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Homosexualitet är en reparabel skada och synd. 
 
 
I tider och regioner har den offentliga debattens mittpunkt vinglat och tonläget modulerats inom 
homsexteoribildningens intervaller. Vetenskap kan ännu inte utesluta hypotesen om genetisk 
predisposition som påverkansfaktor till homosexualitet, men vetenskap idag kan styrka hypotesen om 
psykologiska och sociala orsaksfaktorer. Oavsett etiologi bekräftar aktuella studier att homosexualitet 
är en icke nödvändigtvis livslång social identitet eller livsstil. Homosexualitet, enligt både 
vetenskapliga studier och kristen empiri, kan behandlas och botas.  
 
Infernalisk propaganda kan motverkas med kristlig upplysning. Sann information befrämjar korrekt 
kunskap, rätt förstånd, värdeobjektiv moralisk realism och god dygd. Bibeln är absolut sann och 
samstämmer med objektiv verklighet, trots kyrklig stundom interpreterad differens. Vetenskap och 
apologetik kongruerar.  
 
Kungörelse av och uppmaning till sanning är ej diskriminering, såvida sanningen är sann. Argument 
för sanning kan dels utgå från dokumenterad och definierad trosuppfattning med logiskt tillhörande 
morallära, och kan dels utgå från vetenskaplig teori och metod. Avvikelse ifrån kristen morallära eller 
ifrån vetenskap, i ämnet homosexualitet, diskriminerar mot sanning. Homofil propaganda avviker ifrån 
sanning och diskriminerar därför gentemot kristendom och gentemot vetenskap. 
 
Omotiverad eller dold sexism är som sociologisk företeelse oetisk och är ej jämförbar med moraliskt 
motiverad heterosexism. Heterosexism är fördelaktig och moraliskt försvarbar främst utifrån Bibliska 
värden. I moraliskt konfessionella yrken och sammanhang bör därmed moralen tillåtas att begränsa 
rätten för homosexuell preferens och annan omoral.   
 
Begreppet homofobi kan klyschigt missbrukas som en anklagande förevändning mot intellektuellt 
försvarbar morallära. Homofobi, som begreppet populärt används, är i verkligheten oftast inverterad 
diskriminering. Äkta homofobi, en psykologisk rädsla för homosexualitet, är sannolikt i realiteten 
ovanligt förekommande. I avseende till alla människors lika värde, och respekt för människans fria val, 
är dock äkta homofobi ej försvarbar. Äkta homofobi är snarare symtom på missriktad människofruktan 
och selektivt avstånd till viss synd. Varken fantasieggande tro på Homo habilis, Homo erectus, Homo 
sapiens eller HomO-kulten befriar från homofobi eller homofili. Kristi kärlek däremot skingrar 
homofobiska uttryck och frälser ifrån homofilins fångenskap.  
 
Anomi, moralförvirring och laglöshet kan tyckas tilltagande. Nominell utveckling till multikulturellt 
mångfaldssamhälle medför ej nödvändigtvis ökad öppenhet och tolerans för normavvikelse. 
Diskriminerande förtryck gestaltas i alla intoleranta samhällen. I fas med relativisering av sanning och 
värde utvecklas normlöshet. Offentlig förvanskning och förtryck av Biblisk absolut sanning bistår en 
antikristlig normupplösning med favoriserad omoral och intolerans gentemot Bibeltroende kristendom. 
Emedan fundamentalistisk kristendom respektfullt förkunnar sanningsanspråk genom nådens och 
kärlekens ämbete, dresserar pluralistisk liberalteologi och homosexlobbyism möjligtvis successiv 
begränsning av åsiktsfrihet, yttrandefrihet och religionsfrihet. Normbegreppets glidning ifrån absolut 
goda och permanenta värden till egocentriskt nyckfull ondska gagnar inget samhälle eller enskild 
människa.  
 
Eftersom den enskilda människans beteenden kan klassificeras som onda respektive goda samt att 
ett samhälle består av en definierbar population människor, bör samhällets prevalens av onda 
respektive goda gärningar betraktas som variabel snarare än som konstant. Samhällsutveckling 
kanske därmed kan uttryckas kvantifierbart kumulativt, exempelvis genom epidemiologisk incidens 
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rate av onda respektive goda beteenden. Presumtion om en samhällsutvecklings ökad kumulativa 
ondska bör förhoppningsvis stimulera till individuell motåtgärd och kollektiv prevention. Ondska 
bekämpas med godhetens medel och metod. Jesus Kristus är den enda fullkomliga personen, medlet 
och metoden. En samhällsutveckling utan Jesus Kristus varken bringar innerlig lycka eller högre 
moral. Grunden för ett långsiktigt hållbart välfärdssamhälle är den kristna moralläran.  
 
