Introduktion
Jag heter Niclas Öjebrandt, Jag älskar Gud, Jag älskar Bibeln och jag älskar
kyrkan och jag tror att ett bejakande av HBTQ-personer är den trofasta vägen
framåt för kyrkan. Och jag vill att min och din församling ska bli ett gott hem för
kristna HBTQ-personer.
För tre år sedan deltog jag i utgivningen av en bok som heter Välkomna Varandra.
Vi var 15 författare som tillsammans beskrev olika bejakande perspektiv av
Homosexualitet i kyrkan. Sedan dess har jag fortsatt att samtala, studera och
fundera.
Jag har också fått förmånen att bli vän med ett stort antal HBTQ-personer i olika
församlingar runtom i Sverige. Mina erfarenheter och det jag lärt mig har gjort

mig än mer övertygad om att kyrkan har massor att lära i mötet med de HBTQpersoner som är en del av våra församlingar.
Deras gåvor och deras erfarenheter kan berika oss med nya perspektiv på livet.
Livet på marginalen i en värld som ofta bemöter dig med förakt, hån och hat har
utan tvekan inneburit att HBTQ-personer i vårt samhälle och i våra församlingar
ofta bär på sår och sorger.
Men det är inte heller ovanligt att detta ”liv på marginalen” Också kan ha gett
dem en unik blick för det verkligt viktiga i livet. Denna livets hårda skola kan
många gånger ha berikat HBTQ-personer med uthållighet, barmhärtighet,
tålamod och kärlek. Gåvor som gör kyrkan rikare.
För många i min del av frikyrkan är detta ett laddat och komplicerat samtal.
Jag är övertygad om att en viktig komponent för att vi ska bli klokare och kunna
samtala på bästa sätt, är att vi gräver djupare i den undervisning som vi grundar
våra ställningstaganden och etiska principer på.
Därför vill jag bidra till detta samtal genom att den kommande månaden
presentera
30 lektioner om varför den trofasta vägen framåt för kyrkan är att bejaka hbtq-personer
De 30 lektionerna som jag ska hålla har en förlaga på engelska, utgiven av The
Reformation Project. De är en amerikansk organisation som jobbar för att främja
inkludering av HBTQ-personer i kyrkan. Jag har översatt deras material till
svenska och kompletterat med några mindre justeringar för att passa vår svenska
kontext. Översättningen är gjord med ett medgivande från The reformation
Project.

När någon presenterar ett nytt perspektiv för livet i kyrkan. (Då) är det för mig
avgörande att det perspektivet är grundat i Bibeln. Därför är det viktigt för mig att
gå igenom vad Bibeln lär och hur vi tolkar de texter som är relevanta i det här
samtalet. Under denna månad så vill jag också erbjuda er alla som tar del av detta
en möjlighet att kommentera och ställa frågor kring det jag delar. Jag hyser den
största respekt för dem som anser att en korrekt kristen och biblisk hållning i dessa
frågor skiljer sig avsevärt ifrån det som jag presenterar.
Jag har inte för avsikt att klandra eller smutskasta någon för deras övertygelser
eller bibeltolkningar. Därför hoppas jag att vi alla tillsammans kan bidra till ett
gott samtal där vi lyssnar på varandra och erbjuder varandra öppna frågor och
öppna reflektioner. Jag är villig att leva i en ömsesidig respekt för de olika

övertygelser och tolkningar som finns i samtalet om HBTQ-personers liv i kyrkans
gemenskap.
Men … det finns hos mig en gräns för vad jag finner acceptabelt i detta samtal.
För mig är vissa saker inte förhandlingsbara. Kyrkan och samhället jag lever i har
en historia av att utsätta HBTQ-personer för ett avvisande som gett mycket
negativa konsekvenser. Det samtal vi för idag måste enligt mig utgå ifrån att vi är
överens om att vi alla behöver samarbeta för en förändring där vi skapar
möjligheter för kommande generationer HBTQ-personer att växa upp i en god
kyrklig miljö.
Ett gott hem som inte längre kantas av skam, tystnad, garderober, trakasserier och
utanförskap. Det är inte en väg framåt för någon kristen gemenskap.
För mig är detta inte en diskussion OM en förändring behövs eller inte. Den
verklighet jag lever i visar tydligt att alla kristna har ett uppdrag att omforma
kyrkan så att HBTQ-personer ges ett gott hem i våra församlingar.
Vi kanske har olika lösningar för att lösa denna uppgift … men ingen av
lösningarna kommer att bli framgångsrik om vi inte tydligt förändrar hur vi
undervisar och agerar i mötet med de HBTQ-personer som vi lever i gemenskap
med.

Som sagt: Jag älskar Gud, jag älskar Bibeln och jag älskar kyrkan – och jag tror att
ett bejakande av HBTQ-personer är den trofasta vägen framåt för kyrkan.
Välkommen att lyssna och delta i samtalet.

Dag 01 – Svenska
Idag börjar vi med ett enkelt men viktigt budskap som bygger på Jesu
undervisning i Bergspredikan: God undervisning bör bära god frukt.
.
I Matteus 7:15-20 säger Jesus att Hans efterföljare kommer att känna igen falska
lärare genom att se på deras frukt: ”Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd
bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra
frukt.” Denna princip har relevans både för de som undervisar och de läror som
förkunnas.
Kyrkans undervisning som fördömer samkönade relationer och transpersoner har
orsakat djupa skador i HBTQ-personers liv.

.
Det är uppenbart att det innebär stort trauma om man som hbtq-person – speciellt
som ung uppvuxen i en nära församlingsgemenskap – inte blir välkomnad eller
inte längre får vara en del av gemenskapen på samma sätt som tidigare på grund
av sin sexualitet eller identitet. Här kan det vara en hjälp att vi tittar lite på de
utredningar som presenterats av svenska myndigheter kring situationen för
HBTQ-personer i Sverige.
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Andelen som anger att de har nedsatt psykiskt välbefinnande är dubbelt så stor bland homooch bisexuella personer jämfört med heterosexuella.
Transpersoner tenderar att ha ytterligare nedsatt psykiskt välbefinnande.
Unga HBT-personer generellt mår sämre än unga heterosexuella och CIS personer. 1
Att någon gång ha övervägt att ta sitt liv är dubbelt så vanligt bland homo- och bisexuella
personer jämfört med heterosexuella.
Hälften av dem som identifierar sig som transpersoner har någon gång övervägt att ta sitt
eget liv och ca 20 procent har försökt att ta sitt eget liv. Det ska jämföras med genomsnittet
för befolkningen där 5 procent någon gång har försökt att ta sitt eget liv2.
25 procent av unga homo- och bisexuella kvinnor uppger att de har försökt begå självmord,
jämfört med 8 procent av heterosexuella kvinnor i samma ålder. 3
HBT-personer är betydligt mer utsatta för våld och hot om våld än heterosexuella och CIS
personer.
Kränkande bemötande, trakasserier, diskriminering, hot om våld och våld är de troligaste
orsakerna till den psykiska ohälsan bland homo-, bisexuella och transpersoner.4
Följderna av att HBT-personer utsätts för olika former av kränkningar och våld i sin vardag
leder således till högre ohälsotal inom denna grupp.
Enligt Ungdomsstyrelsen utsätts unga HBT-personer i större utsträckning än andra unga för
mobbning, hot och våld och för att ha känt sig osynliggjorda, kränkta och diskriminerade.
Platser som skolan och hemmet upplevs oftare som en otrygg plats av dessa ungdomar.
Unga HBT-personer uppger även i större utsträckning än andra unga känslor av otrygghet,
avsaknad av emotionellt stöd och brist på tillit till andra människor.
Nästan var fjärde ung hbtq-person, 23 procent, uppger att de någon gång från avstått en
fritidsaktivitet av rädsla för att bli dåligt bemötta.
Samtliga faktorer bidrar till såväl fysisk som psykisk ohälsa.
Enligt Statens folkhälsoinstitut är det i synnerhet unga homo- och bisexuella män och
transpersoner som utsätts för våld och hot om våld.
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Ungdomsstyrelsens rapport Hon hen han – en analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella
ungdomar samt för unga transpersoner (Ungdomsstyrelsen 2010:2)
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Även i fråga om våld och förtryck inom familjen eller i hemmet har unga HBT-personer en
särskild sårbarhet.
Intolerans, misshandel och dödshot är exempel på kränkningar som vissa unga HBT-personer
utsätts för i familjen, vilket kan leda till självmordsförsök, självdestruktivitet och missbruk.
Enligt Ungdomsstyrelsen ligger just utsatthet i familjen, i det sociala nätverket och i
samhället till grund för unga HBT-personers ohälsa.

Kyrkan – din och min församling - borde vara ett gott hem för dessa människor –
inte tvärtom. Tystnad och utestängande av hbtq-personer som fullvärdiga delar av
församlingen är inte en framkomlig väg.
.
Dessa fakta motsäger tydligt Bibelns definition av god frukt. Galaterbrevet 5:22-23
säger: "Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet,
ödmjukhet och självbehärskning."
För oss kristna kan vår erfarenhet aldrig utgöra vår enda auktoritet när det gäller
att fastställa vår tro och lära, men erfarenheten och kunskapen kan leda oss
tillbaka till Bibeln för att titta närmare på hur vi har tolkat den.
.
Med tanke på all den dåliga frukt som kyrkans avvisande av samkönade relationer
och transpersoner har orsakat – depression, utanförskap, missbruk och självmord måste vi fråga oss: Är detta god frukt? Kan det verkligen komma från ett gott träd?

Dag 02 - Svenska
Att följa goda läror - även om de är svåra - borde göra oss mer lika Gud.
.
Jesus sa: "Den som vill vara min lärjunge måste förneka sig själv och ta upp sitt kors
dagligen och följa mig" (Luk 9:23). Det kristna livet är en utmanande och smal väg,
och otaliga kristna lärdomar kräver uppoffring: Att ge upp våra ägodelar, vända
andra kinden till, hedra vår nästa? oss själva samt att lägga ner våra liv för våra
vänner.
.

Bara för att en kristen undervisning är utmanande behöver det inte betyda att den
är fel och enbart det faktum att vi kanske inte gillar en princip innebär inte att den
bär dålig frukt. Men goda läror, även när de kräver offer, bör göra oss mer lika
Gud.
.
Att älska våra fiender och sätta andras intressen framför våra egna kan innebära
tuffa uppoffringar, men vi vet att de leder oss till kristuslikhet eftersom de stämmer
överens med hur Guds karaktär uppenbaras i Skriften
.
Kyrkans nej till kärleksfulla samkönade relationer för kristna hbtq-personer leder inte
till Kristuslikhet. Faktum är att de flesta heterosexuella kristna menar att deras
äktenskap hjälper dem att bli mer lika Kristus genom att de sätter någon annan
först relationen hjälper dem att nöta bort sin egen själviskhet. Att förneka kristna
HBTQ-personer möjligheten att ingå en självutgivande, trogen och överlåten
relation med en annan person förnekar dem en livsväg på vilken de ges
möjligheten att formas till likhet med vår självutgivande, trofasta Gud.
.
Den insikten leder oss till frågan: Om icke-bejakande teologi inte hjälper hbtqpersoner att formas i kristuslikhet, hur kan det då vara en god lära?
.

