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Det kan være mange grunner for å ønske at kirken fullt ut skal anerkjenne homofilt samliv. For meg 

som teolog er det viktig at et slikt standpunkt også er fundert i Bibelen. For mange av oss er Guds 

anerkjennelse av de homofile lett å lese ut fra Bibelen, og for oss er dette et viktig grunnlag for vårt 

synspunkt i saken. 

For andre er det annerledes. Bibelen leses og tolkes annerledes og danner da grunnlaget for et 

konservativt syn. Dette er med på å danne eller utdype uenigheten i Metodistkirken og andre kirker. 

Mange har spurt etter en bibelsk begrunnelse for et åpent homofilisyn. Jeg har ikke tid til å skrive en 

fullverdig artikkel nå, men hovedpunktene har jeg jo. Et spørsmål fortjener et svar. Her er derfor 

noen av de punktene jeg synes er viktigst i en bibelsk begrunnelse for et åpent homofilisyn. Jeg 

bruker her termen homofil om hele gruppen LGBTQ+. 

1. Hva gjør vi med versene i GT som forbyr homofilt samliv? 

 Det er enighet om at f.eks de ti bud er gyldige bud som gjelder i dag.1 Det er også 

enighet om at f.eks budet om å brenne en prestedatter dersom hun blir prostituert 

tilhører historien og ikke skal praktiseres i dag.2 Dermed er det enighet om at noe i 

Bibelen er allmenngyldig, og noe tilhører fortiden. Alle budene i GT kan plasseres 

mellom disse ytterpunktene, og vers i den ene kategorien står side om side med den 

andre. Midt imellom er f.eks budet om å ikke plukke korn som faller på bakken.3 Det 

følger vi heller ikke lenger i bokstavelig forstand. Men dette budet hadde til hensikt 

at de fattige også skulle få sitt. Dermed er dette budet gyldig, men i overført 

betydning. Og slik tilhører disse budene ulike kategorier. Akkurat dette er vi faktisk i 

hovedsak enige om. 

Spørsmålet blir da hvor versene om homofili skal plasseres – er de i kategorien for 

gyldige bud som gjelder i dag eller tilhører de historien? Forskjellen blir da i hvilken 

bunke vi plasserer disse versene.  

Kristne med et åpent homofilisyn vil som oftest mene at disse tilhører historien og er 

blant de versene som var viktige en gang, men ikke er det nå lenger, i likhet med 

budet om de prostituerte prestedøtrene.  

 

2. Hva med Bibelens ekteskapssyn? 

 Det hevdes ofte at vi må være trofaste mot Bibelens ekteskapssyn. Tja – hvilket 

ekteskapssyn da? Er det Jakob og hans fire koner der noen er favoritter, andre ikke?4 

Er det den berømte voldtekt først, ekteskap etterpå – som David og Batseba.5 Er det 

David og hans 300 koner, Salomo og hans 1000?6 

 Bibelens ekteskapssyn har utviklet seg mye gjennom årene. Ekteskapet var i stor grad 

mannens rettighet, særlig trellkvinner hadde ikke noe valg. Ekteskapet var også en 

viktig allianse mellom slekter, slik har det vært helt opp til 1800-tallet, og enda lenger 

                                                           
1 2. Mos 20.1-17 
2 3. Mos 21.9 
3 3. Mos 19.9 
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på gårdene. Også i det nye testamentet ser vi denne funksjonen av ekteskapet, og vi 

ser at unge jenter, f.eks. Maria, loves bort til en mann. Slekten haddea alt å si når det 

gjldt ekteskap. Mannen var kvinnens overhode, men også beskytter, og barn var en 

forventet konsekvens av ekteskapet.  

 I dag vektlegger vi kjærlighetsekteskapet der de to som inngår ekteskap er de som 

bestemmer helt og fullt og det er deres kjærlighet til hverandre som er basen for 

ekteskapet, ikke slektsallianser, økonomi eller strategi. Denne måten å tenke om 

ekteskapet på er av relativt ny dato. 

 Vi vektlegger også gjensidighet og likestilling i ekteskapet. Kvinnen er ikke mannens 

eiendom, det skal være rom for begge og de tar avgjørelser sammen. 

 Ekteskap fører ikke nødvendigvis til barn – noen ønsker ikke, noen kan ikke få, noen 

er for gamle osv. Det er et fullverdig ekteskap likevel. Alle de tre siste punktene sier 

noe om vår ekteskapsforståelse i dag, men som er en forståelse som ikke er helt slik 

de bibelske tekstene beskriver det.  

