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Inledning
Detta är en sammanfattning av föredragen från processdagen i Uppsa-
la 18 september 2021. Under dagen hölls fyra föredrag på temat ”Om 
evangelikal bibelläsning och frågan om samkönade relationer”: 
•  Vad är evangelikal bibelläsning? David Davage. Inspelat föredrag 

med skriftliga samtalsfrågor.
•  Samkönade relationer och sexualitet i det grekisk-romerska sam-

hället. Anna Enberg. Inspelat föredrag med skriftliga samtalsfrågor.
•  Kartläggning av hur texter som berör samkönat sex tolkas i 

evangelikala miljöer. Richard Hultmar. Skriftligt föredrag och sam-
talsfrågor finns i detta dokument.

•  Bearbetningen av samkönade relationer i tre europeiska baptist-
samfund. Daniel Råsberg. Skriftligt föredrag och samtalsfrågor finns i 
detta dokument.

 
Dokumentet bör ses som ett work-in-progress. Det kommer sannolikt att 
uppdateras under utredningens gång och se annorlunda ut i den slutliga 
rapporten.
 

Bakgrund

Det var på Evangeliska Frikyrkans (EFK) kongress 2020 som styrelsen 
fick i uppdrag att arbeta med frågan om samkönade relationer. Styrel-
sen har utsett en arbetsgrupp med bred representation som består av 
ett tjugotal personer. Syftet med arbetet är att belysa frågorna utifrån 
EFKs teologiska profil som beskrivs med de fyra ledorden: evangelikal, 
karismatisk, baptistisk och missionell. Processen kommer att pågå under 
en längre tid och planen är att arbetsgruppens arbete ska resultera i en 
rapport till rörelsen. 
 
Processdagen i Uppsala 18 september 2021 var den första av fyra pro-
cessdagar som hålls under hösten 2021 till och med våren 2023. Syftet 
med processdagarna är att ge möjlighet till rörelsen att få inblick i arbets-
gruppens process, att ge rörelsen möjlighet till påverkan på bearbetningen 
som arbetsgruppen gör och att ge rörelsen och enskilda församlingarna 
en möjlighet att bearbeta frågorna kring samkönade relationer. 

På efk.se/samkonaderelationer kan du läsa mer om processen och pro-
cessdagarna.

Ingemar Forss och Linalie Newman, 
Missionsdirektorer i EFK och ledare  
i EFKs arbetsgrupp för samkönade relationer

Daniel Råsberg / 2021 10 02
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Vad är evangelikal 
bibelläsning?
Se David Davages föredrag, inspelat från processdagen i Uppsala 18 sep-
tember 2021. 

Samtalsfrågor

•  Utifrån EFKs tro och självförståelse (se utdrag nedan) och David Da-
vages föredrag om vad evangelikal bibelläsning är och inte är – känner 
ni igen er i sättet att läsa och förstå Bibeln och i betoningen av Guds 
ord som auktoritet för tro och liv? 

”Bibeln är Guds ord genom människors ord i historien. Den är en berättelse om 
Guds uppenbarelse och frälsningshistorien genom vilken Anden talar och vägleder 
församlingen idag, trovärdig i allt den lär, auktoritet för vår tro och vårt liv, levande 
och verksam till att förvandla människors liv och relationer (2 Tim 3:16-17, Hebr 
4:12). Ingen mänsklig tolkning av Bibeln kan gälla som ofelbar men Bibeln, tolkad 
i sitt historiska sammanhang, i enlighet med sitt syfte (Joh 20:31) och under Andens 
upplysning, leder rätt på livets väg.”

EFKs Tro och självförståelse, 2020, s. 7.

•  Vilken vägledning ger en evangelikal hållning när det gäller att förstå 
och tolka bibeltexter som rör homoerotiska handlingar?