Dag 03 - Svenska
Våra erfarenheter och upplevelser kan inte ändra på Bibeln, men de kan leda oss
till en omläsning av den.
Vi vet att vår erfarenhet är viktig eftersom Jesus i Matteus 7 ber oss att se till
frukten. Men Bibeln varnar oss också för en osund övertro på våra egna
upplevelser. Ordspråken 3:5 säger: ”Lita på HERREN av hela ditt hjärta och förlita dig
inte på ditt eget förstånd.” Jeremia 17:9 påminner oss om att ”hjärtat är bedrägligast av
allt.” Om vi enbart gör vad som känns rätt för oss, kan vi lätt tappa fotfästet.
.

Men vi behöver inte välja mellan antingen vår erfarenhet eller vad Bibeln säger.
Medan ”hela Skriften är inspirerad av Gud” (2 Timoteus 3:16) så är vi alltjämt
mänskliga tolkar, och även vår förståelse av Bibeln kan vara fel. Så även om vår
erfarenhet inte kan ändra på Bibeln, kan den leda till att vi förnyas i vår tolkning av
den.
.
Att våra erfarenheter har lett till en bättre förståelse av Bibeln är inte någon ny idé.
De första kristna valde att inkludera hedningar i kyrkan utan att kräva att de skulle
omskäras och följa lagen i Gamla testamentet – det var deras erfarenhet som var
avgörande för detta beslut. Petrus sa om dessa tidiga hedna-kristna, ” Gud, som
känner allas hjärtan, har vittnat för dem genom att skänka den heliga anden åt dem likaväl
som åt oss. … Varför vill ni då utmana Gud och lägga ett sådant ok på lärjungarnas axlar
som varken våra fäder eller vi själva har orkat bära?” (Apostlagärningarna 15:8–10)
.
På samma sätt reviderade kristna på 1800-talet långlivade tolkningar av Skriften
som stödde slaveri. William Wilberforce och andra kristna som kämpade mot
slaveriet vädjade utifrån erfarenheten av det horribla i slaveriet för att uppmana
medkristna att ompröva sin tolkning av Skriften. Idag har till och med samfund
som grundades utifrån ett stöd för slaveriet ändrat sin hållning och bett om ursäkt.
.
Vår erfarenhet av den dåliga frukten som en konsekvens av en icke-bejakande
teologi i mötet med hbtq-personer kan på liknande sätt leda oss tillbaka till Bibeln
idag - inte för att lägga den åt sidan eller ändra på den, utan för att studera den
djupare och komma närmare en mer exakt tolkning av den.

Dag 04 - Svenska
Ända sedan de första århundradena i kyrkans historia, när teologer och
kyrkoledare samlades för att diskutera tron på treenigheten, har kristna insett att
Bibeln, i likhet med alla former av kommunikation, kräver tolkning.
.
Ibland, som i fallet med treenigheten, har kristna varit tvungna att studera många
olika texter och intensivt diskutera deras betydelse för att komma fram till en sund
tolkning av Bibelns lära. I andra fall, exempelvis gällande lagar i Gamla
testamentet som tillåter slaveri och polygami, har frågan inte varit vad texten

säger, utan snarare hur kristna bör förstå och tillämpa texten mot bakgrund av
dess kulturella och kanoniska sammanhang.
.
Att reflektera över svaren på dessa frågor är vad tolkning handlar om och alla
kristna måste delta i tolkningsprocessen för att komma till sin egen förståelse av
Skriften. Det faktum att kristna är oeniga om så många frågor, från dop till
frälsning till andliga gåvor, är en påminnelse om att Bibeln är komplex och kräver
tolkning.
.
Gordon Fee och Douglas Stuart, båda Bibelforskare, skriver i sin bok ”How to
read the Bible for all it´s worth” att varje läsare också samtidigt är en tolk. Vi
möter alltid texten som de vi är, med våra erfarenheter, vår kultur och vår
förståelse av ord och idéer. Ibland leder det oss oavsiktligt vilse i vår tolkning eller
så läser vi in främmande idéer i texten. ”
.
Behovet av att tolka Bibeln är inte unikt för frågan om HBTQ-inkludering. Kristna
har länge bejakat nödvändigheten av tolkning och vår tids HBTQ-bejakande
kristna fortsätter den traditionen utifrån vår djupa kärlek till Bibeln.

Dag 05 - Svenska
Du har förmodligen hört kristna som säger “Det är bara att läsa som det står. Bibelns
ord gäller. Punkt slut.” Men även om den svartvita metoden kan låta lugnande för
vissa, finns det i princip inga kristna som har den inställningen till hela Bibeln.
.
Nya testamentet uppmanar upprepade gånger de troende att "hälsa varandra med en
helig kyss." Men de flesta kristna följer inte detta bud idag. Varför inte? Kristna
över hela det teologiska spektret inser att budskapet inte bara är vad Bibeln säger,
utan varför den säger något. –I tolkningen söker vi den ”moraliska logiken” i
bibliska bud och förbud.
.

Den moraliska poängen i att uppmana kristna att hälsa varandra med en helig
kyss handlade om att visa ömsesidig respekt och närhet. En helig kyss blev en
vanlig hälsning i den tidiga kyrkan, men så är det inte i många av våra
västerländska kyrkor idag. Följaktligen hälsar många kristna på varandra idag på
andra sätt utan att ha dåligt samvete för det. Så länge de upprätthåller regelns
”varför” är de flesta kristna inte oroliga över att de bryter mot Skriftens bokstavliga
”vad” genom att inte hälsa på varandra med en helig kyss.
.
Vi kristna tillämpar samma princip av ”moralisk logik” också på bibliska förbud.
Både Gamla och Nya testamentet förbjuder ränta på lån (5 Mos 23:19-20, Luk
6:35), och i 1 500 år lärde kyrkan att ränta på lån var en synd. Men på 1500-talet
förändrades västvärldens ekonomiska system och det blev allt vanligare att
långivare tog ut en rimlig ränta på lån. Denna form av kredit hjälpte människor att
starta företag och genom ränta och försäkringar kunde man skapa en rättvis,
balanserad fördelning av vinster och risker i västerländsk ekonomi.
.
Utifrån samhällets förändrade ekonomiska förutsättningar omtolkade John Calvin
Bibelns förbud mot ränta vid lån och hävdade att "den moraliska logiken bakom
förbudet mot ränta var att rika inte skulle utnyttja och lägga grymma bördor på de fattiga."
Så länge räntor på lån inte utnyttjade ”den svage”, hävdade Calvin, skulle det vara
tillåtet och kyrkan ändrade sin lära.
. När vi studerar bibelverser som vi anser handlar om samkönade relationer måste
vi leta efter "varför" bakom "vad" - och se till att kyrkans läror i dag
överensstämmer med syftet bakom lärorna i Bibeln.

Dag 06 - Svenska
Begreppet sexuell läggning fanns inte på Bibelns tid. Den allmänna uppfattningen,
i den antika världen var att attraktion av personer av samma kön och män som hade sex
med män var en last orsakad av okontrollerad lust, likt frosseri eller
alkoholmissbruk.
.
Dio Chrysostomos, en grekisk-romersk lärare från det första århundradet, menade
att män som söker relationer med andra män har tröttnat på kvinnor och letar
efter nya, mer exotiska former av nöje. Han skrev om sådana män: "Hans tillstånd
är detsamma som för män som är beroende av att supa och festa, som efter ständigt

drickande av vanligt vin tappat smaken för det och utvecklar en törst för det artificiella
genom stimulans av svettningar, saltade livsmedel och smaktillsatser. ”

På Bibelns tid tolkade man sexualitet riktad mot det egna könet som en överdriven
lust. Även den icke-bejakande bibelforskaren Richard Hays skriver att sexuell
läggning är: ”En modern idé som det inte finns något spår av varken i [Nya Testamentet]
eller i några andra judiska eller kristna skrifter i den antika världen ... vanliga antaganden
av författare under den hellenistiska perioden var att homosexuellt beteende var resultatet av
omättlig lust som söker erotik och mer utmanande former av självtillfredsställelse. ”
.
I några texter av mer medicinsk karaktär från samma tid återfinns reflektioner om
något som liknar en analys av homosexuell identitet. Detta gäller individer som
kallas ”veklingar”, d.v.s. den passiva parten i en sexuell relation. De beskrivs som
sjuka, eftersom de föredrar att, trots att de är män, inta den passiva (kvinnliga)
rollen i en sexuell akt. Läkare ansåg det sjukligt för en man att anta ett kvinnligt
beteende och utgångspunkten var att detta behövde botas.

Teorier kring en möjlig medfödd sjuklig identitet fanns alltså även på Paulus tid,
men den teorin skiljer sig markant från vår tids förståelse av sexuell identitet. Inget
tyder på att dessa idéer påverkat judiska texter i nytestamentlig tid. Vi bör utgå
ifrån att Paulus texter om homosexuella beteenden refererar till förståelsen av
detta som en överdriven och okontrollerad lust. Den tolkningsramen stämmer bäst
överens med Paulus undervisning om synd och är den tolkning som kyrkan
genom historien har hållit fast vid.
.
Det var först i slutet av 1800-talet som den moderna förståelsen av sexuell
läggning började utvecklas bland en grupp tyska psykiatriker. Före 1869 fanns inte
ord som motsvarar de moderna begreppen ”gay”, ”homosexuell” och
”homosexualitet” på något språk. Med detta som bakgrund kan vi konstatera att
HBTQ-bejakande kristna inte ifrågasätter en lång kristen tradition Däremot kan vi
konstatera att den kristna kyrkan inte ens har erkänt existensen av HBTQ-personer
förrän det senaste århundradet. Sexuell läggning är ett modernt begrepp.

Dag 07 - Svenska
På biblisk tid betraktade man samkönade relationer endast som överdrivet och
okontrollerat sex snarare än som ett uttryck för en sexuell läggning. Den
avgörande orsaken till den bedömningen bygger på att vi utgår från de
vanligaste formerna av sex mellan män som praktiserades och diskuterades i det
dåtida samhället. De vanligaste yttrycken var pederasti, prostitution och sex
mellan rika män och deras slavar. Överlåtna, ömsesidiga trohetsrelationer mellan
socialt likvärdiga personer fanns inte på radarn när Bibeln skrevs. Man kan
möjligen skönja ett spår av detta i vissa skönlitterära texter.
.
Det betyder att när vi idag läser de sex avsnitten i Bibeln som hänvisar till ”män
som ligger med män” så utgår vi ifrån att de inte avser äktenskap mellan personer av

samma kön - eller över huvud taget förhållanden mellan personer av samma kön
som på något sätt liknar äktenskap. Vi ska se närmare på dessa avsnitt under de
kommande dagarna, men det är värt att påpeka redan nu att ingen av texterna
beskriver faktiska kärleksrelationer. De beskriver bara sexuella handlingar, allt
ifrån hot om gruppvåldtäkt i 1 Mosebok 19 till luststyrt själviskt utnyttjande i
Romarbrevet 1 och samtliga texter beskriver handlingar väsensskilda från ett
sammanhang präglat av djupare relationer.
.
Det faktum att Bibeln inte ger oss tydliga direktiv i frågan om samkönade
relationer, betyder inte att kristna rakt av borde bejaka det. Det vi behöver göra är
att gräva djupare och utforska förbudstexternas underliggande principer och sedan
jämföra med de bibliska principer vi kan se i närliggande ämnen, som äktenskap
och sexualitet.
.
Exempelvis skulle kristna aldrig få för sig att läsa en vers som fördömer
exploaterande, luststyrt heterosexuellt beteende och utifrån detta sedan fördöma
alla heterosexuella relationer.
.
Alltför länge har kyrkan misslyckats med att tillämpa samma nyans på samtalet
om samkönade relationer. Istället har kristna teologer målat sin etik med
tankemässigt breda penseldrag. Man har läst bibliska fördömanden av samkönat
sex som uppenbarligen avser situationer där någon blir utnyttjad eller där någon
har sex utifrån ett själviskt och luststyrt motiv. Därifrån har man ansett sig finna
underlag för ett kategoriskt fördömande även av vår tids överlåtna, ömsesidiga och
kärleksfulla relationer mellan personer av samma kön.
Vad jag kan se så är det ett ofantligt gap mellan karaktären och motiven som styr
dessa olika relationer.
.
Vid en närmare läsning av Bibeln i relation till samtalet om HBTQ-personer så är
det viktigt för oss i kyrkan att inse att Bibeln aldrig vare sig adresserar eller
fördömer äktenskap mellan personer av samma kön.