 Til vår tids ekteskapsforståelse henter vi bibelske ressurser som trofasthet, tillit, 

tilhørighet, kjærlighet som tåler alt osv. Dermed er vår tids ekteskapsforståelse et 

resultat av lang utvikling og bygger på bibelske ressurser. Men det er svært få par i 

Bibelen som egner seg som forbilder for ekteskap i vår tid. 

 Trofasthet, tillit, tilhørighet, kjærlighet som tåler alt – det finner vi også i 

likekjønnede ekteskap. Når en så langvarig utvikling har funnet sted kan det være 

naturlig å tenke at også homofile ekteskap inkluderes i vår tids ekteskapsforståelse. 

Disse bygger også på de bibelske kjerneordene. 

 Det ligger dermed i dette resonnementet en tanke om at Bibelen i seg selv viser en 

lang utvikling, og vi har siden Bibelen ble samlet et ansvar for å ta utviklingen videre 

på grunnlag av de verdier vi finner i Bibelen. 

 

3. Andre saker som ligner 

 Kvinnelige prester7 

 Bibelbruken, tanken om utvikling, erfaringsdimensjonen osv er svært lik i 

homofilisaken og saken om kvinnelige prester. I begge tilfeller er det noen 

skriftsteder som må ses på som historiske, andre skriftsteder gir støtte til et 

åpent syn, og erfaringen av hhv kvinnelige prester som bra for kirken og 

homofile ekteskap som en god samfunnsordning bekrefter at en endring er 

riktig. 

 Skriftstedene som gir kvinner anerkjennelse, som forteller om kvinnelige 

ledere, hvor Jesus løfter fram kvinner – disse tillegges stor vekt og går foran 

versene som forbyr kvinnene å tale i forsamlingen osv.8 

 Slaveri9 

 Bibelen forbyr ikke slaveri. Den gir veiledning i hvordan slaver og slaveeiere 

skal forholde seg til hverandre – som å vise respekt og å se hverandre som en 

bror, særlig dersom den andre også er kristen. Men noe opprør mot slaveri 

som samfunnsordning skjer ikke i løpet av Bibelen. Ikke engang Jesus tar tak i 

dette. Slaveriet f.eks i USA ble begrunnet med Bibelen, også innenfor deler 

av Metodistkirken.  
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 I vår tid ser vi det som selvsagt at slaveri er i strid med kristen lære, en helt 

umenneskelig ordning. Vi hevder at ingen kan eie et annet menneske, at 

mennesker ikke er for salg, at menneskeverdet skal respekteres osv. Selv om 

vi fortsatt har noen utfordringer i kategorien slaveri (som trafficking osv) er 

det solid enighet om i kristen teologi og praksis at slaveri ikke på noen måte 

skal finne sted og ikke er i tråd med Bibelen. 

 Hvordan kunne dette skje? Hvordan kunne vår bibelforståelse gå fra å 

bekrefte slaveriet som en institusjon Gud godkjente til en ordning vi anser 

for å være i strid med kristen lære? Hva har vi gjort da? Vi har funnet en 

tendens i Bibelen som vi har utviklet videre. Der Bibelen antyder en respekt 

for slaver/slaveeiere, og der Bibelen snakker om at det ikke er forskjell på 

folk osv., disse momentene tar vi videre til å si at slaveri ikke er greit i det 

hele tatt. Vi har videreutviklet Bibelens ord. Dette er en god og viktig ting å 

gjøre og et ansvar den kristne kirke har sammen. 

 Omskjæring10 

 Apostlene gjør jobben sin og evangeliet spres. Dermed blir ganske mange 

hedninger kristne. Da oppstår spørsmålet: Må man bli jøde før man kan bli 

kristen? Eller mer spesifikt: Må menn omskjæres før de kan bli kristne? 

 Jesus hadde ikke sagt noe som helst om dette. Apostlene måtte bruke 

fornuft og erfaring og finne ut av spørsmålet selv. De krangler. Ulike syn 

kommer på bordet. De møtes til konferanse (Apostelmøtet i Jerusalem). Der 

kommer de etter mye om og men fram til at hedninger ikke trenger å 

omskjæres. De sier: Den hellige Ånd og vi har besluttet…. Et viktig argument i 

konklusjonen er: «Derfor mener jeg at vi ikke skal lage vanskeligheter for de 

hedningene som vender om til Gud.»11  

 På grunn av den beslutningen praktiserer vi ikke omskjæring i dag. En 

tradisjon på kanskje flere tusen år blir brutt fordi apostlene tok i bruk 

fornuft, erfaring og det teologiske grunnlaget de hadde – sammen med 

praktisk sans og en varm nestekjærlighet. Denne beslutningen utgjør en 

ganske stor forskjell for mange av dere som leser dette. Hadde beslutningen 

vært annerledes – vel, la oss bare si at ting hadde vært noe mindre… 

 Dette sier oss at det er noen avgjørelser vi som kirke må ta selv fordi Jesus 

ikke løste det for oss. Heller ikke Paulus for den del. Vi må bruke Bibelen, 

erfaringen og fornuften for å finne en god løsning. Det innebærer å samle 

alle momenter på bordet, lytte til hverandre og finne hva som er den beste 

løsningen. Det finnes en god del spørsmål vi som kirke og samfunn må løse 

selv, og da må vi ta ansvar for de beslutninger vi tar. Da er bibelteksten en 

god veileder i å lytte til hverandre med respekt og ta en beslutning veiledet 

av Den hellige Ånd. 

