
ANDERLEDES 
SEKSUALITET 

Hvordan håndterer vi en i familien/vennerne med en 
anderledes seksualitet?

Homoseksualitet.
Grundlag for at sige noget om det



Hvad er homoseksualitet

■ Homoseksualitet/homofil er når man tiltrækkes af en af sammen køn.

■ Homoseksualitet hvordan.

– I kombinationen mellem personens erfaringer med relationer, 

erfaringer med at få egne behov opfyldt – eller det modsatte – og 

egen erfaring, med at være et kønsvæsen, formes følelser og 

selvbillede.

– Her kan der opstå en konflikt, der har den konsekvens, at man 

senere tiltrækkes af et menneske med samme køn. 

– Der er således ikke evidens for at påstå, at det er en medfødt 

tilstand – men vi kan há flere eller færre præferencer rent 

genetisk.

– Homoseksualitet er generelt ikke et valg, men en tilstand.

– Er kønsmæssigt lige så forskellige som alle andre. 



Hvad er homoseksualitet ikke?

■ Det er ikke at være forkert, men at være anderledes 

kønsmæssigt.

■ At være homoseksuel, er ikke en definition på et menneske.

■ Det er ikke at være mindre værd – vi er alle skabt af den 

levende Gud med samme unikke værdi – og er elsket Ham.

■ Udlevet homoseksualitet er ikke en større synd end al 

anden synd.



Homoseksualitet - hvordan

■ 3 grupper – generelt

– Er kristen homoseksuel, men praktisere det ikke pga. skriftens 
ord bl.a. Rom. 1. 26-27.

– Er kristen homoseksuel men mener ikke det er forkert at danne 
par med en af samme køn.

– Er homoseksuel, men ikke kristen – og praktiserer sin seksualitet.

■ Gud siger ja til den homoseksuelle, men nej til at leve det ud - ligesom 
han siger nej til utroskab, sex uden for ægteskabet, porno på nettet 
oma. – alt sammen for at beskytte os og ikke for at fordømme os.



Hvordan møde den homoseksuelle?

■ Som du møder alle andre mennesker – med respekt i forvisningen om, at for 

Guds ansigt står vi på samme platform.

– Har derfor krav på samme respekt og kærlighed, uden fordømmelse

■ Det er lettest at pege fingre af det vi kan se – men Gud kender hjerterne.

■ Spørg altid først, hvis du tænker du skal blande dig.

– Det er ikke din formaning der skaber ønske om forandring og tro, men 

den positive relation og Guds ord.

– Hvis dit møde med den homoseksuelle ikke er med kærligheden som 

grundlag, skal du forholde dig tavs.



Som familie?

■ Ingen fordømmelse, men samtale om de anderledes følelser, når de bliver bevidste 
med dem – typisk i teenage-alderen.

– Homoseksualitet er ofte fyldt med stor usikkerhed og skyld og skam hos 
personen og pårørende.

– Derefter masser af snak med personen, så usikkerheden og skyld og skam, 
elimineres.

■ Den gode respektfulde relation, sikrer muligheden for at have taleret ind i 
personens liv.

■ Fordømmelse vil lukke personen sammen om sig selv 

– Den konflikt det vil skabe vil være ødelæggende.

■ Forældre har generelt brug for at dele dette med venner og Gud. 

– Tavshed skaber fantasier.

– Vigtigt at venner tør spørge.



Retfærdiggjort af nåde

■ Rom. 3, 23 – 24. 

■ Der er ingen forskel; for ALLE har syndet og har 

mistet herligheden fra Gud, og UFORTJENT gøres de 

retfærdige af hans NÅDE ved forløsningen i Kristus 

Jesus.