Dag 08 - Svenska
Under de första 1 600 åren av kyrkans historia trodde nästan alla kristna att jorden
stod stilla i universums centrum. Denna idé om universum framstod som sunt
förnuft då och många bibeltexter tycktes stödja den.
.
Psalm 93:1 säger: "världen står fast, den kan inte rubbas" Predikaren 1: 5 säger: "Solen
går upp och solen går ner, så skyndar den tillbaka till platsen för sin uppgång."
.
När Galileo år 1609 tittade genom ett teleskop insåg han att jorden inte kunde
vara i centrum av universum. Jupiters månar och planeten Venus faser visade att
jorden kretsar kring solen och inte tvärtom. Galileo anade att hans upptäckt skulle

fördömas som obiblisk, men hävdade själv att Bibeln helt enkelt bara behövde
tolkas om. Vi kristna, sa han, behöver förstå att de bibliska författarna beskrev
jorden och solen baserat på hur de tedde sig för människan, men att beskrivningen
aldrig avsåg att uttrycka en lära i Astronomi.
.
På den tiden fördömde kyrkan Galileos tro som kätteri, men så småningom
började de kristna inse att han hade rätt. När teleskopet uppfanns gav det oss ett
nytt perspektiv - både bokstavligt och bildligt - för vår tolkning av Skriften. Utifrån
de nya fakta som teleskopet gav människan förändrades det som tidigare ansågs
som en uppenbar sann tolkning av Skriften till att bli uppenbart felaktig. I själva
verket är Galileos teori idag så okontroversiell att det är svårt att förstå att kyrkan
uppfattade den som ett hot mot tron på Bibelns auktoritet.
.
Idag, när vi har nya fakta kring sexuell läggning ger det oss nya “glasögon” för att
läsa Bibeltexter som hänvisar till samkönade relationer. När vi närmar oss texten
kan vi ställa mer nyanserade frågor som: Speglar det här beteendet de kärleksfulla,
engagerade relationer som finns bland kristna hbtq-individer? Bör Bibelns
fördömande av ett lidelsefullt själviskt sexuellt beteende gällande personer samma
kön ge oss rätt att döma alla homosexuella kristna till celibat och ett helt liv som
singel? Nya fakta har lett till ny insikt av Skriften tidigare och kan så göra igen.

Dag 09 - Svenska
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord och allt på marken – ”och Gud såg att
det var gott." Denna fras upprepas sex gånger i det första kapitlet i första Mosebok,
med hänvisning till ljus, land och hav, växter och träd, natt och dag, havets
varelser och himmelens fåglar och djuren på jorden. Det första kapitlet i 1
Mosebok 1:31 avslutas med orden: "Gud såg att allt som han hade gjort var mycket
gott."
.
I Kapitel 2 säger Gud för första gången att något inte är bra: ”Herren Gud sade: »Det
är inte bra att mannen är ensam. Jag skall ge honom någon som kan vara honom till hjälp.«
” (1 Mos 2:18). Gud började med att föra alla djur på jorden till mannen, men

bland dessa hittade han ”inte någon som kunde vara honom till hjälp.” (1 Mos 2:20).
Även om djur kunde erbjuda Adam vänskap, så behövde han mer än så.
.
Därför skapade Gud Eva ur Adams revben, och när Adam såg henne förklarade
han: ”Den här gången är det ben av mina ben, kött av mitt kött. Kvinna skall hon heta, av
man är hon tagen.” (1 Mos 2:23). Adam och Evas könsskillnad var nödvändig för
att de skulle kunna fortplanta sig, men 1 Mosebok 2 är anmärkningsvärd eftersom
fokus inte ligger på Adam och Evas olikheter utan på deras likheter. Till skillnad
från djuren var Eva lämplig för Adam på grund av vad hon hade gemensamt med
honom – samma kött och ben.
.
I Bibeln befriar Gud Adam från ensamhet och trots det fortsätter många kyrkor att
hänvisa homosexuella kristna till just ensamhet genom att avvisa möjligheten till
en livslång, samkönad relation. Sexuell läggning varken väljs eller förändras.,
Genom att fördöma alla samkönade trohetsrelationer tvingar den icke-bejakande
kyrkan homosexuella kristna att vara ensamstående och leva i celibat hela livet.
Det första som Gud kallade för ”inte bra” var att mannen skulle tvingas leva
ensam. Icke bejakande kyrkor kallar idag samma ensamhet för något gott. Denna
hållning står i strid med 1 Mosebok 2:18 och en sådan insikt borde leda oss till en
djupare läsning av de verser som hittills har tolkats som underlag för ett förbud
mot alla samkönade relationer. Dessutom vet vi idag att det finns tydlig forskning
som bekräftar just att homosexuella som påtvingas celibat och ensamhet inte mår
bra.

Dag 10 - Svenska
Bibeln lyfter fram celibatet som ett värdigt kall, men den lär oss också att ett
livslångt celibat är en gåva och inte ett obligatorium.
.
I 1 Korinterbrevet 7:7 säger Paulus att han önskar att alla liksom honom kunde
leva i celibat, men att celibat är en gåva som alla inte har fått: ”Helst ville jag att alla
levde som jag. Men var och en har fått sin särskilda nådegåva från Gud, den ene av ett slag,
den andre av ett annat.” Paulus uppmuntrar sedan de som saknar celibatens gåva att
gifta sig och skriver att ”det är bättre att gifta sig än att brinna av åtrå.” (vers 9).

.
Jesus lärde också att celibat endast kan tillämpas av ”den som kan” i Matteus 19:11.
Lärjungarna ryggade tillbaka när de hörde Jesu höga ribba för skilsmässa. De
replikerade att det vore bättre att inte gifta sig alls än att tvingas till att permanent
vara bunden till en specifik person. Men Jesus svarade med att säga att "alla kan
inte tillägna sig" livslångt celibat, "utan bara de som har fått den gåvan."
.
Denna undervisning av Jesus och Paulus står i direkt konflikt med den ickebejakande teologin som avkräver livslång ensamhet och celibat för alla
homosexuella kristna, oavsett om de har den sällsynta gåvan eller inte.
Det går inte att jämföra homosexuella kristna som blir pådyvlade celibat med
heterosexuella kristna som ännu inte funnit en partner.

Även om en del heterosexuella kristna får leva i celibat i längre perioder av sina liv
än vad de önskar, så kan de stå ut genom hoppet om en framtida relation. Om och
när de hittar en lämplig partner så kommer kyrkan att välsigna och stödja den
relationen. För homosexuella kristna däremot finns inget hopp, även om de hittar
någon att bygga ett liv och en familj tillsammans med, så har de inget annat val än
att avvisa den möjligheten. Celibat presenteras som deras enda alternativa livsstil
under icke-bekräftande teologi, trots att Bibeln menar att celibat är en gåva, inte
ett obligatorium.

Dag 11 – Svenska
Idag erkänner vi att variationer i sexuell läggning är en realitet och därför
tvingas kristna till ett för kyrkan nytt etiskt vägval. Vi måste antingen utvidga
vår förståelse av begreppet äktenskap och inkludera par av samma kön eller ändra
vår förståelse av celibat genom att definiera celibatet som ett obligatorium för
homosexuella kristna. I kyrkans tradition finns ingen tidigare analys av hur man
ska förhålla sig till samkönade äktenskap. Däremot finns det en väl genomarbetad
tradition gällande celibatet som ett obligatorium och den idén har alltid avvisats
som obiblisk.
.
I den tidiga kyrkan var asketiska rörelser utbredda och vissa kristna grupper
började fördöma både sex och äktenskap och kalla dem för synd. försöken att

förordna celibat för alla kristna avvisades snabbt. Tertullianus, en tidigt kristen
teolog, skrev att fördömandet av äktenskapet var "en snedvriden lära, som stod i strid
med Skaparens intention”. Jerome sade att en sådan hållning endast innehas av
"kättare, som uppmuntrar evig avhållsamhet, för att förstöra och uttrycka sitt hat och förakt
för skaparens verk."
.
Argumentet bygger på utgångspunkten att ett fördömande av sex och äktenskap är
fel eftersom vi som kristna bejakar det goda i Guds skapelse. Om det inte finns
något sammanhang där sex kan bekräftas som heligt och gott, skulle det
undergräva läran om skapelsen, inkarnationen och uppståndelsen – vilka alla är
förankrade i den fysiska världens godhet, skapad av Gud.
.
Augustinus skrev om celibatet att "ingen kan leva i avhållsamhet om inte Gud ger det",
och Ambrose sade att celibatet "inte kan befallas" och "endast är en gåva för ett fåtal."
Protestantiska reformatorer som John Calvin och Martin Luther argumenterade
med eftertryckt mot obligatoriskt celibat för präster. Calvin menade att den som
saknade kallelsen men ändå sökte att leva i celibat agerade mot skapelsen och
Guds vilja. Den romersk-katolska kyrkan fortsätter att avkräva celibat för sina
präster även i vår tid trots att de är tydliga med att prästadömet och dess löfte om
celibat inte bör tvingas på någon.
.
Johannes Paul II skrev om Jesu undervisning i Matteus 19:11-12, att orden visar
"tydligt på vikten av det personliga valet tillsammans med ... gåvan människan ges för att
göra ett sådant val." Icke-bejakande teologi presenteras ofta som den ”traditionella”
tolkningen. Men när det gäller läran om obligatoriskt celibat för homosexuella
kristna finns det inget stöd i traditionen alls.

Dag 12 – Svenska
Vi är säkert många som någon gång hört att Gud förstörde städerna Sodom och
Gomorra som en dom över homosexuella. Men när vi tittar närmare på den
bibliska berättelsen stämmer det inte.
.
I 1 Mosebok 18 besökte Gud Abraham och berättade för honom att Gud
planerade att förstöra Sodom och Gomorra eftersom "klagoropet" från dem "är så
starkt och deras synd mycket svår" (1 Mos 18:20). I 1 Mosebok 19 skickade Gud två
änglar i form av män till Sodom, där Abrahams brorson Lot bjöd in dem till sitt
hem. Den kvällen "kom männen i staden, männen i Sodom, och omringade huset, både
unga och gamla, alla utan undantag." och krävde att Lot skulle skicka ut sina gäster
"vi skall ligga med dem" (1 Mos 19: 4–5).

