på hur och vad kyrkan säger och reagerar och anpassar sig efter det. 

 I många år var det fängelsestraff om man ertappades att vara 

homosexuell, eller sodomit som det tidigare kallades. Detta gällde främst manliga 

homosexuella. I Sverige avskaffades straffet två års straffarbete 19441, och det var 

klassat som sjukdom hos Socialstyrelsen ändå fram till 1978. Trots att 

sjukdomsklassificeringen försvann för så relativt länge sedan, anses det fortfarande 

av många vara sjukt att bli förälskad i personer av samma kön.  

 Svenska kyrkan och andra församlingar vägrar tillåta homosexuella att 

gifta sig. Många gick runt detta genom att registrera sitt partnerskap och bli 

välsignade i kyrkan. När kyrkans ledning fick vetskap om detta, kontrade de med 

att förbjuda upplåtning av kyrkorummet för sådan verksamhet. Då valde många att 

bli välsignade på kyrktrappan istället. 

 Katolska kyrkan har haft sina egna bestraffningar och ett av de mest 

förödande för individen var exkommunicering. Detta innebär att personen utesluts 

från nattvardsgemenskapen, och alltså inte anses vara fullvärdig medlem i 

församlingen längre. Katolska kyrkan har länge använt denna form av 

diskriminering, men nu är det avskaffat i teorin, men praktiken visar att det 

fortfarande förekommer i en stor del av de katolska församlingarna runt om i 

världen. När staten säger till om det, säger Stockholms Katolska Stift (som 

innefattar hela Sverige) att det alltid har varit så och så kommer det också att förbli 

även i fortsättningen. Samma argument används även när frågan om kvinnliga 

präster kommer upp. På så sätt visar de ganska tydligt sin konservativa inställning 
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och ovilja till förnyelse och radikala nydaningar av kyrkan. (Som till exempel att 

tillåta homosexuella delta i nattvardsgemenskapen, godkänna äktenskap mellan 

homosexuella och tillåta kvinnor bli präster.) 

 Det har även förekommit att unga kvinnor som visat homosexuella 

tendenser blivit skickade i kloster. 

Även transsexuella (de som vill ”byta kön”) har blivit diskriminerade i 

katolska kyrkan. Trots att de efter fastställelse och operation fått nytt juridiskt 

namn, nytt personnummer och en ny kropp på kirurgisk och/eller hormoniell väg, 

registreras inte det nya namnet och könet i kyrkböckerna, utan det gamla namnet 

och könet står fortfarande kvar.2 I och med detta förfaringssätt tillåter de inte de 

som är heterosexuella i sin nya identitet att gifta sig. Detta eftersom det räknas som 

ett homosexuellt äktenskap, vilket inte katolska kyrkan inte tillåter. Inte heller får de 

gå in i ett kloster och skulle någon kvinna eller man med transsexuell bakgrund 

”avslöjas” får denna person lämna klostret med omsorg för alla individers bästa. På 

samma sätt diskrimineras killarna, de får inte bli präster. För säkerhets skull görs en 

medicinsk undersökning av alla kandidater innan de godkänns som präst- eller 

klosterkandidater.3  

Även inom anglikanska kyrkan blir de diskriminerade. Det nya namnet 

godkänns, men könet ändras inte på födelseattesten. På så sätt kan inte en person 

som är heterosexuell i sin nya identitet gifta sig, eftersom samkönat äktenskap är 

förbjudet. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
1 Gårdfeldt, Älskar Gud bögar, 169 
2 Ibid., 103 
3 Ibid., 101 
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Kapitel II - Hur det är i dag 

Inom Svenska Kyrkan har det börjat hända saker. Ett förslag på 

kyrkomötet som gick ut på att tillåta välsignelse över ett homosexuellt par 

klubbades igenom. Detta fick alla andra samfund att reagera kraftigt och en 

helsidesannons i DN vände sig mot detta förslag. Den var undertecknat av samtliga 

kyrkoledare i Sverige. De sa bland annat att om Sverige skulle tillåta homosexuell 

välsignelse (eller ännu värre, äktenskap) mellan homosexuella skulle andra länder i 

Kyrkornas Världsråd vändas mot Sverige med ilskna protester. ”Att tillåta 

homosexuell välsignelse är första steget. Tillåter vi det, så blir det snart tillåtet för 

pedofiler att också gifta sig.” 

