
Homosexualitet  och  kristet  liv
Människans  sexualitet  och  samliv  är  något  mycket  centralt  och  har  alltid  varit  föremål  för 
beskrivning och analys i både litteratur, på film och teater. Inte minst har man intresserat sig för 
det som kan anses vara avvikande i sammanhanget. När det gäller homosexualitet så har den 
ansätts vara, inte bara avvikande, utan också en sjukdom så sent som på sjuttiotalet i Sverige. Men 
från senare delen av åttiotalet har en successiv förändring skett i detta synsätt och allt fler i vårt 
samhälle  ser  den  homosexuella  livsstilen  som  något  normalt.  Och  lagstiftningen  har  också 
förändrats på detta område så att homosexuella personer nu mer kan ”gifta” sig.

Även om kyrkan i stort fortfarande håller fast vid att en homosexuell livsstil i sexuell utlevnad är 
något avvikande och inte önskvärt i den kristna församlingen, så har även här en förskjutning i 
åsikter och praktiserande börjat göra sig gällande. 

På sin hemsida skriver de tre ledarna för den nyabildade Equmeniakyrkan (Missions- Baptist- och 
Metodistsamfunden), Lasse Svensson, Sofia Camnerin och Olle Alkholm:”Vi vill att det ska vara  
möjligt för par av samma kön att gifta sig i Equmeniakyrkan och så har också skett vid flera  
tillfällen.  Vi  tror  inte  att  det  i  dag  är  möjligt  att  komma  fram till  en  gemensam hållning  i  
Equmeniakyrkan. Vi tror inte heller att kyrkoledare/biträdande kyrkoledare i nuläget, annat än i  
undantagsfall, ska vara vigselförrättare.”

”I både Baptistsamfundet och Missionskyrkan hade frågan diskuterats intensivt. I Metodistkyrkan  
var inte frågan aktuell på samma sätt eftersom den kyrkans ordning inte medger vigsel av par av  
samma kön.”

”I  Equmeniakyrkan finns  inga formella  beslut  gällande  samkönad vigsel  och frågan  har  inte  
diskuterats vid någon av våra kyrkokonferenser. Vi skulle dock vilja beskriva det så att det finns  
en hållning i Equmeniakyrkan som handlar om att beslut om vigsel av par av samma kön fattas av  
pastor/församling.”

Så tydligt och positivt har ingen samfundsledare uttalat sig i frågan om homosexuell livsstil och 
”samkönat äktenskap”. Samtidigt skriver de att detta är ingen ny linje man driver och att det är de 
lokala församlingarna som tar ställning i frågan. Men i Metodistkyrkan har samkönade vigslar 
varit en omöjlighet och i Missionskyrkan stadfästes strax innan samgåendet nationellt äktenskapet 
som ett förbund mellan man och kvinna. Och då man från centralt håll haft en låg profil i frågan 
under samgåendeprocessen får  ledarnas  uttalande ändå betecknas  som  ny.  Med sitt  uttalande 
glider dessa ledare undan sitt ansvar anser jag. En samfundsledares uppgift är att stödja, samla 
och  vägleda  den  enskilde  och  församlingarna.  Det  är  uppenbart  i  vilken  riktning  Svensson,  
Alkholm och Sofia Camnerin vill föra det nya samfundet i denna fråga. Vill församlingarna ledas i 
den riktningen kan man undra? Är  det  så  då kan församlingarna få  det  svårt  att  utföra  sitt 
uppdrag i enlighet med Guds vilja. 



När det gäller frågan om en människas sexuella läggning och hennes sexualliv har den kristna 
församlingen haft en klar hållning genom århundraden då man hänvisat till och stått stadigt på 
Bibelns undervisning. Nämligen att Gud har skapat människan i en heterosexuell kontext – ”till 
man (zâkâr = manligt) och kvinna (nékebâ = kvinnligt) skapade han dem”, 1Mos.1:27. Varje man 
är en komplett individ och likaså är en kvinna en komplett individ och de är skapade för att  
komplettera varandra i allt.

Det finns olika syn på vissa bibelställen i detta ämne, men jag har inte funnit ett enda som är 
positivt till en homosexuell livsstil eller för samkönad (språkvårdare säger enkönad) vigsel. Kan 
församlingen då bejaka en homosexuell människa? JA! Varje människa har ett okränkbart värde 
och är älskad av Gud. Och Jesus har dött för varje människa till hennes synders förlåtelse och 
livets upprättelse. Just därför är en människa med en homosexuell läggning lika välkommen att 
tillhöra den kristna församlingen som vilken annan som helst. 

Kan församlingen då välsigna en sam- eller enkönad förening i en vigsel? NEJ! Det är nämligen 
en omöjlig förening för att uttrycka äktenskapet såsom det är beskrivet i Bibeln, ”de skall bli ett  
(echad = två i en enhet) kött”, 1Mos.2:24. Det är grunden för äktenskapet som också Jesus bejakar 
och hänvisar till i Matteusevangeliet 19:4,5. Och Paulus beskriver äktenskapet mellan man och 
kvinna  som  en  jordisk  bild  på  Jesus  (brudgummen)  relation  till  församlingen  (bruden)  i  
Efesierbrevet 5:25-33. 

Men Gud är kärlek. Ska då inte en kristen bejaka all kärlek? Det finns minst fem olika innebörder 
i de ord som beskriver begreppet kärlek i Nya testamentet, men ordet för den sexuella kärleken,  
eros,  finns  inte  där.  Har  Gud inget  med den att  göra då? I  allra  högsta grad!  Men Han har 
omgärdat den med gränser för att skydda människan. Gud bejakar inte allt som vi kallar kärlek. 
Därför har församlingarna ett stort ansvar i att undervisa utifrån Bibelns tydliga ord och stödja 
både den heterosexuella, såväl som den homosexuella människan att mogna och växa i sin kristna 
tro. 

Varför ändrar kristna samfundsledare och medlemmar sitt synsätt i denna fråga just i denna tid? 
Ja, inte är det i första hand för att  man hittar ett trovärdigt stöd i Bibeln.  Snarare är det nog 
samhällstrycket och den nya lagstiftningen som påverkar dessa att ändra sin ståndpunkt. Visst  
måste vi erkänna våra många avvikelser mot Guds skapelseavsikt på olika områden, så även på 
detta område. Men församlingens strävan måste hela tiden vara riktat mot ett helande så mycket 
som möjligt, inte att legitimera avvikelserna och rättfärdiggöra konsekvenserna av dem.

Men den övergripande frågan för de församlingar inom  Equmeniakyrkan som idag funderar på 
vilket samfund man skall tillhöra blir om man kan upprätthålla en evangelisk trovärdighet genom 
att vara med i denna kyrka. Vill man vara med i ett sammanhang som håller fast vid Guds ord 
eller ska man tillhöra ett samfund där alla tolkningar är lika bra, alla har lika rätt, och där ”det 
goda samtalet” alltid går före Guds ord. Kyrkoledarnas uttalande sanktionerar ett sådant synsätt.
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