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Debatten om kirkens forhold til homoseksuelle fulder meget - ofte uden interesse for det enkelte menneskes
liv og livskamp. Igennem interviews fortæller ni kristne homoseksuelle, at homoseksuelt samliv er i stred
med Guds vilje, hvorfor de har valgt ikke at leve i homoseksuelle forhold. Fra kristent hold føler mange sig
klemt og mødt med tavshed, og de homseksuelle miljøer har ofte kun foragt for ønsket om ikke at leve

seksualiteten ud.

Fortællinger om modige menneskers liv og følelser - mennesker i forskellige aldre og livssituationer. Nogle
har oplevet så vigtige ændringer i deres seksualitet, at de i dag ikke definerer sig som homoseksuelle. Andre
har ikke oplevet sådanne ændringer. Men  ét har de alle til fælles, nemlig en tro på at alle Guds bud er gode,

også når de udfordrer os dybt.

 

Forlaget skriver:

Debatten om kirkens forhold til homoseksuelle fulder meget - ofte
uden interesse for det enkelte menneskes liv og livskamp. Igennem
interviews fortæller ni kristne homoseksuelle, at homoseksuelt

samliv er i stred med Guds vilje, hvorfor de har valgt ikke at leve i
homoseksuelle forhold. Fra kristent hold føler mange sig klemt og
mødt med tavshed, og de homseksuelle miljøer har ofte kun foragt

for ønsket om ikke at leve seksualiteten ud.

Fortællinger om modige menneskers liv og følelser - mennesker i
forskellige aldre og livssituationer. Nogle har oplevet så vigtige
ændringer i deres seksualitet, at de i dag ikke definerer sig som

homoseksuelle. Andre har ikke oplevet sådanne ændringer. Men  ét
har de alle til fælles, nemlig en tro på at alle Guds bud er gode, også

når de udfordrer os dybt.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Mine homoseksuelle venner&s=dkbooks