Vad de inte tycks ha märkt är att homosexuell vigsel är i dag tillåtet i 

Kanada, Spanien, Sydafrika och Massachusetts. I Kanada är det även tillåtet för 

homosexuella som inte är kanadensiska medborgare att gifta sig. 

I den anglikanska kyrkan har de utsett sin första öppet homosexuella 

biskop, Gene Robinson. Detta gjorde att kyrkan i Afrika hotade att bryta kontakten 

med moderkyrkan, om inte hans utnämning drogs tillbaka. Det gjorde den inte, 

men afrikanerna gjorde inte allvar av sitt hot. Tyvärr lever han under ett annat 

allvarligt hot; eftersom det satts ett pris på hans huvud, så har han ständig livvakt. 

Inom katolska kyrkan är det inte mycket som hänt. Men ändå, så rör 

det på sig, sakta men säkert. När jag var i Kanada förra året hörde jag om några 

kvinnor som blivit katolskt prästvigda. Vem som vigde dem eller om de får verka 

som katolska präster vet jag inte. När jag tog upp detta på en föreläsning berättade 

vår professor Henry (Cöster) att han hört om kvinnor som blivit katolskt 

prästvigda i Europa också. Trots denna svaga ljusglimt i mörkret fortsätter 

diskrimineringen av homosexuella. Den nuvarande påven (Jozef Ratzinger) som 

tidigare var kardinal och högsta ledare för troskongreationen har skrivit ett stort 

antal hatiska skrifter mot homosexualitet. Ändå står det fortfarande i katolska 

kyrkans katekes att homosexualitet är medfödd och att homosexuella inte får 
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diskrimineras. Detta gäller dock endast om de lever ett liv i självvalt celibat och inte 

i en sexuell relation. 

Ofta säger katolska kyrkan att de inte ogillar homosexuella, de är också 

människor, men att de hatar handlingen. Ändå har inte öppet homosexuella något 

människovärde inom kyrkan, de får inga förtroendeuppdrag och vägras rätten att 

prästvigas, precis som kvinnorna. 

Eftersom det inom katolska kyrkan råder prästbrist, har de nu gjort en 

prioriteringslista på vilka som kan komma i fråga för att bli präster. 

1. Heterosexuella män, som inte lever i en relation. 

2. Heterosexuella män, som lever i en relation 

3. Homosexuella män, som inte lever i en relation 

4. Homosexuella män, som lever i en relation 

5. Kvinnor 

Detta tycker jag visa synen på både homosexuella män och kvinnor ganska tydligt. 

Inom islam avrättas alla homo- och transsexuella, eftersom det anses 

vara ett brott mot den av Allah givna ordningen och ett sjukligt beteende. 

Dessa avrättningsmetoder är ofta väldigt grymma eftersom 

myndigheterna vill avskräcka andra att uppvisa samma dekadenta beteende. 

Oftast är det stening, hängning eller att låta en vägg rasa över de 

dömda. Ofta har polisen infiltratörer eller angivare som slipper straff om de anger 

andra. För några år sedan träffade jag en kille med transsexuell bakgrund från Iran. 

Eftersom han hade överlevt avrättningsförsöket ansågs han ha Allahs beskydd och 

alltså inte gick att döda. Då flydde han till Sverige och blev opererad här. 

Tyvärr brukar inte utlänningsnämnden godkänna homo- eller 

transsexuella att få asyl i Sverige. Det räknas inte som ett godtagbart skäl att riskera 

att bli mördad för sin sexuella läggning eller könsidentitet. 

En av nämndens ledamöter, katoliken Carl von Essen sa i en intervju 

att om de som skickas tillbaka inte manifesterar sin sexuella läggning så riskerar de 

inte att avrättas. Han följer sin kyrkas linje, som säger att de homosexuella som 
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misshandlas får skylla sig själva eftersom de manifesterar sin sexuella läggning4. Ett 

ganska cyniskt sätt att se på homosexuella, från både honom och kyrkan, i mina 

ögon. 

För att ta ett relativt nytt exempel, så skickades två homosexuella 

iranier tillbaka till Iran. Efter några dagar meddelades att de blivit avrättade. 