Opåverkbar predestination avser endast Guds löften. Gud fullbordar alltid sina löften. Gud har givit 
människan fri vilja, inom ramen för Guds begränsande vilja, att agera. Gud har beslutat, inom 
fastställd tid, att tolerera och respektera människans fria agerande med dess goda respektive onda 
konsekvenser. När Gud verkställer tidsavslutet skall mänskligheten inför evigheten dock dömas av 
Guds perfekta rättvisa. Om den naturfysiska utvecklingslärans överlevnadsprinciper om anpassning 
och naturligt urval, befängt tillämpad enligt socialdarwinismen till människans genetiska utveckling, 
applicerades också till etisk evolutionism, skulle konceptet implicera att egoism individuellt prioriteras 
samt att ondska kollektivt och eugeniskt premieras. Godhet och altruism är ändock en valbar möjlighet 
för alla människor och, genom Guds nåd i Kristus Jesus, den tillförlitligt eviga segern för dess 
anhängare. Ett samhälles egocentriska individualism kan, i samverkan med Jesus Kristus, 
transformeras till teocentrisk och god kollektivism.  
 
Mänsklighetens absolut normerande referenspunkt i samtliga objektiva värden och moral, oberoende 
av människans autentiska kunskap, är universums Skapare; Gud. Argumentationens suveränitet 
genom Biblisk värdeobjektivism och Biblisk moralfilosofisk realism avgörs dock definitivt i individens 
personliga relation med Gud. När Bibelordets relevans som norm för kyrkan avtar, upphör samtidigt 
kyrkan att utgöra ett salt i en förruttnande omvärld och ett ljus för ett irrande folk. En förvrängd 
Bibelsyn (2 Joh.1:9, Ef.4:14-19) korrumperar kyrkan, allmänheten och mänskligheten.  
 
Till skillnad från liberal teologi utgår fundamental kristen teologi från Bibeln som dess trosfundament. 
Den kristna fundamentalismens Bibelsyn kan bl.a. beskrivas med följande trossatser: (a) Alla ord i 
Bibeln är Guds ord. (b) Guds ord är sant och ofelbart. (c) Bibeln är människans ultimativa och 
slutgiltiga auktoritet. (d) Otro och olydnad till något av Guds ord är otro och olydnad mot Gud. 
 

o Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger 
igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats 
uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för 
hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.   
(Hebreerbrevet 4:12-13) 

 
Den fundamentalistiska Bibeltolkningen tillkännager Guds ord i uppfattning om homosexualitet eller 
annan synd. Betraktelsen av homosexualitet som endast en naturlig minoritetsavvikelse ifrån en mer 
förekommande heterosexuell standard, kan i det offentliga rummet uppfattas som modernt normativ 
social konstruktionism.  Den klassiskt Bibeläkta uppfattningen uttrycker däremot homosexualitet som 
en onaturlig och syndig deviation ifrån en normerande Gud och ifrån dess heterosexuella standard. 
Det är oförenligt med sann kristendom, utifrån ett fundamentalistiskt perspektiv på Bibelns auktoritet, 
att acceptera en liberalteologiskt eller homosexlobbyistiskt förvrängd inställning till Biblisk morallära. 
Populistisk liberalteologi kan omöjligt hävda homosexualitet som rättfärdigt, och samtidigt hävda 
Biblisk trohet. Homosexuell synd kan aldrig, av Gud, legitimeras. Homosexuell synd kan dock alltid, 
genom omvändelse till Gud, förlåtas. 
 
Inom den Kristna kanons exeges råder meningsmotsättningar. Kyrklig tolkning i sexual- och 
äktenskapsmoral har förvisso skiftat något från tid till tid, men Kristendomens objektiva fundament, 
Bibeln, är ett tidlöst budskap till människan från Gud. I den etiska diskussionen kring homosexualitet 
saknar homosexlobbyismen Biblisk grund och trovärdig argumentation.  
 