 

4. Kjerneord i Bibelen som også gjelder homofile 

 Alle mennesker er skapt i Guds bilde, også homofile. 

Imago dei – det å være skapt i Guds bilde, er et grunnleggende element i et kristent 

menneskesyn. Det å være skapt i Guds bilde er en anerkjennelse. Gud har lagt noe av 

seg selv i oss. At dette også gjelder homofile er det ingen som er uenige i. 
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Når bibelteksten fortsetter «til mann og kvinne skapte han dem». Spørsmålet blir da 

– er en persons kjønn og seksualitet en del av det å være skapt, eller er det en del av 

det å være et syndig menneske? Dette er et ganske komplekst spørsmål med mange 

fasetter, for det meste av det vi er skapt med kan brukes på en negativ måte. Man 

kan for eksempel bruke sin seksualitet til å voldta, eller til å undertrykke et annet 

menneske over lang tid, eller man kan undertrykke sin seksualitet så grundig at den 

kommer til uttrykk på farlige måter, f.eks ved overgrep. 

Det å være skapt til mann og kvinne innebærer at vi er skapt som hele mennesker. Vi 

er skapt i relasjon til hverandre, og vi er skapt til å føre slekten videre. Men det siste 

trenger jo ikke alle gjøre. 

Særlig for transungdom er det viktig å understreke at man er skapt i Guds bilde, man 

er anerkjent som den man er uansett. Både før og etter en eventuell endring er man 

skapt i Guds bilde og under Guds uendelige omsorg. Det å være skapt i Guds bilde 

handler ikke om hvilket kjønn man har, men er en identitet i Gud uansett. 

Det å være homofil, lesbisk, bifil eller ikke helt vite hva man er bryter ikke med å 

være skapt i Guds bilde. Man er like mye skapt som menneske, og den Gud som 

elsker oss og som har lært oss å elske er også kilden til menneskelig kjærlighet, ikke 

bare den heterofile. Det å være homofil er dermed knyttet til det å være skapt, det 

er ikke knyttet til synd på noen måte. 

 

 Her er ikke jøde eller greker, slave eller fri…….vi kan legge til heterofile og homofile. 

Vi er alle ett i Jesus Kristus. Vi tilhører samme kirke, samme menneskehet, og vi må 

stille opp for hverandre og behandle hverandre på en likeverdig måte. 

 

 Kallet til å elske vår neste betyr at vi også skal elske homofile. Jesus viste oss gang på 

gang hvordan vi som hans disipler skal elske de som blir sett ned på og som blir 

utstøtt i mange sammenhenger. I vårt samfunn kan vi ikke lenger se på homofile som 

en utstøtt gruppe, utviklingen har heldigvis gått framover. Men i noen 

sammenhenger og i noen samfunn er homofile en utsatt gruppe. Kirken er fortsatt et 

sted hvor homofile ofte opplever å ikke være ønsket med hele seg. Kallet til 

nestekjærlighet innebærer å se og elske våre homofile medmennesker – hele 

mennesket. 

 

5. Jesus forbyr ikke homofili. 

 Paulus kommer med noen restriksjoner, basert på hva han hadde mulighet til å vite. 

Som med kvinner som taler i forsamlingen vil han unngå ting som skaper uro, og han 

vil ha orden og renhet i rekkene. Orgiene han trolig visste noe om handlet ikke om 

forpliktende langvarige forhold, slike hadde han ingen mulighet til å vite noe om, 

men orgier og utsvevende liv av alle slag ønsker han å dempe. 

 Jesus sier ingenting. Det betyr ikke at han ikke visste at orgier foregikk, eller at noen 

likte å ha seg med samme kjønn av og til, slik det var i kulturen han levde i. Men han 

tar ikke spørsmålet opp. Hvis dette var en så stor sak som kirken gjør det til, ville han 

ikke da sagt noe som forbød homofili?  

 Men han løfter opp den som er tråkket på, snur opp ned på normene for hvem som 

er brukbare disipler og ikke. 