Tidningen ”Världen i dag” lät meddela att de hade våldtagit en 14-åring och därför 

blivit hängda. Mycket riktigt, några dagar senare avrättades även 14-åringen.5

Ett annat exempel är en ts-kille från Iran som inte fick stanna. Han 

valde att ta livet av sig, eftersom han i Iran betraktades som lesbisk och 

regimkritiker och därför skulle avrättas. Just nu pågår en insamling för att ge 

honom en värdig begravning. Många kyrkor har visat kalla handen, några citat: 

”Hon var inte kristen”, ”Vi kan inte skriva ett mansnamn på en gravsten när vi 

begraver en kvinna”.6 Detta tycker jag visar på en stor känslokyla och att de inte 

sätter sig in i vad det handlar om för en människa och det könsidentitetsproblem 

han hade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Ibid., 19 
5 www.qx.se 
6 DN 27/5 -06 
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Kapitel III - Framtiden – Utopi eller dystopi? 

Ja, vad kommer att hända i framtiden? Först tänker jag säga vad jag tror 

och sedan vad jag hoppas, i vissa fall finns det kopplingar mellan de två. 

 

Jag tror att svenska kyrkan kommer att godkänna välsignelse över 

homosexuella, men inte vigsel. Andra samfund kommer att vägra samarbeta med 

svenska kyrkan om de inte tar tillbaka beslutet. Detta gör inte kyrkan och 

samarbetet avbryts. Så småningom får dock även homosexuella ett människovärde 

inom andra samfund, även om de inte får välsignelse eller ännu mindre vigsel. 

Detta kommer att ske även inom islam, även om det går trögt där. 

Svenska regeringen vägrar att blanda sig i debatten eller skriva nya lagar. 

 

Jag hoppas att svenska kyrkan kommer att tillåta att homosexuella får 

gifta sig, även i kyrkan. Detta i sin tur gör att samarbetet med andra kyrkor kommer 

att avbrytas inom Sveriges kristna råd eftersom de vägrar ha en så pass liberal 

inställning. Svenska kyrkan får positiv respons från andra länder, först i Norden 

och några andra länder följer efter. Så småningom följer andra samfund efter, även i 

Sverige, eftersom de märker att de tappar medlemmar till svenska kyrkan. Islam, de 

katolska och ortodoxa kyrkorna vägrar att godkänna homosexuellas lika 

människovärde även i fortsättningen. 

 Sedan startar M.C.C. en församling i Uppsala. I början är alla 

misstänksamma, men allt eftersom människor vågar sig dit, desto mer växer den. 

Ryktet går från person till person, alla känner sig välkomna; homo-, hetero- och 

bisexuella och transpersoner. Alla känner sig som en stor familj, ingen blir 

diskriminerad eller känner sig utanför. Alla är välkomna till nattvarden, oavsett om 

man är medlem i församlingen eller inte. 
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Del 2 - Troy Perry7

 Kapitel I - Uppväxten 

 Troy Perry föddes den 27 juli 1940 i Tallahassee, Florida. Hans 

föräldrar hette Edith och Troy. Edith var hemma med barnen och Troy SR 

försörjde sig på spritsmuggling, men för syns skull hade han en bensinstation. Troy 

JR var äldsta brodern, sedan kom Eugene, Jimmy, Jack och Jerry. 

 Han var tidigt intresserad av religion och följde gärna med fadern till 

kyrkan. Han tyckte om stämningen och människorna där. 

 När Troy var 12 år blev hans far inblandad i en polisjakt. De jagade 

honom och hans medhjälpare i tron att de hade smuggelsprit i bilen. Det var ingen 

sprit alls i bilen, utan i stället ett stort fat bensin. Polisen besköt bilen, som välte i en 

kurva och fattade eld. Både fadern och medhjälparen dog i olyckan. 

 Ungefär ett halvår senare träffade Edith en ny man som hon gifte sig 

med. Detta var ett dåligt val, eftersom han var labil, kvinnoförnedrande, tyckte att 

kyrkan var värdelös och enbart till för veklingar. Alla dessa saker kom fram när han 

söp, vilket han gjorde väldigt ofta och länge. Kort sagt, förbjöd han Troy att sätta 

sin fot i kyrkan någon mer gång, vilket gjorde Troy både ledsen och upprörd. 

Dessutom slog han Edith och Troy. Han fick stå till svars för alla saker som hans 

yngre bröder gjorde. 