.
Änglarna förblindade männen och därefter förstörde Gud staden med svavel och
eld. Det var inte sexuell åtrå som Sodoms män gav uttryck för gentemot Lots
gäster. De hotade med att våldta dem. Detta blir tydligt om man också läser den
parallella berättelsen i Domarboken 19. En berättelse som slutar med dödligt
sexuellt våld. Under den här tiden tider var gruppvåldtäkt en vanlig metod för att
för att förnedra och förgöra och har ingenting att göra med ömsesidiga samkönade
trohetsrelationer. Bibelns hänvisningar till Sodom innehåller ingen förklaring om
att samkönat sex skulle vara en anledning för Gud att förstöra Sodom och
Gomorra. (de båda städerna).
.
Faktum är att av Bibelns 20 referenser till Sodom och Gomorra efter 1 Mosebok
19 är det bara två som nämner sexuell synd i allmänhet. 2 Peter 2:7 säger att Lot " led
av de ogudaktigas utsvävande liv", men det hänvisar inte specifikt till sex mellan
personer av samma kön. Judas 7 säger att Sodom och Gomorra "på samma sätt som
änglarna bedrev otukt och onaturligt umgänge". De grekiska orden som översatts med
onaturligt umgänge (sarkos heteras) betyder bokstavligen "annorlunda kött", vilket
troligen hänvisar till försöket till våldtäkt på änglar snarare än människor.
.
Vi kristna skulle aldrig avvisa alla heterosexuella relationer utifrån en berättelse
om heterosexuellt sexuellt våld. När det gäller förhållanden mellan personer av
samma kön är det minsta vi kan göra att tillämpa samma grundläggande
försiktighet och nyansering i våra samtal om dessa relationer som gäller för
heterosexuella relationer.

Dag 13 – Svenska
Bibeln berättar om Sodoms synd, och den var inte relaterad till förhållanden
mellan personer av samma kön.
.
I Hesekiel 16:49-50 säger Gud: ”Detta var din syster Sodoms synd: Hon och hennes
döttrar kunde leva storslaget, i överflöd och ostörd ro, men de hjälpte inte den som var svag
och fattig. De blev övermodiga och bedrev vidrigheter i min åsyn.”
Att Sodoms synd var arrogans och bristande omsorg om de fattiga och behövande
är inte det första som de flesta kristna associerar till när det gäller Sodom. (Det är
värt att notera att trots att denna tydliga förklaring finns i Hesekiel, så läser vissa
kristna fortfarande in samkönade relationer i texten utifrån frasen ”de bedrev
vidrigheter”. Detta tolkas som att det måste betyda förhållanden mellan personer av

samma kön. Men om vi läser de 117 ställen i Gamla Testamentet där det
hebreiska ordet toebah förekommer så ser vi att betydelsen täcker ett mycket brett
spektrum av aktiviteter. Det är en svag tolkning att koppla ihop texten i Hesekiel
med samkönat sex).
.
Andra texter om Sodom i Gamla testamentet liknar Hesekiel. Jesaja 1 kopplar
samman Sodoms synd med förtryck av marginaliserade grupper, mord, korruption
och stöld. Jeremia 23:14 kopplar det till äktenskapsbrott, avgudadyrkan, lögn och
maktmissbruk. I Amos 4: 1–11 och Sefanja 2:8-11jämförs Sodoms synd med
förtrycket av de fattiga och girighet. Andra judiska skrifter säger att Gud avskydde
Sodoms handlingar "på grund av dess övermod" (Jesus Syraks Vishet 16:8) och
straffade dem för dess främlingsfientlighet (Salomons Vishet 19:15).
.
Jesus hänvisar till Sodom när han diskuterar inhumant flyktingmottagande. I
Matteus 10:14-15 berättar han för sina lärjungar: ”Om man inte tar emot er eller
lyssnar till era ord, så lämna det huset eller den staden och skaka bort dess damm från era
fötter. Sannerligen, det skall bli lindrigare på domens dag för Sodoms och Gomorras land än
för en sådan stad.” Det kan vara förvirrande för kristna som alltid har förknippat
Sodom och ”sodomi” med ”sex mellan män” att lära sig att det inte är vad Bibeln
själv lär. I vårt fördjupade samtal om samkönade relationer måste vi utgå ifrån
Skriften när vi prövar - och eventuellt omprövar - vår förståelse.

Dag 14 – Svenska
Även om inga bibliska texter visar på någon koppling mellan samkönade
relationer och Sodoms synd, undrar många kristna: Har inte den traditionella
tolkningen av berättelsen varit att den handlar om Guds vrede mot män som har
sex med män?
.
Svaret är nej. I själva verket har den ursprungliga tolkningen av Sodom och
Gomorra ingenting att göra med homosexualitet.
Igår läste vi i Matteus evangelium 10 att Jesus hänvisade till Sodom i samband
med ett ogästvänligt mottagande av lärjungarna. Denna tolkning delades av
teologen Origines på 200-talet. ”Hör dessa ord, du som stänger ditt hus för främlingar;
hör dessa ord, ni som undviker en gäst som vore han en fiende... Detta enda är orsaken till

att [Lot] räddas från elden: han öppnade sitt hus för främlingar. Änglar kom in i det
gästvänliga huset; elden kom in i husen som stängde främlingen ute.”
.
Tertullianus, samtidig med Origines, tog inte upp något om samkönat sex i sina
reflektioner över Sodom. Den inflytelserika kyrkofadern Jerome på 300-talet sade
att stolthet och frosseri var Sodoms synder - inte samkönade relationer. Det var
först i slutet av 300-talet som vissa kristna teologer började koppla ihop Sodom
med samkönat sex, en tolkning som Augustin snappade upp och därmed fick den
stor spridning under 400-talet. Berättelserna i 1 Mosebok har sitt ursprung
omkring 1400 f.Kr. Den nya tolkningen av texten tillkom alltså nästan 2000 år
efter att berättelsen först berättades och flera hundra år efter Jesus.
.
Värt att tillägga är också att det inte var förrän på 1100-talet som en munk, Peter
Damian, myntade uttrycket "sodomi". Detta uttryck har sedan dess använts för att
beskriva alla icke-prokreativa sexuella handlingar, inte enbart sex mellan personer
av samma kön. Det som då kopplades ihop med Sodoms synd var att sex
användes i ett annat syfte än att befrukta en kvinna för att få ett barn. Som vi visat
på ger inte Bibeln sitt stöd för en sådan tolkning av berättelsen om Sodom. Inte
heller den kristna traditionen har haft detta som tolkning före medeltiden.
Det är dags för oss att se över denna text och ompröva våra antaganden mot
bakgrund av vad Skriften verkligen säger.

Dag 15 - Svenska
I mitt evangelikala och bibeltroende sammanhang är det inte ovanligt att de som
är motståndare till lika rättigheter för sexuella minoriteter citerar 3 Mosebok 18:22
och 20:13. Texter som förbjuder män att ha sex med män. Men det finns ett
grundläggande problem med att hänvisa till dessa verser för att fördöma
förhållanden mellan personer av samma kön idag. Kristna har aldrig varit bundna
av förbuden i 3 Mosebok.
.
Gamla testamentet innehåller 613 bud som alla israeliter var skyldiga att följa.
Men Nya testamentet berättar att Kristi död och uppståndelse uppfyllde lagen,
vilket innebär att dessa regler och förordningar aldrig har tillämpats på kristna.

Romarbrevet 10:4 säger: "Kristus är slutet på lagen." Kolosserbrevet 2:13-14 säger att
Gud "gjort er levande tillsammans med Kristus, i och med att han förlät oss alla våra
överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han
har utplånat det genom att spika det på korset.”
.
Kristi uppfyllelse av lagen innebär alltså att kristna aldrig har förväntats följa
lagens alla förbud – påbud som till exempel förbjuder samplantering av olika typer
av utsäde på samma fält, eller förbjuder människan att väva kläder av två olika
material, eller att låta tatuera sig eller klippa håret på sidorna av huvudet. (se 3
Mos 19:19-28).
.
Vissa kristna hävdar att de "ceremoniella" lagarna från Gamla testamentet inte
längre gäller, men att de "moraliska" lagarna fortfarande gör det. - Därmed hävdar
de att alla sexuella lagar var just moraliska lagar. Men Gamla testamentet
kategoriserar inte lagar som ceremoniella eller moraliska och även om
sexualmoral fortfarande är viktigt för kristna, är ändå inte alla sexuella lagar från
Gamla testamentet i linje med kristna åsikter om sexuell etik idag.
Bara några verser efter förbudet mot samkönat sex så förbjuder 3 Mosebok 18:19
sex under en kvinnas menstruationsperiod, något som de flesta kristna idag inte
anser är en synd.
.
När du hör någon citera 3 Mosebok för att fördöma samkönade äktenskap, kom
ihåg: Kristna är inte (och har aldrig varit) bundna av förbuden i Gamla
testamentet.

Dag 16 – Svenska
Trots att kristna aldrig har varit bundna av Gamla testamentets regler eftersom
Kristus uppfyllde lagen på korset, finns det ändå kristna som hävdar att vi bör
fortsätta att avvisa samkönade trohetsrelationer eftersom de i 3 Mosebok benämns
som ”avskyvärda” eller ”en styggelse". Man ställer frågan: Finns det ändå inte en
viss tyngd i texten när den avvisar samkönat sex som något ”avskyvärt”, vilket
borde leda till att vi betraktar det som synd även i vår tid?
.
Det korta svaret är nej. Det hebreiska ordet toevah, här översatt till ”avskyvärt”
återfinns 117 gånger i Gamla testamentet. Ordet används mest i samband med
hedningarnas olika former av avgudadyrkan. GT-forskaren Phyllis Bird menar att

"det inte främst är en etisk term, utan ett begrepp för gränsmarkering" genom ”ett
begrepp som signalerar tabu."
.
Att ordet är sammanlänkat med den dåtida kulturens behov av att definiera folkets
identitet utifrån gränsmarkeringar mot andra folk hjälper oss att förstå varför
mycket som förr benämndes som ”avskyvärda” i det Gamla förbundet idag
bejakas av kristna: sex under en kvinnas menstruation (3 Mos 18:19), att bränna
rökelse (Jes 1:13), äta fläsk, kanin eller döda djur (5 Mos 14: 3–21).
.
Ett annat argument som nämns i detta sammanhang är att vissa pekar på att det är
dödsstraff för män som har sex med en annan man. Med tanke på det grava
straffet, borde vi inte åtminstone fortsatt vidhålla ett avvisande av samkönade
äktenskap?
Det korta svaret är nej. Dödsstraffet tillämpades också på handlingar som de flesta
kristna ser som moraliskt neutrala, som att arbeta på sabbaten (2 Mos 35: 2) och ta
ut ränta på lån (Esekiel 18:13).
.
Kristna accepterar många av Gamla testamentets "avskyvärda" (?) handlingar utan
större kontroverser idag. Därmed bör användningen av det ordet i 3 Mosebok inte
längre ligga till grund för kyrkans fördömande av samkönade trohetsrelationer.

Dag 17 – Svenska
Kristna är generellt sett överens om att lagen i Gamla testamentet inte gäller för
troende idag. Trots det kan man fundera över: Varför det finns ett förbud mot män
som ”ligger med en man som man ligger med en kvinna” i 3 Mos?
.
De flesta av Gamla testamentet lagar förklaras inte i detalj, men när vi läser
forntida kommentarer kan vi få en känsla för orsakerna bakom specifika förbud. I
sin kommentar till 3 Mosebok 18:22 och 20:13 skrev den judiska filosofen Filon
(ca 25 f.Kr. – 50 e.Kr.) specifikt om pederasti – dvs. sexuella förhållanden mellan
vuxna män och pojkar.
.