Biblisk sexualetik kan förenklat sammanfattas: (1) Sexualiteten är skapelsegiven och därmed god. (2) 
All sexualitet tillhör monogamt äktenskap i trohet mellan man och kvinna. Äktenskapsbrott är otillåtet. 
(3) All promiskuitet och sexuell perversion är moraliskt orätt. Otukt och sodomi är förbjudna sexuella 
handlingar. 
 
I begynnelsen skapade Gud en perfekt union mellan man och kvinna. Homosexualitet skändar Guds 
skapade naturliga ordning och är därmed en överträdelse mot Gud Skaparen. Bibeln otvetydigt 
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förklarar att all homosexuell utlevelse är synd. Homosexualitet är en morbid patologisk avvikelse ifrån 
Guds intention för människans sexualitet.  
 
Gud formulerar sin vilja för mänskligheten i Bibeln: 
 

o Du skall inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt.   
(3 Moseboken 18:22) 

 
o Om en man ligger med en annan man som en man ligger med en kvinna, begår de en 

avskyvärd handling. De skall straffas med döden. De bär på blodskuld.  
(3 Moseboken 20:13) 

 
o Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga 

eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de 
som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller 
utsugare skall ärva Guds rike.   
(1 Korintierbrevet 6:9-10) 

 
o De vill vara lärare i lagen men förstår varken vad de säger eller vad de så säkert uttalar sig 

om. Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt och inser att den inte är till för 
rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga, för 
dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare, för dem som utövar otukt och 
homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda 
läran -   
(1 Timoteusbrevet 1:7-10) 

 
o Så är det med Sodom  [1Mos.19:4-5 sexuell perversion/homosexualitet] och Gomorra och 

städerna däromkring. På samma sätt bedrev de otukt och följde onaturliga begär. De står som 
ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld.   
(Judas brev 1:7) 

 
o Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga 

umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med 
kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta 
det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha 
kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är 
mot naturen.   
(Romarbrevet 1:26-28) 

 
Teorier kring homosexualitetens etiologi varierar mellan psykologiskt, socialt, genetiskt och hormonellt 
inflytande. Oavsett de andliga och själsliga skador som samkönad erotik tillför utövaren, medför 
homosexuell utlevelse även ökad förekomst av kroppsliga skador genom STD och överrepresenterad 
folkhälsorelaterad sjukdomsspridning (syfilis, gonorré, klamydia, hepatit A & B, herpes, och HIV). Till 
skillnad från en idag mer politiskt korrekt homofil propaganda kanske följande tre studier visar att 
personer som har sex med andra personer av samma kön sannolikt har psykologisk/social orsak, 
samt att skadan är reparabel.  
 

 2002, American Journal of Sociology (AJS) 107: 1179-1205, (ISSN: 0002-9602), “Opposite-
Sex Twins and Adolescent Same-Sex Attraction“ by Peter S. Bearman (Columbia University) 
and Hannah Brückner (Yale University)  

”Denna hitintills mest omfattande och välgjorda undersökningen [Bearman & Brückner] om biologiska 
faktorer och sexualitet visar att homosexualitet inte är medfött utan orsakas av sociala eller 
psykologiska faktorer. Denna tvillingstudie bekräftar vad många tidigare studier har visat: - att 
homosexualitet inte bestäms av några genetiska faktorer utan orsakas av sociala och/eller 
psykologiska faktorer”   www.homosexuellt.com 
 

 June 2002, Volume 33, Number 3, American Psychological Association Journals (APA): 
Professional Psychology: Research and Practice, (ISSN: 0735-7028), “Initial Empirical and 
Clinical Findings Concerning the Change Process for Ex-Gays” by Warren Throckmorton  
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”Artikeln [Warren Throckmorton] visar att homosexualitet inte alls är oföränderligt eller något 
konstitutionellt utan går att behandla och bota. De flesta psykiatriker och psykologer anser att 
homosexualitet är en störning som går att behandla. Psykologorganisationer ska hålla sig till kliniska 
data och endast uttala sig om vad vetenskaplig forskning faktiskt säger och inte följa någon sorts 
tidsbunden politisk korrekthet.”   www.homosexuellt.com 
 

 October 2003, Vol.32, No.5, Archives of Sexual Behaviour; The Official Publication of the 
International Academy of Sex Research, pages 403-417, 469-472, “Can Some Gay Men and 
Lesbians Change Their Sexual Orientation? 200 Participants Reporting a Change from 
Homosexual to Heterosexual Orientation” by Robert L. Spitzer (Biometrics Research 
Department; New York State Psychiatric Institute, Department of Psychiatry; Columbia 
University New York) 