 Vid 13 års ålder satt familjen och åt. Eftersom Jerry vägrade äta lever, 

tog han inget på tallriken. Detta fick sinnet att rinna över på styvfadern, som 

försökte tvinga ner lever i hans hals. Detta gick inte så bra, och Edith bönföll 

honom att sluta bråka med pojken, som då blev ännu vildare. Då gav sig Troy på 

honom, men han skakade sig loss och gav Edith stryk innan han gick och la sig. 

Pojkarna övertalade modern att gå till polisen, vilket hon gjorde. De kom, men 

burade bara in honom några dagar. När han kom tillbaka hem igen var han snäll, 

bad om förlåtelse och bönföll Edith att förlåta honom och låta honom få komma 

tillbaka. Hon föll till föga och tog honom tillbaka. 

                                                 
7 Perry, Don’t be afraid any more, 1992, Kap 1-3 

 12



 Några dagar senare kom en man till huset som presenterades som 

barnens farbror. Eftersom familjen redan var trångbodd, fick han dela säng med 

Troy. Redan första natten förgrep han sig på pojken. Detta upprepades tills Troy 

fick nog och bestämde sig för att rymma hemifrån. 

 I hemlighet sparade han sina fickpengar, tills han hade råd att betala 

resan till farbror Arthur och tant Sarah i Moultrie, Georgia. Dessa var hängivna 

pingstvänner och lät Troy gå i kyrkan igen. En av hans fastrar profeterade att han 

skulle predika evangeliet, så han fick börja predika så smått och åkte runt bland 

bekanta.  

 När Troy var 14 år lämnade modern och bröderna styvfadern, men 

Troy kände på sig att han fortfarande ville hämnas och åkte vidare till tant Bessie i 

El Paso, Texas. Hon introducerade honom för den lokala pingstförsamlingen. Han 

fick också predika i där och hos baptisterna. 

 Där blev han kvar ett år och åkte sedan hem till sin mor och bröder i 

Florida. Hon sa att han inte behövde vara rädd eftersom hon nu lämnat styvfadern 

för gott. Han fick tillstånd att predika hos baptisterna, men han var fortfarande 

alltför ung för att bli godkänd som prästkandidat. 

 I några år kände han sig väldigt kluven, skulle han bli pingstvän eller 

skulle han gå till baptisterna? På samma sätt var han kluven i sin sexualitet. Han 

blev förälskad i män, men det var mer socialt accepterat att gå ut med kvinnor, 

Så småningom började han träffa och gå ut med en flicka, Pearl, som 

många ynglingar gör. Denna flicka var dels dotter till en av pingstförsamlingens 

äldsta; dels kunde hon spela piano och orgel. Även om det kändes bra, så brottades 

Troy fortfarande med sin böjelse för andra män. När hans flickvän ställde honom 

till svars så sa han att han älskade henne. Detta var mest en nödlösning eftersom 

han inte gillade bråk. När han talade med den blivande svärfadern om sin oro över 

sin sexualitet, lugnade han Troy och sa: 

 – Det går över när du gifter dig. 

 De gifte sig och alla var lyckliga.. ..en stund. 
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 Inom pingstkyrkan är det ovanligt att pastorerna läser teologi, tanken är 

att helige ande ska ge pastorn alla ord han behöver. Trots detta läste Troy teologi i 

två år på seminarium. Efter avslutade studier hade Troy och hans hustru en tids 

semester hos hans mor i Florida. När de kommit hem igen grundade han en 

församling i Joliet, Illinois. Vid denna tid var Troy 23 år. 

Troys längtan efter en man blev alltför stor och på okända vägar 

träffade han då och då en riktig drömman från den pingstförsamling han tillhörde. 

Båda var gifta på sitt håll och träffades så fort det blev en ledig stund över. Men säg 

den lycka som varar beständigt.. 
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Kapitel II - Militärtjänst8

En dag ringde telefonen hemma hos familjen Perry. Det var 

församlingens äldste som ville träffa Troy, passade det kl. 13? Visst ja, det var så 

sant, delstatens koordinator ville också vara med när de sågs. Troy förstod genast 

vad det handlade om, men försökte förtränga det så mycket som möjligt. På 

darrande ben åkte han till kyrkan och var där redan 12.45. Han gick omkring i 

kyrkan och tittade när de pysslade och pyntade. På slaget ett kom de in i kyrkan, 

påminnande om en avrättningspatrull och församlingens äldste sa: 

– Vi sätter oss i bilen och pratar ostört där istället. 