•  David Davage sa att evangelikal bibeltolkning är ”öppen för nya insik-
ter och korrigeringar av läran som följer av troget och noggrant sta-
dium” och gav exempel på områden där förändringar i lära skett såsom 
slaveri och synen på kvinnliga ledare. När man läst texterna i sina histo-
riska sammanhang har man sett indikationer på motkulturella rörelser. 
Detta har sedan legat till grund för en förändring över tid. Här blir en 
avgörande fråga om Bibeln lär att samkönade relationer är fel, eller om 
Bibeln istället är skriven i en tid då (en viss typ av?) samkönade relatio-
ner inte var accepterade, men att det finns indikationer på motkulturella 
rörelser. Vad är allmängiltigt och vad är tidsbundet?
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Samkönade relationer  
och sexualitet i det grekisk-
romerska samhället
Se Anna Enbergs föredrag, inspelat från processdagen i Uppsala 18 sep-
tember 2021. 

Samtalsfrågor

•  Vad ser du för likheter och skillnader i synen på sexualitet och sam-
könade relationer i det grekisk/romerska samhället och i vårt svenska 
samhälle?

•  Utifrån en evangelikal bibelsyn är förståelsen av den historiska kontex-
ten för en bibeltext viktig när det gäller tolkningen av vad den betyder 
för oss idag. Vad tar du med dig av Anna Enbergs föredrag när du läser 
bibeltexter som rör sexualitet och homoerotiska handlingar i Nya testa-
mentet? Vilken hjälp ger det när vi söker förstå vad till exempel Paulus 
menade i Rom 1 eller 1 Kor 6?
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Kartläggning av hur texter 
som berör samkönat sex  
tolkas i evangelikala miljöer
Detta dokument tar sin utgångspunkt i ett av EFKs fyra ledord: ”evang-
elikal.” I enlighet med EFKs tro och självförståelsedokument innebär en 
evangelikal bibelläsning att Bibeln är Guds ord genom människors ord i 
historien. I David Davages föredrag gavs en allmän introduktion till detta 
sätt att förhålla sig till Bibeln, som då skiljer sig från både en liberal bi-
beltolkning och en fundamentalistisk sådan. Inte minst påpekades att det 
är centralt för en evangelikal bibeltolkning att läsa bibeltexter i ljuset av 
vad de kan ha betytt för de första mottagarna – att sätta in texterna i sina 
historiska sammanhang och låta dessa vara vägledande för ett pågående 
samtal om texternas tillämpning i vår tid (”då-budskapet” är grunden för 
”nu-budskapet”). 

Som ett led i denna process har vi i detta dokument identifierat ett antal 
bibeltexter som är vanligt förekommande i litteratur om samkönade re-
lationer, både svensk och internationell, och utifrån dessa bibeltexter har 
vi gjort en kartläggning av tolkningar av dessa bibeltexter som vi hittat 
i sammanhang som betecknar sig själva som evangelikala. Tanken med 
detta dokument är att det ska kunna tjäna som inspiration till ett samtal 
om bibeltolkning i ljuset av vår självförståelse som rörelse, så att vi till-
sammans kan förstå mer av vad bibeltexterna vill säga. Vi vill ta på allvar 
att evangelikal bibeltolkning är ständigt pågående och att ny kunskap om 
både antiken och nutiden kan leda oss närmre sanningen och korrigera, 
bekräfta, eller nyansera tidigare tolkningar. Knäckfrågan, som detta do-
kument inte kommer att ge något svar på, men förhoppningsvis vara ett 
led i processen att söka svar på, blir alltså om Bibeln lär att samkönade 
relationer är fel, eller om Bibeln istället är skriven i en tid då (en viss typ 
av?) samkönade relationer inte var accepterade.

Detta dokument ska inte ses som någon fullständig kartläggning, inte hel-
ler som ett bibelstudium där alla relevanta verser har tagits i beaktande. 
Många fler verser kan och bör lyftas in i ett sådant bredare studium, och 
vi ser fram emot att få återkoppling om luckor som behöver fyllas, per-
spektiv som saknas eller behöver justeras, och så vidare.