 

6. Fariseerne og de skriftlærde 



 Fariseerne og de skriftlærde var bibeltro. De forsøkte så godt de kunne å holde alle 

budene, absolutt alle. De kunne budene ordrett, og de passet på hverandre og alle 

andre for den del så de ikke gjorde noe som stred mot noen av budene. De følger 

skriften ordrett. 

 Jesus setter dem på plass, gang på gang. Når de kommer trekkende med en ung jente 

og vil steine henne har de Skriften i sin hånd. Skriften foreskriver steining for det 

jenta hadde gjort. Når de irettesetter disiplene for å plukke seg mat på sabbaten eller 

Jesus for å helbrede, da har de Skriften på sin side for man skal ikke gjøre slikt på en 

sabbat. Jesus irettesetter dem, ber dem bruke fornuft, ber dem se mennesket som 

rammes, ber dem tenke seg om en gang til. Det er faktisk ingen som blir irettesatt av 

Jesus så tydelig som akkurat denne gruppen, og vi som er skriftlærde i dag bør merke 

oss det. Det er skriftsynet deres han irettesetter, der lovens bokstav settes foran 

hensynet til mennesket. 

 Når Jesus kritiserer så tydelig det å henge fast i Skriftens ord og ikke se mennesket 

det handler om, så er kanskje det en kritikk som er relevant i dag også. Jesus viser oss 

med dette en måte å forholde oss til de mange bibelske lovordene på. 

 

7. La alt dere gjør skje i kjærlighet 

 Bibelens helhetsbudskap er Guds kjærlighet og nåde til menneskene. 

 I metodistisk teologi er det et begrep som heter troens analogi. Det vil si at alt i 

Bibelen og i troen for øvrig skal tolkes i lys av kjernen i troen som er Guds verk for 

oss, frelsens vei. Bibelens helhetsbudskap kan dette også kalles.  

 Når noe ikke stemmer med troens analogi eller Bibelens helhetsbudskap må det vike, 

for denne helheten er styrende for detaljene.  

 Bibelens helhetsbudskap handler om skapelsen, synd, og Guds arbeid for å 

gjenopprette menneskenes relasjon til Gud selv. Der er alt som handler om 

menneskets frelse, om hvordan Gud selv ble menneske og kom til jorden for å frelse, 

for å hjelpe menneskene tilbake til seg selv, det handler om kall til disippelskap, til 

nestekjærlighet, til rettferdighet, til å skape en bedre verden, og til å leve så tett på 

Gud og Guds vilje som mulig. (kortversjon) 

 Versene som forbyr homofili skurrer med Bibelens helhetsbudskap, og for mange av 

oss som har et åpent homofilisyn er det ingen sammenheng mellom Bibelens 

helhetsbudskap eller troens analogi og disse versene. Andre leser det annerledes og 

leser disse versene i lys av det å leve et hellig liv. Det som skiller disse to lesningene 

er om homofili anses som synd eller ikke. 

 

8. Skriften, tradisjonen, erfaringen, fornuften 

 Metodister forholder seg ikke til Skriften alene, men til alle de fire kildene til teologi. 

Det betyr ikke at de tre andre kan slå Skriften 3 mot 1. Men det betyr at disse fire 

fungerer i vekselvirkning med hverandre. Når vi møter på et dilemma hvor det vi 

forstår ut fra Bibelen ikke stemmer med fornuft og erfaring hjelper det oss til å stille 

Skriften nye spørsmål. Da går vi en runde til, informert av de erfaringer vi har med 

oss og med fornuften som ressurs. Da kan det hende vi leser Skriften på en annen 

måte, at Skriften åpner seg for oss på en ny måte ved hjelp av Den hellige Ånd. Det er 

slik Bibelen fungerer i troen vår. Det er mange skriftsteder som betyr noe fordi det 

knytter an til vår erfaring. Vi kan ha lest det mange ganger, men plutselig kan det si 

oss noe nytt. Det er erfaring, fornuft og tekst som møtes. Det er slik Guds Ånd virker 

gjennom Skriften. 



 Erfaringen av det gode og naturlige med homofile forhold, ikke minst smertefull 

erfaring av å ha blitt mobbet og tråkket på i en årrekke, fornuften som spør hva som 

er i veien med at homofile lever sammen – dette gjør at vi stiller Skriften nye 

spørsmål. Da hender det at vi får nye svar. 

Avslutning 

Dette er et dokument under arbeid. Det kan være elementer jeg ikke har tatt med blant det som for 

meg er de viktigste poengene, men som likevel bør inn her. Det kan også hende noe av det som her 

er skrevet vil måtte justeres i møte med andres lesning. Slik fungerer teologien – den skapes i møtet 

mellom Skriften, erfaringen, tradisjonen og fornuften. Den kan derfor aldri være et avsluttet prosjekt.  