De äldste och Troy gick ut till parkeringen och de äldste satte sig i 

framsätet, medan Troy satte sig i baksätet. Utan att vända sig om sa delstatens 

äldsta: 

– Vi vet redan vad du har gjort och det är oförlåtligt. Det lönar sig inte 

att neka, eftersom din älskare har berättat allt redan. 

Förvirrade tankar gick genom Troys huvud; varför hade han skvallrat 

på dem? Fick han dåligt samvete? Vad skulle han få för straff? 

– Vi har bestämt att avstänga dig från alla framtida uppdrag inom 

delstaten. Du får 20 minuter på dig att försvinna ur min åsyn och våga aldrig visa 

dig mer här!! 

När de kom ut på parkeringen igen, började Troy gråta. 

– Vad är det nu då? 

– Jag har inte några pengar. 

– Här får du 20 dollar, se nu till att försvinna ur min åsyn!! 

Troy åkte hem med tårar i ögonen. När han kom hem sa han till Pearl: 

– Inga frågor! Vi måste flytta! 

                                                 
8 Ibid. Kap 4-6 
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De rafsade ihop de viktigaste och i bilen frågade Pearl om de kunde ta 

vägen förbi hennes föräldrar och det gick han med på. När de åkte dit berättade 

Troy allting och sa: 

– Jag lämnar dig hos dina föräldrar, sedan åker jag iväg och kommer 

tillbaka igen om en och en halv timme. Vill du följa med mig, så kommer du ut. 

Om inte, åker jag härifrån ensam. 

Det var de längsta 90 minuterna i hans liv. Han åkte planlöst omkring 

för att få tiden att gå. Efter 85 minuter kom han tillbaka igen och väntade utanför 

huset. Fem minuter senare kom hon ut igen och de bestämde sig för att göra ett 

nytt försök inte långt från det ställe de bott på tidigare. 

Nio månader senare föddes Troy JR. De kom tillbaka till Illinois och 

den tidigare äldste sa att han inte hade någon framtid hos dem nu heller. Även nu 

fick biskopen reda på Troys kärlek till män och undrade var Troy fått sådana 

dumma idéer från. Troy berättade att han läst en bok om det och funnit att mycket 

stämde in på honom. Biskopen bad Troy bränna boken, inte läsa fler böcker och 

framför allt glömma sina dumma idéer. Dessutom skulle han be församlingen om 

ursäkt för att han hade svikit Gud. 

 Då gick han med Church of God of Prophcy och verkade som pastor 

där. Det var en utbytargrupp från pingstkyrkan och sannolikheten att de skulle tala 

med varandra var försvinnande liten. Under denna tid föddes deras andra son, 

Michael. Han fick erbjudande att starta en församling i Santa Ana, Kalifornien och 

efter att ha talat med Pearl tackade han ja. Denna församling var extremt 

konservativ och förbjöd det mesta. Trots detta smög Troy iväg hemifrån och gick 

på gayställen i hemlighet. När han drack sin första öl på en gaybar var han helt 

övertygad om att en blixt skulle slå ner och förinta honom. Samtidigt sprack hans 

äktenskap, sakta men säkert. Pearl fick veta att han gick på gayställen och anklagade 

honom att gå bakom ryggen på henne. 

Två år senare värvades han till armén och blev placerad i 

Kaiserslautern. Där fick han en kompis som också var öppet homosexuell. En 
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annan av hans kompisar skulle gifta sig och ville att Troy skulle vara hans best man. 

Efter att ha grubblat på saken, sa Troy: 

– Vet du, jag kan inte bli din best man, hur mycket och gärna jag än vill. 

– Varför inte? Du är min bästa vän.. 

– Joo.. Det är så att jag är homosexuell, queer, bög.. 

– Vad har det med saken att göra? 

– Jag väntar bara på att militärpolisen ska storma in här och köra ut 

mig. Tänk bara om de gör det på ditt bröllop.. Din fru skulle aldrig förlåta mig och 

du skulle skämmas för mig i all evighet. 

– Troy! Du är min vän! Jag skulle aldrig skämmas för dig, vad som än 

skulle hända. 

Den blivande frun kom till Tyskland, de gifte sig med Troy som best 

man och de var väldigt goda vänner, alla fyra. 