Hur hemsk denna praktik än var, så förkastar inte Filon den av samma anledning
som vi. Han fokuserade inte på åldersskillnaden mellan partnerna, vilket är vad
praktiskt taget alla kristna idag skulle anse som det stötande i sammanhanget.
Istället fördömde Filon pederasti eftersom den innebar att män skulle utsättas för
det "förnedrande i att behandlas som kvinnor", och tillade att män som involverades i
samkönat sex gjorde sig skyldiga till "den allvarligaste ondskan, nämligen omanlighet
och vekhet."
.
Det är besvärande för de flesta kristna idag att tänka på ”veklingar” som på något
sätt onda individer, men tyvärr var Filons åsikter vanliga i den antika världen. I
Antikens djupt patriarkala samhällen sågs kvinnor som radikalt underordnade
män. Detta låg till grund för ett kategoriskt avståndstagande av samkönade
relationer. Patriarkala könsnormer krävde att män alltid sågs som dominerande
och kvinnor alltid sågs som undergivna, och förhållanden mellan personer av
samma kön underkastades också detta mönster.
.
Kunskapen om de patriarkala könsnormer som utgjorde samhällets ramar på
Bibelns tid hjälper oss att förstå utgångspunkten för de bejakande bibelforskare
som hävdar att 3 Moseboks inte förbjuder sex mellan män med vår tids förståelse
av sexualitet som utgångspunkt. Förbudet grundar sig istället på den sexuella
handlingen där män placerades i den socialt underordnade, ”kvinnliga” rollen.
.
För oss som söker en djupare förståelse i samtalet om samkönade relationer är det
viktigt att förstå mer om den kulturella bakgrunden till texterna i GT. Min fråga
blir: Är detta historiska tankesätt och förbud något som vi kristna ska fortsätta att
bejaka, eller var det kulturellt begränsat, knutet till det patriarkala sammanhang
där Bibeln skrevs?

Dag 18 – Svenska
Bibeln är skriven inom ramen för en mycket patriarkal kultur och med det i åtanke
är det inte förvånande att vi ser starka patriarkala normer återspeglas i (delar av)
Skriften – bland annat i förbudet mot samkönat sex i 3 Mos. Men från en kristen
synvinkel är den mest relevanta frågan inte vilka kulturella normer Skriften
avspeglar, utan vilken riktning Skriften rör sig mot i relation till dessa normer.
.
Vad gäller kvinnans roll hittar vi många exempel i Bibeln som ifrågasätter det
patriarkala systemet och (i viss mån) visar på jämställdhet mellan könen. I Gamla
testamentet kallades Miriam och Hulda profeter och Debora var en respekterad
domare. I Nya testamentet finns kvinnorna, Lydia, Phoebe, Euodia och Syntyche
med flera som alla hade framträdande positioner i den tidiga kyrkan.

.
I sitt eget liv och i sin tjänst behandlade Jesus kvinnor som likvärdiga männen,
och i Galaterbrevet 3:28 skriver Paulus något som för det första århundradet efter
Kr var radikalt: ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är
ni ett i Kristus Jesus.” De centrala hierarkierna som definierade samhället hade
ingen plats i Guds rike – inklusive den hierarkiska idé som ställer män över
kvinnor. Paulus är unik i sin samtid vad gäller synen på det sexuella umgänget
mellan makar som helt jämställt: ”Hustrun bestämmer inte själv över sin kropp, det gör
mannen. Likaså bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun.” (1
Korinterbrevet 7:4)
.
I bergspredikan uppmanar Jesus sina anhängare att be för att Guds rike skulle
komma "på jorden som det är i himlen" (Matteus 6:10). Enligt Galaterbrevet ska den
patriarkala strukturen inte råda i Guds rike och därmed borde vi kristna sträva
efter att göra det till en verklighet redan här och nu - på jorden som i himlen.
.
Med utgångspunkt i dessa insikter kan vi relatera till de patriarkala normerna som
återspeglas i Skriften på samma sätt som kristna länge har relaterat till slaveri,
polygami och mäns rättighet att skilja sig från sina fruar av vilken anledning som
helst. Vi kan se dessa som: ”inte uttryck för Guds vilja för alla tider, utan uttryck för hur
man bäst hanterar synd i en viss folkgrupp ?? vid en viss tidpunkt. ”Citatet är inte taget
från en progressiv, bejakande teolog, utan från en konservativ predikant vid namn
John Piper, baserad på Jesu undervisning om skilsmässa.
Bibelns progression mot jämställdhet är tydlig och därför bör vi på samma sätt läsa
Bibeln i ljuset av det patriarkala tankemönstrets påverkan på bibliska texter om
samkönade sexuella handlingar.

Dag 19 - Svenska
När vi läser en bibelvers som handlar om sex mellan personer av samma kön, är
det lätt att utgå ifrån att Paulus och de andra bibliska författarna skrev med tanke
på samma typ av ömsesidiga, överlåtna relationer som vi ser idag bland par av
samma kön.
Men även i de delar av den antika kulturen som accepterade vissa former av sex
mellan personer av samma kön så fanns det strikta gränser för vad som
accepterades och inte. Utifrån dåtidens patriarkala könsnormer godkändes endast
sex mellan personer av samma kön så länge de inte bröt mot det strikta hierarkiska
grundmönstret för sex och könsroller.
.

Med utgångspunkt i hierarkin kunde en vuxen romersk manlig medborgare ha sex
med en förslavad person, en prostituerad eller en konkubin oavsett kön - så länge
den manliga medborgaren hade den dominanta rollen i relation till personen med
lägre social status. Om han inte intog den dominerande rollen, skulle han
fördömas enligt följande förklaring: ”Vi klassar dem som tycker om den passiva rollen
som tillhörande den lägsta rangens avskum och erbjuder dem inte ett uns av förtroende eller
respekt eller vänskap. ” Plutarch (46–119 e.Kr.)
.
Följaktligen var själva idén om ett äktenskap mellan personer av samma kön,
mellan partner med likvärdig status otänkbar. Detta gällde även i samhällen som
tolererade dessa typer av sexuellt utnyttjande av personer med lägre status.
Äktenskap mellan jämbördiga samkönade parter fanns inte på kartan för gemene
man i den tidiga kyrkan.
Den typ av samkönat sex som accepterades i vissa sammanhang var handlingar
som vi idag samstämmigt betraktar som oacceptabla, som till exempel sexuella
relationer mellan vuxna män och unga pojkar. Därför finns det ytterst liten
relevans i att hänvisa till de få Bibeltexter om det som liknar samkönade äktenskap
som vissa icke-bejakande teologer citerar. – Exempelvis den ökända texten om hur
Nero kastrerar en förslavad man, klär honom i en brudklänning och håller en falsk
”bröllopsceremoni”. Detta exempel har ingenting att göra med vår tids
samkönade äktenskap.
.
När vi läser Bibeln är det alltså viktigt att komma ihåg att det på den tiden då
texterna skrevs inte fanns några äktenskap mellan personer av samma kön som var
socialt jämställda, monogama och livslånga. Samkönade partnerskap som
utgjorde grunden för en familj och ett hem fanns helt enkelt inte som en del av den
kulturella kontexten i den bibliska världen.

Dag 20 – Svenska
I den antika kulturen fanns det varken sociala eller samhälleliga strukturer som
möjliggjorde samkönade äktenskap. Därmed är det logiskt att den normala
utgångspunkten för den som på biblisk tid reflekterade över samkönat sex tolkade
det som ett uttryck för ett luststyrt, tillfälligt och gränslöst sexuellt agerande.
.
Denna typ av självtillfredställande beteende var så vanligt att filosofen Seneca
skrev att slavar "måste hålla sig vakna hela natten och kastas mellan att utstå antingen sin
mästares berusning eller hans lust." Cicero fördömde en politisk fiende som inte bättre
än "en slavpojke som köpts för lustens skull" och han beskrev rutinen att efter en seger
ta "gifta kvinnor, pigor och unga pojkar för att transporteras och överlämnas till soldaterna"
för att bli sexuellt utnyttjade.

.
Det faktum att samkönat sex vanligtvis enbart var ett utlopp för lustfull
självtillfredsställelse fick många forntida moralister att se det som ett missbruk, ett
utryck för urspårad njutningslystnad. Platon skrev: "Den njutning som män söker hos
män och kvinnor hos kvinnor tycks vara mot naturen och djärvheten hos dem som främst
ägnar sig åt denna praxis verkar ha sprungit ur en oförmåga att kontrollera sin lust."
.
Musonius Rufus, en filosof från första århundradet, skrev att de som hängav sig åt
sex med personer av samma kön sökte denna ”sexuella excess” på grund av ”sin
arrogans och sitt gränslösa njutningssökande” - inte för att de hade en annan sexuell
läggning. Idén om att se attraktion gentemot personer av samma kön som en
sexuell läggning fanns inte spridd som en allmän tolkningsram för sexuellt
beteende på Bibelns tid. Den överväldigande majoriteten av män som ibland
ägnade sig åt samkönat sex hade lika mycket - om inte mer - sex med kvinnor.
Faktum är att en del av skälet som Platon gav för att förbjuda förhållanden mellan
män och män var att främja "det kärleksfulla bandet mellan män och deras fruar." Hans
mål var att begränsa utom-äktenskapligt sex. Det var inte ett argument för att
kräva livslånga celibat för en folklig minoritet.
.
När vi läser Nya testamentets texter som hänvisar till män som ligger med män är
det viktigt för oss att ha detta historiska sammanhang i åtanke. I den bibliska
världen i allmänhet sågs samkönat sex som luststyrd gränslöshet - inte som ett
uttryck för en sexuell läggning.