“This study [Spitzer] tested the hypothesis that some individuals whose sexual orientation is 
predominantly homosexual can, with some form of reparative therapy, become predominantly 
heterosexual. There is evidence that change in sexual orientation following some form of reparative 
therapy does occur in some gay men and lesbians. Evidence is found for effectiveness of reorientation 
therapy.”   www.narth.com 
 
Kyrkan har delansvar i förhållningssätt till homosexualitet. Guds folk kan inte ingå förbund med 
samhällets nyckfulla värden och samtidigt bekänna trohet till Guds förbund. Den äkta kristna kyrkan, i 
det nya liv som den kristna kanon beskriver, är helgad genom Jesu lärjungaskap, men inte under 
homosexlobbyismens vasallförhållande. Kyrkan är kallad till att frimodigt förkunna sanningens 
budskap med nåd och kärlek. Kyrkan är som ett salt i en förruttnad värld och som ett ljus i mörkret, 
endast om kyrkan talar och lever sant. Sanningen är både ett mål och ett medel. Enligt Guds 
verksamhetsbeskrivning till kyrkan framgår inte något uppdrag att gåtfullt problematisera praktisk etik, 
men däremot kallelsen att förklara, förenkla, förtydliga och förkunna evangelium (Luk.24:47). I fråga 
om homosexualitet är det en av kyrkans viktigaste uppgifter att respektfullt motverka legitimerande 
attityder. Kyrkan skall Bibliskt fördöma den samkönade orienteringen och understödja själavård och 
Guds helbrägdagörelse. Även om skenhelig och ogrundad opinion kräver något annat skall kyrkan 
främja demokratisk teokrati med Bibeln som dess fundamentala auktoritet. 
 
Allmänt misstroende mot kyrklighet är logisk, om delar av kyrklighetens representanter söker personlig 
makt, söker materiell rikedom eller söker folkets ära, istället för att söka Gud och i sanning och 
ödmjukhet betjäna folket. Hycklande ledarskap konserverar kyrkligt skrymt. För kyrkans trovärdighet 
måste graden av ödmjukande ärlighet proportionerligt motsvara ledarskapets mänskliga svaghet. 
Kyrklighetens intergrupperade relationsorientering måste medvetandegöra risken för överdriven 
kategorisk differentiering gentemot varandra och risken för intragrupperande homogenitet. Kyrkan 
skall vidhålla Kristusfokus; innefattande Bibelns kompromisslösa sanningsanspråk med tillhörande 
ödmjukande självinsikt. En relationsytlig, karriäristisk och högmodig karismatik bistår det svenska 
samhället lika litet som en liturgiskt traditionsfixerad och förkunnelsefalsk kyrkokultur.  
 
Kyrkan bör vara en tillflyktsort av nåd och helande också för de ångerfulla (Luk.17:3) homosexuella. 
Oberoende av individuell toleransnivå ska kyrkan däremot aldrig kompromissa den Bibliska hållningen 
gentemot homosexuellt beteende eller annan synd. Den traditionellt kyrkliga attityden genom uttrycket 
”Kom som du är – men stanna inte som du är.”, signalerar en sund balans mellan förlåtande öppenhet 
och maning till omvändelse. Kristendomens huvudgestalt, Jesus Kristus, är i alla avseenden 
mänsklighetens optimala förebild i praktisk etik. Jesus var vän med syndarna (Luk.7:34).  
 