Två år senare hölls en stor gudstjänst med besökare från hela världen. 

Hans kompis tyckte inte att Troy skulle återvända till den kyrka som behandlat 

honom så illa. 

-Vad ska jag annars hitta på? Jag känner Guds kallelse att predika. 

-Varför grundar du inte en egen kyrka dit alla är välkomna? 

Detta var startskottet till det som skulle bli M.C.C. 
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Kapitel III - M.C.C.’s första tid 

Troy bad till Gud och sa: 

– Eftersom Du tycks vilja ha en församling för alla homo- bisexuella 

och andra utstötta från andra kyrkor. Tala om för mig när du vill att jag ska starta 

den. 

Svaret kom ögonblickligen, med en mjuk och lugn stämma: 

– Nu.. 

Basen var enkel och bestod av enbart tre punkter: 

* Frälsning till Alla! 

* Gemenskap för Alla! 

* Kristna insatser mot andra kyrkors förtryck! 

Två år senare, den 6/10 1968, hölls den första mässan i ett rosa hus 

utanför Los Angeles hemma i Willie Smiths och Troys vardagsrum med 12 

besökare och den första predikans tema var: Var sann mor Dig själv. 

Innan M.C.C. fick en egen kyrka, hölls mässor på olika ställen, bland 

annat på en bar. De träffades i en lokal i ett enskilt rum. Vid ett tillfälle var inte 

ägaren på plats, utan bara hans biträde. Han vägrade låna ut rummet till Troy och 

hans manliga gudstjänstbesökare eller skruva ner volymen på musiken. Då höll de 

mässa i baren och precis som det var dags för nattvarden, vrålade Tammy Wynette: 

-Stand by your man. 

Efter ett tag fick församlingen en egen kyrka i Los Angeles, men alla 

var inte lika positiva till den saken. 27/1 1973 brann kyrkan ner, lyckligtvis var den 

tom då. I mars 1973 brann kyrkan i Nashville, Tennessee och i juni samma år brann 

den lokal där M.C.C. i New Orleans firade gudstjänst och i den branden dog 

många. Inte nog med att den var anlagd, pyromanen/erna hade dessutom blockerat 

dörren så att ingen skulle kunna komma ut. Utredningen för att hitta 

mordbrännarna gick långsamt och staden vägrade be om ursäkt. Ändå är dess 
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motto: Staden som bryr sig om. Sammanlagt brann 14 av M.C.C.’s kyrkor under de 

första 10 åren, samtliga var anlagda bränder. 

Församlingen i Detroit lämnade tidigt moderkyrkan. Detta eftersom de 

ville att kyrkan enbart skulle vara till för homo- och bisexuella. Detta tyckte inte de 

andra kyrkorna, utan de ville att alla skulle vara till för alla människor, oavsett 

läggning och/eller könsidentitet. Men detta var, och är, det enda avhoppet. 

I New Orleans hade M.C.C. fått lov att låna en kyrka för att hålla en 

minnesstund för brandens offer, men när biskopen fick veta vem det var som 

skulle låna kyrkan vägrade han. Då firade de mässa på gatan utanför istället, mitt i 

den kalla vintern. 

Vid ett annat tillfälle var det en annan kyrkoledare som vägrade låna ut 

sin kyrka, men när den unga präst som höll vakt såg vem det var som skulle hålla 

mässa öppnade han grinden och gick över till M.C.C. istället. De ropade ut att 

M.C.C. skulle ha gudstjänst för främst homo- och bisexuella men Alla som ville 

delta var välkomna. Aldrig har en kyrka utrymts fortare! 
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Del III - Metropolitan Community Churches 

Kapitel I – De första åren 

MCC började blygsamt i ett rosa hus utanför Los Angeles som tillhörde 

Troy Perry och Willie Smith. Att det var just rosa var ingen markering, utan de 

hade köpt burkar med färgrester och blandat alltsammans innan de målade huset. 

I deras vardagsrum hölls den 6 oktober 1968 den första M.C.C.-mässan 

med 12 besökare. Ryktet gick från person till person och i början hölls mässa i 

barer och olika samlingslokaler. 

Vid ett tillfälle skulle de ha mässa i en bar. Ägaren kom inte och hans 

bartender vägrade låsa upp lokalen där mässan skulle hållas. Dessutom vägrade han 

skruva ner musiken när de bestämde att ha mässa i baren. När de kom till 

nattvarden, vrålade Tammy Wynette: Stand by your man till det 15-tal manliga 

homosexuella som kommit till mässan. 