Dag 21 – Svenska
Nuförtiden är de flesta kristna överens om att Sodomsberättelsen och förbuden i 3
Mosebok inte är relevanta för att avvisa samkönade trohetsrelationer. Däremot
skiljer sig uppfattningarna åt när det gäller Paulus ord i Romarbrevet 1:26-27. Här
hävdas av icke bejakande teologer att vi finner ett tydligt avvisande av samkönade
sexuella relationer. Det borde ses som avgörande även för vår tids samtal.
.
Det är sant att Paulus i dessa verser ger uttryck för ett tydligt avvisande. Men han
beskriver samtidigt vid upprepade tillfällen ett beteende som han avvisar som
luststyrt. I kapitlets sammanfattning i vers 31 beskriver han personerna som

”tanklösa, trolösa, kärlekslösa, hjärtlösa”. Detta gör det tydligt att denna text beskriver
ett avvisande av något som på väsentliga punkter skiljer sig från kärleksfulla,
överlåtna och ömsesidiga trohetsrelationer.
.
Att det i kapitlets helhet också finns en tydlig referens till den vettlösa kejsaren
Nero och kejsarkulten gör att det ter sig ytterst olämpligt att låta en sådan text
ligga till grund för ett avvisande av vår tids samkönade äktenskap. NT Wright
beskriver brevets inledning som ”att det måsta ha uppfattats i Rom som en parodi på
kejsarkulten”. Även NT Wright (som ju inte är en bejakande teolog i frågan om
samkönade relationer) anger Nero som referensram för Paulus text om samkönat
sex i vers 26–27. Det handlar enligt Wright ”inte enbart om kejsaren, Nero, som var
känd för att hänge sig åt homosexuell praxis och även andra typer av bisarra sexuella lekar,
Paulus kan ha velat peka fingret mot det kejserliga systemet och dess ruttna, omoraliska
kärna. Detta kan ha varit en liten del av hans avsikt, men det är verkligen inte hans centrala
punkt.”
Även om NT Wright försöker minimera betydelsen av att Paulus hänvisar till
Nero så kvarstår det som en tydlig indikation om att Paulus främst talar om
sexuella beteenden som står långt från vår tids samkönade äktenskap. Detta gör
texten ytterst olämplig att använda i mötet med kärleksfulla, trofasta,
eftertänksamma och helhjärtade HBTQ-personer. NT Wright har ju givetvis rätt i
att texten ingår i ett större sammanhang där han ytterst sett talar om människan
synd i vid bemärkelse. Det är ju det tema som leder vidare in i kapitel 2 och
vidare. Personligen ser jag ingen anledning att låta Paulus tal om människans
stora synd utesluta den lokala förankringen i texten i exemplet med Neros
specifika exempel som en syndare. Båda perspektiven kan tillsammans utgöra
grund för vår förståelse av texten. (Vill ni veta mer om hur jag tolkar just denna
lite kluriga del av Romarbrevet … så vill jag hänvisa till en 2 timmar lång video på
min hemsida där jag går igenom detta lite mer i detalj.)
.
Detta innebär givetvis inte att Paulus aktivt godkände samkönade äktenskap så
länge de var kärleksfulla och ömsesidiga. Det vi kan göra utifrån texten är att
erkänna att den dominerande ramen utifrån vilken Romarbrevets mottagare
tolkade Paulus avvisande primärt handlade om luststyrt och gränslöst beteende.
Det förklarar också varför Paul använder uttrycket att män och kvinnor "överger"
eller "bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt”. Idén om att vissa människor
hade en homosexuell läggning i kombination med en utvecklad tanke om en
förmåga att uttrycka det genom ett livslångt, kärleksfullt förhållande fanns helt

enkelt inte på radarskärmen i den bibliska världen. Och det ska därför inte tolkas
in som en del av Paulus text till församlingen i Rom.
.
Den kristna biskopen Johannes Chrysostomos på 300-talet gjorde denna skillnad
tydlig: ”Lägg märke till hur Paulus medvetet väger sina ord. Han säger inte att de var
förälskade i varandra utan att de var upptända av begär till varandra! Du ser att lusten
kommer från en excess som inte kan hållas inom rimliga gränser”. Biskop Julian av
Eclanum på 400-talet tolkade på liknande sätt Romarbrevet 1 och menade att
Paulus kontrasterade de som ägnar sig åt en kontrollerad sexuell lust med de
"förlorade personer" som hänger sig åt "luststyrd excess".
.
Det kristna idag kan hålla med Paulus om är att sexuellt beteende inte ska drivas
av gränslöst och luststyrt sökande efter njutning. Samtidigt bör vår kunskap om att
sexuell läggning är en verklighet för en minoritet av oss människor leda till att vi
lär oss skilja mellan det luststyrda beteende som Paulus avvisade och vår tids
kärleksfulla, monogama trohetsrelationer.

Dag 22 - Svenska
Även om jag hävdar att Paulus i Romarbrevet 1 hänvisar till sex mellan personer
av samma kön som luststyrt och promiskuöst, så kvarstår ändå det faktum att han
använder ordet termen ”onaturlig” för att beskriva dessa handlingar. Somliga ickebejakande teologer frågar: Innebär inte det att alla relationer mellan personer av
samma kön strider mot Guds skapade ordning, vare sig de är kärleksfulla och
överlåtna eller inte?
.
När vi jämför med 1 Korinterbrevet 11, ser vi att Paulus använder samma
grekiska ord (fysis) för att beskriva ett onaturligt fenomen som de flesta kristna idag
inte tycker har något alls med Guds skapelseordning att göra, nämligen: män med
långt hår. I 1 Kor 11:14-15 skriver Paulus: ”Lär inte själva naturen er att det är en

skam för en man att ha långt hår men en ära för en kvinna, eftersom hon har fått håret som
slöja?”
.
Alla som kommer ihåg historien om Simson i Gamla testamentet, vet att
"naturen" här inte kan betyda Guds design från början av skapelsen. När allt
kommer omkring krävde Nasaréernas-löften att män skulle "låta håret växa långt"
(4 Mos 6:5) och det var först när Simson lät klippa sitt hår som han förlorade sin
styrka. Följaktligen tolkar de flesta kristna idag ordet ”natur” i 1 Kor 11:14 som att
det hänvisar till en social konvention och inte till en evig ordning skapad av Gud.
.
När det gäller samkönade relationer hade uttrycket ”onaturligt” använts av
sekulära författare i århundraden före Paulus för att beskriva kränkningen av
konventionella, patriarkala könsroller. Termen kom ursprungligen från Platon och
inte från Gamla testamentet. De författare som populariserade uttrycket gjorde det
tydligt att de trodde att kvinnor var underlägsna män. På Paulus tid var ”onaturlig”
en vanlig negativ referens för samkönade relationer och motivet till denna
negativa formulering var lika sammanlänkad med kulturella mönster som
motståndet mot långt hår hos män, nämligen patriarkala könsnormer.
.
Så när någon säger till dig att de motsätter sig samkönade relationer, eftersom
Bibeln kallar dem "onaturliga", fråga dem hur de tolkar 1 Korinter 11:14 - och
uppmuntra dem att vara konsekventa i sin inställning till Romarbrevet 1.
.

Dag 23 – Svenska
Många kristna har hört Bibelcitat som påstår att: "homosexuella" inte kommer in i
Guds rike. Problemet är att begreppet "homosexuell" inte användes i någon
översättning av Bibeln förrän 1946. Och då var det ett misstag, en felöversättning,
vilket översättningskommitténs ordförande så småningom erkände och rättade till.
.
I 1 Korinterbrevet 6:9–11 varnar Paulus för att de som fortsätter att begå
uppenbara synder inte kommer att ärva Guds rike. Han listar tjuvar,
äktenskapsbrytare, giriga, de som mobbar och trakasserar. Därefter lägger han till
två grekiska ord som sedan mitten av 1900-talet har börjat översättas som att de
åsyftar homosexuella män.
.

Det första ordet - malakoi - betyder bokstavligen "mjukt", och det användes
allmänt för att beskriva brist på självkontroll, svaghet, feghet och lathet. De flesta
användningarna av termen i forntida litteratur var inte relaterade till sexuellt
beteende. Ibland användes malakoi för att beskriva mannen som intog den
"passiva" rollen i en samkönad sexakt. Men termen användes också för män som
ansågs sakna självkontroll i sin promiskuösa jakt efter kvinnor. De flesta
översättningar fram till de senaste decennierna har varit mer allmänna i sin
tolkning och använt ordet "veklingar."
.
Det andra ordet - arsenokoitai - är en mer trolig hänvisning till samkönat sex,
eftersom det kommer från två grekiska ord som betyder "man" och "säng." Men
sammanhanget när ordet används i forntida litteratur indikerar att det troligtvis
relaterade till sexuell eller ekonomisk exploatering. Så även om det kan ha
involverat olika former av samkönat sex så skulle associationen för Paulus
samtida ha varit exploaterande former av sex och inte relationer som har någon
form av likhet med vår tids samkönade äktenskap. I svenska och tyska Biblar från
reformationen och ända fram till 1900-talet översattes detta med drängaskändare
/barnaskändare.
.
Ordet "homosexuell" fanns inte i något språk förrän 1869 och inte heller begreppet
sexuell läggning. Det är därför ordföranden för RSV:s Bibelöversättningskommitté
1946 senare medgav att deras användning av "homosexuell" var ett fel. Tyvärr
hade deras misstag redan antagits av andra bibelöversättare och många föräldrar
fortsätter att citera dessa verser för att avvisa sina barn.

Men jag är övertygad om att homosexuell identitet inte fanns med i förståelsen av
detta ord när det skrevs och lästes i den tidiga kyrkan. Ordets betydelse är något
helt annat än det som ett homosexuellt barn bearbetar under sin uppväxt på resan
mot självkännedom och självkänsla. Därför är det absolut nödvändigt att
översättarna idag korrigerar detta misstag.
Läs mer om detta på ettgotthem.se

Dag 24 – Svenska
Icke bejakande kristna försvarar ofta sitt motstånd mot HBTQ-integration genom
att hävda att samkönade par står i strid med den "könskomplementaritet" mellan
män och kvinnor som Gud avsett i skapelsen.
.
Men, bibelforskaren James Brownson har i sin bok "Bibeln, kön och sexualitet"
visat att könskomplementaritet är en uppsättning sociala normer och inte en
biblisk lära. Brownson menar att: "Idén om komplementaritet är likt ett
Rorschachtest som innebär att alla som använder begreppet kan fylla det med sina
egna antaganden och idéer om hur likheter och olikheter mellan män och kvinnor
kompletterar varandra. Därefter kan de helt okritiskt beskriva dessa som Guds
intention."

.
De olika teorierna om vad könskomplementaritet betyder motsäger inte sällan
varandra. Vissa icke-bejakande teologer hävdar att komplementaritet innebär
könshierarki, andra avvisar den uppfattningen och fokuserar istället på biologiska
skillnader eller könens kompletterande funktion för fortplantning. Andra
analyserar komplementaritet utifrån manliga och kvinnliga personlighetsdrag. För
alla dessa alternativ finns en gemensam och viktig detalj: Ingen av teorierna har
stöd i Bibeln. Bibeln upprätthåller inte en lära om könskomplementaritet som kan
ses som universell och normativ. Möjligen med undantag av den hierarkiska
komplementaritet som Paulus återanknyter till i sina brev.
.
Men, som vi har sett i tidigare lektioner så är den övergripande lärdomen utifrån
Jesu liv och lära att han leder oss kristna bort från patriarkala strukturer mot
jämställdhet. I morgondagens lektion ska vi titta närmare på det faktum att Bibeln
lär att prokreation, (att kunna “tillverka” barn) inte är en avgörande förutsättning
för att ett äktenskap ska vara giltigt. Och det finns inga texter i Skriften som
diskuterar någon form av "anatomisk komplementaritet" mellan könen. Alla dessa
perspektiv återkommer ofta i argumentationen från icke bejakande kristna. Men
frågan vi bör ställa är: Var i Bibeln finns det underlag för en lära om könens
komplementaritet?
.
Ett annat vanligt argument i är idén om att man och kvinna förenade i äktenskapet
är den fullständiga återspeglingen som Guds avbild. Den idén står i direkt i strid
med Nya testamentet, som säger att Jesus är ”den osynliga Gudens avbild”
(Kolosserbrevet 1:15). Om Jesus som ensam person helt återspeglade Gud, kan
inte könskomplementaritet krävas för att också vi ska återspegla Guds avbild.
Till syvende och sist måste vi utgå ifrån vad Bibeln lär. Könskomplementaritet är
en uppsättning av sociala normer och inte en biblisk lära.