Riksdagens viktigaste ansvar i förhållningssätt till homosexualitet är att stifta lagar. Omdömet i 
Riksdagen liksom kyrkliga representanters omdöme kan svikta emellanåt. Det är mänskligt. 
Bibelkunskap och Gudsrelation genom Jesus Kristus kan bistå alla människor med gott omdöme. 
Sveriges Riksdag förpliktigar inte endast att värja emot påfallande angrepp mot den folkrepresentativa 
demokratin, utan förpliktigar även att fäkta emot subtilt omoraliska influenser. Moralisk representation i 
svensk lagstiftning förutsätter moralkunskap. Moralkunskap fordras inte minst i värnande av 
åsiktsfrihet, yttrandefrihet, meddelarfrihet, tryckfrihet och religionsfrihet. När utskottens betänkanden 
genomtänkt speglar Bibliska värden kan kammaren besluta etiskt riktigt. Politiker i Sverige bör därför 
uppmanas till Bibelkunskap samt personlig kurage att stävja omoral och främja god etik, och till 
politiskt kurage att representera korrekt vetenskap och Bibliskt sanna värden. 
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En människa med samkönad erotisk attraktion, utlevelse eller identitet bär ansvar i förhållningssätt till 
sin egen skada och synd. Sanningens insikt kan smärta. När människans inre samvete och Bibelns 
ord harmonierar, responderar människan antingen genom ånger eller genom förhärdat avvisande. 
Den homosexuelles förnekelse av homosexualitet som synd tycks medföra ovilja till ändrad livsstil, 
stärkt identifikation med samkönad erotik, ihärdigt sökande efter homosexuell bekräftelse och ambitiös 
förvanskning av sanning. Den allra yttersta konsekvensen av syndarens förnekande är evig död. 
Syndarens ånger, bekännelse och omvändelse däremot vinner evigt liv. 
 
Alla människor, inklusive personer med homosexuell identitet, har direkt personligt ansvar för sina 
egna gärningar. Det förestår alla människor att underordna sig Gud. Bibeln entydigt avvisar 
homosexuell utlevelse. Det anstår därför alla personer med homosexuell identitet att vilja avstå ifrån 
synd, att ta emot Guds nåd genom omvändelse till Jesus Kristus, att söka Guds helande till ande, själ 
och kropp, samt att söka mänskligt stöd till nyorientering av identitet. Människan erbjuds två alternativ: 
(1) sexuell avhållsamhet eller (2) monogamt äktenskap i trohet mellan man och kvinna. Promiskuitet 
eller homosexualitet sanktioneras ej som legitima alternativ. 
 
Evangeliets premisser undantagslöst angår alla människor. En sammanfattning av Kristendomens 
glada budskap: 

I. Alla människor har syndat. Inget undantag finns utom Jesus Kristus. (Rom.3:23) 
II. Syndens konsekvens är skuld och evig förtappelse. (Rom.6:23) 
III. Jesus Kristus dog och uppstod för mänsklighetens skuld. (Joh.3:16) 
IV. Nåd och rättfärdighet erbjuds alla människor genom tro på Jesus Kristus. (Joh.3:36) 

 
Ett relevant citat från Bibeln till hjälp för alla människor: 
 

o Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om 
vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra 
synder och renar oss från all orättfärdighet.   
(Johannes första brev 1:8-9) 

 
Allmänhetens kännedom om evangeliets premisser är idag undermålig. Moralisk anomi och 
epistemologisk pluralism i Sverige kan delvis betraktas som resultat av både naturlig och trugad 
globalisering. Europeisk religionshistoria bör varken förnekas eller förvanskas, samtidigt som religiösa 
traditioner ej bör påtvingas. Det åligger däremot den kristna kyrkans samhällsansvar att tydligt 
informera och mana till Biblisk moral.  
 
Att välja förhållningssätt till auktoriteter har utsökts i alla historiska epoker och förestår även samtida 
människor. Två polariserade alternativ i homosexdebatten konstituerar antingen stabil lydnad till 
Bibeln som Gudomligt normativ och evigt sann auktoritet, eller instabil konformitet till temporal 
majoritetsopinion [Muzafer Sherif; autokinetisk effekt], eller till socialt minoritetsinflytande. En fåtalig 
men aggressivt inflytelsefull grupp kan enligt socialpsykologin påverka allmänhetens offentliga 
beteende till eftergivenhet [Solomon Asch, (70% eftergivenhet)] även för det uppenbart felaktiga, samt 
påverka det privata beteendet till anpasslig konversion. För social kognition och sociometri är 
normativt inflytande [Allen V.L.], genom diakronisk och synkronisk konsekvens, viktigare än informativt 
inflytande. Förklarliga beteendemekanismer till normativt inflytande inbegriper människans 
identitetsbehov genom socialt stöd, social jämförelse och imitation. Guds verkliga erbjudande till alla 
människor kvarstår dock att i originalet Jesus Kristus finna genuin identitet. Oberoende av sanningens 
popularitet förblir ändå Jesus Kristus mänsklighetens ovillkorligt perfekta norm.  
 
Gud älskar dig! 
 
 
Torsten Skarp 
tjänare i ideella föreningen Jesus älskar Sverige  
 