Moderkyrkan i Los Angeles fick en riktig kyrka några år senare. Alla såg 

inte på dem med snälla ögon och någon eller några tände eld på den. Som väl var 

dog ingen i lågorna, men kyrkan blev totalt förstörd. Några andra av USA:s större 

städer fick egna kyrkor. Detta ofog att tända på kyrkor spreds, och 14 andra kyrkor 

brändes ner under några år. Enda stället där folk dog i lågorna var i New Orleans. 

De höll till i ett samlingsrum i en bar. Eftersom en barbesökare var både stökig och 

störig blev han avvisad från baren. Han kom troligtvis tillbaka och tände eld på 

baren. För att ingen skulle kunna lämna lokalen spärrades dörren. Några lyckades ta 

sig ut genom de gallerförsedda fönstren på andra våningen och hoppa ner på gatan. 

Några som klarade sig från lågorna slogs ihjäl på gatan istället. Eftersom det var ett 

känt tillhåll för homosexuella, dröjde brandkåren med att komma till platsen tills 

platsen var helt övertänd. Polisen ville först inte göra en utredning och staden 

vägrade låna ut lokal till minneshögtiden och be om ursäkt å stadens vägnar. Det 

ironiska i sammanhanget är att stadens motto är ”Staden som bryr sig om”. 

 

 20



 

Kapitel II – Hur ser det ut i dag 

Så småningom spreds församlingen utanför USA och finns nu i de 

flesta världsdelar, Nord- och Sydamerika, Australien, Afrika och Europa. 

Antalet församlingar ökar stadigt, på konferensen i Kanada förra 

sommaren hade 45 nya församlingar registrerats sedan år 2000. Men, även om 

antalet församlingar ökar runt om i världen tappar kyrkan ändå medlemmar9. Det 

är inte bara M.C.C. utan även Dignity som är katolska kyrkans organisation för 

homo- och bisexuella och judarnas motsvarande organisation tappar medlemmar. 

Jag tror inte att islam har någon liknande internationell organisation, även om jag 

vet att det finns homo- och bisexuella muslimer. Men många lever ett liv i 

hemlighet eller har två liv. Ett liv som vanlig hetero med man/fru och barn och så 

har man en älskarinna/älskare vid sidan om. {I Sverige har föreningarna 

Blatteflickorna och Blattepojkarna bildats härom året. De och Gaypoliserna fick 

mest jubel bland dem som såg Stockholms Prideparad 2004.} 

 Vad beror då denna nedgång på? Kanske att många läser och tolkar 

Bibeln på sitt traditionella sätt. Kanske de blir skrämda av alla hatiska människor i 

sina församlingar som säger att de lever ett liv i största synd. Jag vet inte, men jag 

tycker att det är mer än tråkigt att de inte vågar stå för vilka de är och visa det 

öppet. Det är ännu tråkigare att kyrkan fortfarande diskriminerar HBT-personer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Mark Jordans gästföreläsning, hösten 2005 
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Kapitel III – Vad kommer att hända framöver? 

M.C.C. söker sig nu till vita fläckar på kartan för att stötta de HBT-

personer som fortfarande diskrimineras och saknar mänskliga rättigheter. Ett 

sådant område är östra Europa. Jag vet att Den Äldsta (biskopen) för Östeuropa 

var med och firade Bukarest Pride förra året. Hon gick med i paraden och firade 

mässan. Som tack för det blev hon nerslagen och svårt misshandlad av en uppretad 

skara människor. M.C.C. försöker också att etablera församlingar i Vitryssland och 

Polen och undersöker möjligheten att påverka makthavarna att skriva in ett skydd 

mot diskriminering i lagen. Men det går mycket trögt, makthavarna i öst är rädda att 

förlora makten och vill inte stöta sig med befolkningen. Dessutom vet jag att 

M.C.C. stöttade Moskvas Pride härom veckan och gick med i paraden. 