Dag 25 – Svenska
Kristna som avvisar samkönade äktenskap hävdar ofta att äktenskapet måste vara
öppet för att bli med barn. Att famna gåvan att bli föräldrar är verkligen något som
Bibeln ger stort värde, men ändå är det viktigt att vi uppmärksammar det faktum
att Bibeln aldrig lär att barn är en nödvändig komponent för att ett äktenskap ska
vara giltigt.
.
I Gamla testamentet berättade Gud för mänskligheten att ”vara fruktbar och
mångfaldigas” (1 Mosebok 1:28), och det är sant att under det gamla förbundet
var barnafödandet central för uppbyggnaden av Guds folk. Men även inom ramen
för gamla förbundet ansågs inte infertila äktenskap vara ogiltiga: Äktenskapen

mellan Abraham och Sarah i 1 Mosebok 18 och Elkanah och Hannah i 1 Samuel
1 betraktades som giltiga även under de långa åren innan de fick barn.
.
I Nya förbundet får inte biologiska barn samma teologiska funktion. Genom Jesu
liv, död och uppståndelse förändrades vad det innebär för oss människor att bli en
del av Guds folk. Alla människor kan nu bli en del av Guds familj helt enkelt
genom att tro på Kristus i stället för att få sin tillhörighet genom en biologisk
födsel. Detta är sammanhanget för Jesu uttalande till Nikodemus om att vi måste
bli "födda på nytt" (Johannes 3: 3). Biologisk födsel krävdes inte längre – endast tro
gav tillhörighet.
.
När Jesus uttalar sig mot lättvindiga skilsmässor i Matteus 19 lämnar han
utrymme för ett undantag i de fall där det en part varit otrogen. Men han nämner
inte infertilitet. Något som på den tiden var ett vanligt motiv för skilsmässa. Det
visar oss att för Jesus var troheten gentemot varandra den centrala kärnan i
äktenskapet. Detta motiv står för honom över äktenskapets uppgift att alstra barn.
Dessutom finns det ingen Biblisk undervisning vad gäller äktenskap och sexualitet
som lär att sex alltid måste utföras i syfte att bli med barn för att det ska vara
moraliskt rätt. Detta är dock en syn på sex som funnits i kyrkans historia och även
fanns i Bibelns samtid.
.
I 1 Kor 7:5 uppmuntrade Paulus gifta par att ha sex ofta "annars kan Satan fresta er,
eftersom ni inte förmår leva avhållsamt." Men han föreslog aldrig att det exklusiva,
eller ens primära, syftet med sex var att få barn. I Gamla testamentet lyfter Höga
Visan upp glädjen av sexuell kärlek och intimitet utan att koppla ihop det med
barnaalstrande. Att som par bli med barn är verkligen en gåva, men Bibeln lär
aldrig att det biologiska föräldraskapet är ett krav för äktenskapet.
När vi reflekterar över samkönade äktenskap och deras ”oförmåga” att bli med
barn är det värt att notera att Bibeln inte gör någon skillnad på biologiska barn och
adopterade barn. Paulus teologi om hur Gud adopterar oss hedningar till att bli en
del av Guds folk och ges söners rätt att ta del av arvet och ropa Abba Fader
beskrivs inte som en sämre eller svagare form av barnaskap eller släktskap. Vi kan
idag se tydligt att regnbågsfamiljer med stor kärlek kan fullfölja samma uppgift av
föräldraskap och förvalta kommande generationer inom ramen för det samkönade
äktenskapet.

Dag 26 – Svenska
I 1 Mosebok 2:24, efter att Gud skapat Adam och Eva, står det att mannen ska
lämna sina föräldrar för att hålla sig till sin hustru och de ska bli "ett kött." Detta
begrepp har länge varit centralt för kristen förståelse av äktenskap och kön och
kommer ofta upp i samtal om samkönade äktenskap i kyrkan.
.
Icke-bejakande teologer kan hävda att ”att bli ett kött” avser specifikt hur manlig
och kvinnlig anatomi passar ihop. Men denna tolkning översexualiserar uttrycket.
I Bibeln används begreppet ”kött” metaforiskt för att beskriva släktskap.
.

När Laban fick veta att Jakob var hans släkting i 1 Mosebok 29:14, sa han ”Du är
verkligen av samma kött och blod som jag!” Och när David sa till de äldste i Juda i 2
Samuel 19:12: ”Ni är ju mina bröder, av samma kött och blod som jag”
.
I detta sammanhang kan vi förstå att fokus i 1 Mosebok 2:24 inte är på en specifik
sexuell handling, utan på Adam och Evas bildande av ett nytt äkta släktskapsband
genom äktenskap. Att bli ett kött handlar om att bli släkt med och för varandra.
.
Det är också sant att "ett kött" har en sexuell konnotation, men denna betydelse
ligger inom ramen för begreppets bredare betydelse av släktskap.
.
Om vi ska förstå skapelseberättelsens beskrivning av äktenskap och släktskapet
kan vi inte enbart läsa Bibelns berättelser om gifta par. Vi måste också läsa alla de
berättelser som finns om hur släktrelationer utmanas och upprätthålls.
.
Låt oss först tittar på ”ett kött” i den snävare betydelsen, äktenskap, i berättelsen om
Abraham och Sara. När de reser till Egypten frestas Abraham att förneka och
svika sitt äktenskap och lämna över Sara till Farao. Gud tillrättavisar Abraham
och visar att troheten gäller även en hustru. På samma sätt ser vi hur Hosea
gestaltar berättelsen om Guds folks otrohet genom att gifta sig med en hora. Båda
dessa berättelser gestaltar idén om trohet och tillhörighet mellan äkta makar.
.
I Nya testamentet använder både Jesus och Paulus språket ”ett kött” för att
understryka vikten av överlåtelse när det gäller sex och äktenskap. I 1
Korinthierna 6:15-20 avvisar Paulus de som nyttjade prostituerade och påminde
dem om att deras kroppar var den helige andes tempel” och att de inte skulle bli
”ett kött” i en sådan flyktig luststyrd situation.
.
Om vi sedan läser skapelsetexten utifrån en vidare betydelse av släktskap i begreppet
”ett kött”. Då ser vi att det i Bibeln finns ett stort antal berättelser om utmaningen i
att vara släkt. Dessa berättelser utgår också ifrån skapelsens vision om att vi tillhör
varandra, alltifrån den första berättelsen om Kain och Abel återupprepas temat i
olika versioner, hela tiden med Kains stora fråga klingande i bakgrunden: ”Skall jag
ta hand om min bror?” (1 Mos 4)

.
Bröderna Jakob och Esau hamnar i en långdragen konflikt med varandra där de slits
mellan lojaliteten och troheten gentemot varandra och utmaningen att hantera svek
och orättvisor. – Vad innebär det att vara ”ett kött”?
.
Josefs bröder säljer sin lillebrors som slav och en stor hungersnöd hotar att utrota
hela familjen. Genom hela berättelsen lever vi med den uppenbara utmaningen: Vad
innebär det för den här familjen att hålla fast vid uppdraget att var ”ett kött”, att vara släkt
med och för varandra.
.
Den kanske vackraste och mest välskrivna berättelsen om spänningen mellan att
välja trohet eller att välja skilsmässa är berättelsen om änkan Rut och hennes
svärmor, änkan Noomi. De båda har genom vigseln förenats till att bli ”ett kött”
med varandra i enlighet med skapelseordningen. Och plötsligt är Rut och Noomi
de enda överlevande i hela familjen. De står de på gränsen mellan Israel och Moab
och slits mellan alternativen trohet till äktenskapet - släktskapet - eller skilsmässa.
Rut väljer troheten till släkten och blir därmed en av de stora hjältarna i
Israeliternas historia. Ruts ord blir klingar av referenser till skapelseberättelsen:
”Tvinga mig inte att överge dig och vända tillbaka.
Dit du går, går också jag,
och där du stannar, stannar jag.
Ditt folk är mitt folk,
och din Gud är min Gud.
Där du dör, vill jag dö,
och där vill jag bli begraven.
Herren må göra mig vad som helst
– endast döden skall skilja oss åt.« (Rut 1)
När vi ser på skapelseordningen med detta bredare perspektiv blir genast mer av
Bibelns helhet begriplig. ”Ett kött” innebär då inte enbart en man och en kvinna
som förenas och har sex. Istället är det ett utryck för släktskap och tillhörighet till
varandra i en bredare bemärkelse.
Vi kan då också förstå det som hände i den tidiga kyrkan där celibatet blev
populärt och hyllades som en bättre väg än äktenskapet. Ett uppenbart problem i
den tradition som hyllade celibatet var att den innebar att människor hamnade i
ett liv utan tillhörighet och släkt. Vilket i den dåtida kulturen var en problematisk

position rent praktiskt och socialt. Celibatets ensamhet blev också ett uppenbart
brott mot skapelsens tydliga beskrivning ”det är inte gott för mannen att leva ensam”
Som lösning för detta dilemma så utvecklade kyrkofäderna en ny sorts släktskap.
Inspirerade av skapelseordningens idé om att ”ingen ska leva ensam” och ”alla
behöver en släkt” så formade man en ny sorts vigsel och en ny sorts släktskap. De
första kommuniteterna formades i vilka man blev del i ett brödraskap. De första
munkarna vigde sina liv till ett liv med Kristus och blev ”ett kött” med sina bröder i
kommuniteten, tills döden skiljer oss åt.
.
En sådan ny konstruktionen, en utvidgning begreppet släkt, är möjlig inom ramen
för Bibelns skapelseordning när man läser texten i 1 Mosebok inte enbart som en
text om ”sex”, utan om tillhörighet och släktskap.
.
Att bli ett kött handlar primärt om att bli släkt med och för varandra. Att i
förbundsrelationen ta ansvar för varandra och vår gemensamma framtid.
.
Tillhörigheten i äktenskap och släktskap instiftades för att förhindra ensamhet och
ge människan en plats att leva i överlåtelse och självutgivande kärlek med och för
varandra som äkta makar, bröder och systrar, och släktingar.
.
På samma sätt kan vår tids samkönade par, i sina äktenskap, leva ut denna vision
om överlåtelse i släktskap.

Dag 27 – Svenska
Efesierbrevet 5:31-32 återanknyter till uttrycket att bli ”ett kött” från 1 Mosebok,
följt av detta förunderliga uttalande: ”Detta rymmer en stor hemlighet, här låter jag det
syfta på Kristus och kyrkan.”
.
Äktenskapet, enligt Efeserbrevet, handlar inte bara om romantisk kärlek, lagliga
rättigheter eller ens att bilda familj, om än detta är viktigt. För kristna handlar
äktenskapet i slutänden om något av evig betydelse, nämligen att stå som modell
för Kristi självutgivande kärlek till kyrkan. Genom att leva i trohet och
självutgivande kärlek gentemot varandra i äktenskapet så återspeglar makarnas
förbund med varandra Guds förbund med mänskligheten genom Kristus.
.

Inget par kan på ett perfekt sätt reflektera Guds kärlek. Men idealet om uthållighet
och trofasthet i ett kristet äktenskap grundar sig i vår kallelse att låta våra liv stå
som modell för Guds egen kärlek och trofasthet i sitt förbund med oss.
.
Ur detta teologiska perspektiv på äktenskapet är samkönade par lika kapabla att
modellera självgivande, trofast kärlek som olikkönade par. Den eviga föreningen
mellan Kristus och kyrkan handlar inte om fortplantning, inte heller om
anatomisk komplementaritet. Kyrkan beskrivs som Kristi brud i
Uppenbarelseboken 19 och 21, och vi vet ju att kyrkan består av både män och
kvinnor. Skriften framhäver inte att äktenskapet som modell för att sexualisera
förbundet mellan Kristus och kyrkan, utan som en symbol för att synliggöra det
intimt sammanlänkande i detta förbund. Ett förbund som värderas främst utifrån
parternas överlåtelse och trohet gentemot varandra
.
Det är sant att äktenskapet alltid antas vara heterosexuellt i Bibeln, men som vi
påvisat tidigare så fanns inte samkönade äktenskap i den bibliska världen.
Frågeställningen som kyrkan står inför idag är inte om Bibeln direkt välsignar eller
fördömer äktenskap mellan personer av samma kön. Bibeln varken välsignar eller
fördömer dessa. Den verkliga frågan är om samkönade par kan förverkliga de
grundläggande principerna i Bibelns lära om äktenskap och sexualitet.
Bibeln berättar att grunden till äktenskapet är självutgivande och trogen kärlek och
det är en intention som både samkönade par och olikkönade par fullt ut kan
bejaka och förverkliga.

Dag 28 – Svenska
Även om de moderna begreppen sexuell läggning och könsidentitet inte fanns i den
bibliska världen, fanns det även då människor som var stigmatiserade på grund av
sitt kön eller sexuell avvikelse. Progressionen av Bibelns budskap för dessa
minoriteter pekar fram mot en inkludering i kyrkan.
.
I Gamla testamentet förbjöds eunucken från att komma in i Guds församling.
Orsaken var deras oförmåga att bidra till fortplantning, vilket under det gamla
förbundet (5 Mosebok 23:1) var en avgörande kallelse för hela folket. Men Jesu
liv, död och uppståndelse omintetgjorde denne eunucks exkluderade status. När
det genom Jesu försoning blev möjligt att bli en del av Guds familj enbart på

grund av tro så utraderades den barriär som förhindrade inkluderingen av
eunucker.
.
Faktum är att Jesaja redan hade profeterat om att en dag skulle förutsättningarna
för församlingen radikalt förändras. I Jesaja 56:4–5 säger Gud: ” Eunucker som
iakttar mina sabbater, som gärna gör min vilja och håller fast vid mitt förbund, de skall i
mitt hus, inom mina murar, få ett namn, ett äreminne som är bättre än söner och döttrar.
Ett evigt, oförgängligt namn skall jag ge dem. ”
.
Den profetian uppfylldes i Apostlagärningarna 8:26-39, när en etiopisk eunuck
blev den första dokumenterade hedningen som omvändes till kristendomen. Efter
att Filippus delade de goda nyheterna om Jesus med honom, sade Eunucken: ”Se,
här är vatten. Vad kan stå i vägen för att jag blir döpt? ” Innan Kristi ankomst
skulle enbart det faktum att han var en eunuck ha stått i vägen. Nu hindrade
ingenting honom från att bli en fullständig, jämbördig medlem av Kristi kropp.
Begreppet eunuck motsvarar inte precis de moderna identitetskategorierna
homosexuella eller transpersoner, men Nya testamentet banar väg mot en tydlig
inkludering av eunucker och erbjuder ett betydelsefullt prejudikat för inkludering
av könsminoriteter och sexuella minoriteter idag. Tidigare könsnormer och krav
på reproduktiv förmåga utgör inte längre något hinder för att bli inkluderad i Guds
familj. Det är verkligt goda nyheter för kristna hbtq-personer.
Ett sant evangelium är att Bibeln öppnar upp för att även HBTQ-personers liv bör
tas emot som en gåva och välsignelse (fullt ut) i vår kristna gemenskap.

Dag 29 – Svenska
Många kristna pekar på Bibelns uttalande i 1 Mosebok 1: 27: om att Gud skapade
mänskligheten till ”man och kvinna” för att argumentera mot inkludering av
intersex-människor och legitimiteten för transpersoner och icke-binära identiteter.
Eftersom Gud skapade manliga och kvinnliga, argumenterar man för att alla
borde passa in i en av dessa två kategorier och om någon inte gör det, ses deras
identitet som en produkt av syndafallet.
.
Men när vi tittar på resten av 1 Mosebok 1, hittar vi inte något stöd för idén om att
alla existenser eller variationer som faller utanför textens binära kategorier skulle
vara något trasigt eller syndigt. 1 Mosebok 1:5 berättar att Gud skapade dag och
natt, men vi vet också att Gud skapade gryning och skymning. Och det är få av oss

som klagar över solnedgångens eller soluppgångens otydlighet och talar om dem
som en konsekvens av synden, istället kan många av oss utan tvekan se på dem
som dygnets vackraste stunder.
.
1 Mosebok 1:10 berättar om hur Gud skapade torrt land och hav, men ingen
skulle ifrågasätta att floder, strömmar och stränder är lika mycket en del av Guds
skapelse. 1 Mosebok 1:16 säger att Gud skapade solen, månen och stjärnorna men vi vet att Gud också skapade asteroider, kometer och otaliga andra planeter i
universum.
.
1 Mosebok 1:20-27 beskriver hur Gud skapade havets varelser, himmelens varelser
och landets varelser. Men ingen pastor har någonsin fördömt förekomsten av
grodor och salamandrar som ett sorgligt tecken på världens trasighet eftersom de
suddar ut gränserna för dessa kategorier. Teologen Megan DeFranza har skrivit:
”Genesis ger oss helt enkelt inte en komplett lista över alla de goda saker Gud har gjort. Den
är början på historien, målad med breda penseldrag, med en antydan om att så mycket mer
finns att upptäcka framöver. ”
.
Ja, Gud skapade manliga och kvinnliga – och samma Gud skapade intersex,
transpersoner och icke-binära människor också. Lika uppenbart som att gryning
och skymning inte utgör ett hot mot dag och natt utan faktiskt vidgar paletten med
fler vackra färger, så borde kyrkan också fira och njuta existensen av
könsminoriteter och variationer av sexualitet som en vacker del av Guds goda
skapelse.
.

Dag 30 – Svenska
Att bejaka HBTQ-personer är den trofasta vägen framåt för kyrkan
Den här månaden har vi gått igenom en biblisk argumentation för HBTQintegration i kyrkan.
Som avslutning på denna månad kommer jag att utgå ifrån en text skriven av
Robert Eriksson. Det jag vill avsluta med är den för mig viktigaste
utgångspunkten. Att vi utgår ifrån Jesus. Jesus är filtret genom vilken vi tolkar
Bibeln och Jesus är centrum för det liv vi formar som kristna och som församling.

Så här skriver Robert:

Något som ofta slår mig när jag hör berättelser från alla dem som har stötts bort
från kristna sammanhang, är att deras längtan efter en kristen gemenskap där de
kan leva ut sin tro många gånger är fortsatt stark. Det finns människor som arbetat
i år för att förtrycka sin sexuella identitet för att kunna passa in i en lokal
församling. De har gift sig och försökt leva som heterosexuella. Det har fått
tragiska konsekvenser. Ofta med depressioner som följd genom detta förträngande
av sin identitet. Uppslitande skilsmässor har lämnat sår hos både partner och barn.
Kyrkan har inte gett homosexuella möjlighet att få en kristen grund för sin
sexualitet, förutom för dem som har gåvan eller förmågan att leva i celibat. Och
celibatet har dessutom inget naturligt sammanhang i frikyrkligheten annat än i
enstaka kommuniteter. På så vis har vi lämnat människor sårbara och isolerade.
När vi inte välkomnar homosexuella att leva i kärleksfulla och stabila relationer
förpassar vi dem till ett liv i församlingen präglat av ensamhet, rädsla och
oärlighet.
Frågan om att välkomna hbtq-personer i församlingen är egentligen ingen ”fråga”.
Det handlar ju om människors liv på ytterst allvarliga vis. Och det är alltid
människor som är i fokus i Jesu undervisning, inte enskilda påbud.
När Jesus botar en människa på sabbaten och märker att de laglärda kritiserar
honom så säger han: ”Vad är tillåtet på sabbaten, att göra gott eller att göra ont,
att rädda liv eller att döda?”. Jesus kunde ha väntat med att bota mannen till en
vardag. Ändå gör han det.
Att göra det rätta verkar för Jesus handla om att se lagens intention snarare än
endast själva bokstaven. Kärlekshandlingar mot en medmänniska verkar alltid
vara det mest centrala för Jesus. Vi får ett exempel på detta i Lukas 14:e kapitel:
”Om någon av er har en son eller en oxe som faller ner i en brunn, drar han då
inte genast upp dem, även om det är sabbat?”.
Och vad blir de laglärdas respons? Vi läser i versen efter: ”Det kunde de inte svara
på”. Det är som om Jesus säger: ”Arbete är förbjudet på sabbaten, men skulle du
inte göra arbetet att dra upp din son eller en oxe för en brunn?
Skulle du låta ditt barn vara kvar över natten?”
Med andra ord. Lagen är viktig men Gud bryr sig om människor mer än lagen.
Jesus säger på ett annat ställe: Sabbaten är till för människan, inte människan för
sabbaten.
Med andra ord: Lagen är till för människan, inte människan för lagen.

Jesus använder en av de symboliskt viktiga lagarna för att visa på Guds tanke med
lagen som helhet. Lagen ska alltid ses genom linsen som är Guds kärlek till
människorna.
Som Jesus säger i Matteus 12:e kapitel till de laglärda som kritiserar lärjungarna
för att de rycker av ax och äter på sabbaten: ”Om ni förstod vad som menas med
Barmhärtighet vill jag se och inte offer, så skulle ni inte döma oskyldiga”.
Jesus menar att om de laglärda hade förstått att Gud vill se barmhärtighet
framförallt annat, skulle de döma annorlunda. Och så säger han vidare om de
laglärda: ”De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar,
men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem”.
Många hbtq-personer upplever att kyrkan gör just detta mot dem.
Men Jesus var annorlunda. Han ville visa hur vi alla kunde leva heliga liv, men
det handlade aldrig om lagen i sig, utan alltid om Guds kärlek till människan.
När bokstaven hamnade i vägen för människan, var det lagens intention, Guds
kärlek och omsorg till människan, som gällde för Jesus.
Ja, bokstaven säger: inget arbete på sabbaten.
Men lagens intention, eller Anden, säger: Gud älskar den är personen för mycket
för att jag ska gå förbi och inte hjälpa honom.
Ja, bokstaven tillät slaveri i en kultur där det var en given ekonomisk konstruktion,
men Anden säger frihet och jämlikhet för alla människor för att de är älskade av
Gud.
Ja, bokstaven fördömde sex med personer av samma kön i en specifik kultur, men
nu finns det nya möjligheter för människor att leva i trogna samkönade relationer
på ett sätt som det inte var möjligt på Bibelns tid.
Så Anden talar till många i dag att närma sig den här frågan och se vilken frukt det
blir av att välkomna hbtq-personer. För Jesus sa ”Så bär varje gott träd bra frukt,
men ett uselt träd bär dålig frukt”.
Vi ser dålig frukt av hur kyrkan har hanterat den här frågan genom all smärta som
det har åsamkat människor. Så ser vi all god frukt som kommer av att hbtqpersoner får leva öppet i trofasta relationer. Igen ser vi att lagens intention står
över lagens bokstav.

Med de orden från Robert Eriksson avslutar jag den här månaden.

Jag älskar Gud, jag älskar Bibeln och jag älskar kyrkan - och jag tror att ett
bejakande av HBTQ-personer är den trofasta vägen framåt för kyrkan.
Om några dagar så räknar jag med att återkomma med lite boktips för dis som vill
läsa vidare.

Läs mer på ettgotthem.se