Sverige ligger ganska lågt på prioriteringslistan eftersom vi har ett 

relativt bra skydd mot trakasserier i lagtexten. Men, kanske tiden snart är mogen för 

en M.C.C.-församling även i Sverige. Diskrimineringslagen har visat sig vara relativt 

tandlös och inte skydda HBT-personer mot diskriminering på det sätt som den var 

tänkt att göra. Ett tydligt och färskt exempel på det är Åke Green. 
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Slutsammanfattning 

Kyrkan har diskriminerat HBT-personer i många år och tyvärr 

fortsätter det även i dessa dagar. 

Ett steg i rätt riktning är att svenska kyrkan nu har ett förslag gällande 

en välsignelseakt för homosexuella par. Detta har fått andra kyrkor i Sverige att rasa 

och säga att om vi tillåter vi homosexuella att gifta sig, då är steget inte långt till 

vigsel av pedofiler. Vigsel ska vara till endast för heterosexuella par, homosexuella 

har sitt registrerade partnerskap och får nöja sig med det. 

Förhoppningsvis kommer homosexuella även få sitt människovärde 

även inom frikyrkan så småningom, men jag tror det tar tid. 

 

Troy Perry hade en händelserik barndom och ungdomsår. Han levde 

länge som bisexuell, även om han var gift och hade barn. När han blev utkastad 

från sin pingstförsamling bara för att han hade en älskare, sprack även äktenskapet 

efter en tid. Under sin militärtjänst i Kaiserslautern, Tyskland fick han frågan vad 

han skulle göra efteråt. Han avråddes gå tillbaka till den församling som 

diskriminerade honom och istället starta en helt ny församling. Under denna tid var 

han även best man på sin väns bröllop.  

Några år senare hölls den första M.C.C.-mässan och antalet 

församlingar ökar fortfarande, även om antalet medlemmar minskar.  

Den närmaste tiden stöttar M.C.C. HBT-personer främst i Östeuropa. 

 

En annan fråga som dök upp under arbetet med denna uppsats är hur 

katolska kyrkan resonerar. Den sista tiden har katolska präster varit inblandade i 

pedofilskandaler i Kanada, USA och på Irland. De prästerna blir förlåtna, medan 

kyrkan fördömer en homosexuell livsstil mellan vuxna individer. Varför? 
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Tack till Jesus, utan Dig vore jag ingenting 

Tack också till Maria, min älskade flickvän 
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Ordförklaringar 

HBT – Homo- och Bisexuella, samt Transpersoner. Transpersoner är ett 

paraplybegrepp för de som helt eller delvis beter sig på motsatt sätt gentemot det 

kön de tilldelades vid födseln. 

Transpersoner kan delas in i: 

Transsexuella – De som vill ”byta kön” till motsatt kön gentemot det kön som 

tilldelades vid födseln. Detta sker med hormoner och/eller kirurgiska ingrepp. 

Ingick från början inte i transpersonbegreppet, utan är en egen grupp. 

Ett litet, men ändå, påpekande. Det är inte operation/en/erna som är könsbytet, 

utan det är när personen får fastställelse, det vill säga nytt namn och nytt 

personnummer. Den medicinska definitionen är att en transsexuell vill byta kön. 

Det är därför felaktigt att säga att en som bytt kön är transsexuell. 

Transgender – De som lever i mottsatt könsidentitet gentemot det kön som 

tilldelades vid födseln. De som lever som män opererar ibland bort brösten och de 

som lever som kvinnor tar ibland hormoner för att få bröst. Ingen vill dock göra 

ingrepp i underlivet. 

Transvestit – De som klär ut sig ibland i motsatt kön gentemot det kön som 

registrerades vid födseln. 

 

Ja, gränserna är flytande. Det här är tänkt som en lättare orientering. 

 

M.C.C. – Metropolitan Community Churches, egentligen U.F.M.C.C. – United 

Fellowship of Metropolitan Community Churches. Det är en global 

sammanslutning av kyrkor som först och främst välkomnar HBT-personer, även 

om alla är välkomna. De har öppet nattvardsbord, vilket innebär att alla som önskar 

får ta emot nattvarden, oavsett om man är medlem i församlingen eller inte. En 

annan skillnad är att alla nattvardsgäster som vill får en individuell bön och/eller 

välsignelse efteråt. 
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Queer – Från början betydde det konstig eller avvikande. Sedan tog den 

amerikanska gayrörelsen det till sitt och tyckte att det även kunde betyda 

homosexuell. I dag är det ett förhållningssätt till omvärlden och det går ut på att 

homosexualiteten är norm, och inte heterosexualiteteten. 
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