Något som är viktigt att poängtera är att även om de tolkningar som tagits 
med här är sådana som förekommer i evangelikala sammanhang betyder 
det inte nödvändigtvis att de kan anses vara evangelikala enligt hur EFK 
förstår och definierar evangelikal bibeltolkning. Det blir alltså vårt gemen-
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samma uppdrag att utifrån vår självförståelse vikta och väga argumenten. 
Följande frågor kan vara vägledande i ett sådant arbete: 

1)  Vad vet vi om samkönade relationer i antiken (här finns Anna 
Enbergs föredrag om grekisk och romersk kontext som resurs 
i arbetet med framför allt de nytestamentliga texterna, ett före-
drag som sedan behöver kompletteras med judiska kontexter för 
Gamla och Nya testamentet)?

2)  Vilka slutsatser blir rimliga att tänka sig när det gäller frågan om 
vad bibeltexterna talar om för slags samkönade relationer?

Efter att dessa frågor har bearbetats behöver vi sedan fundera över hur 
de enskilda bibeltexterna relaterar till mer övergripande frågor om sexu-
alitet, äktenskap, synd, mm. Dokumentet bör därför ses som ett work-in-
progress. Det kommer sannolikt att uppdateras under utredningens gång 
och se annorlunda ut i den slutliga rapporten. Vi vill därför understryka 
att det bibeltolkningsarbete som påbörjats här inte kommer att vara fär-
digt förrän vi också bearbetat texterna hermeneutiskt och i relation till de 
återstående ledorden för arbetsgruppens process (baptistisk, karismatisk 
och missionell). I linje med vår evangelikala självförståelse vill vi alltså 
inte tolka Bibeln skilt från nutiden, samtidigt som Bibeln är en självklar 
utgångspunkt och en auktoritet för tro och liv. Ytterligare ett steg i pro-
cessen blir sedan att fundera över hur Bibelns undervisning om samkönat 
sex ska tillämpas i dagens församlingar.

Upplägget nedan är att vi har skilt på vad vi identifierat som mer tradi-
tionella tolkningar från nyare tolkningar. Det finns naturligtvis inte några 
vattentäta skott mellan de två, de överlappar till stora delar, men vi har 
valt denna uppställning för att synliggöra skiljelinjer mellan tolkningar 
som ofta landar i att Bibeln lär att samkönade relationer i allmänhet är 
synd (de vi kallat ”traditionella”), och tolkningar som oftare landar i att 
Bibeln inte har någon sammanhållen lära när det gäller dagens samkönade 
relationer, utan snarare fördömer olika typer av avarter (de vi kallat ”ny-
are”). Sist i dokumentet hittar du en översikt över delar av den litteratur 
översikten bygger på.

Med förhoppning om ett fortsatt gott samtal,
David Davage, Anna Enberg , Rickard Hultmar och Daniel Råsberg , 
på uppdrag av EFKs arbetsgrupp för samkönade relationer.
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Bibeltexter Mer traditionella tolkningar Nyare tolkningar

Enligt en mer traditionell 
tolkning betonas att texten 
först och främst handlar om 
hur Gud skapar alla männ-
iskor till sin avbild, men 
också att mänskligheten 
delas in i man och kvinna, 
som tillsammans får i upp-
drag att föröka sig, uppfylla 
jorden, och härska över den. 
Denna idealbild förändras 
i och med syndafallet, där 
en konsekvens blev att alla 
människor bär på brusten-
het av olika slag, inte minst 
vad gäller sexualitet, och 
homosexualitet är en sådan 
brustenhet.

Uppmaningen att föröka sig 
och uppfylla jorden tolkas 
som att den gäller hela 
mänskligheten, och är en 
del av skapelseordningen. 
Även om Guds folk omde-
finieras i Kristus påverkar 
det inte de grundläggande 
förutsättningarna att vara 
människa.

Nyare tolkningar betonar 
också att texten först och 
främst handlar om hur Gud 
skapar alla människor till sin 
avbild, och att människan 
får i uppdrag att föröka sig, 
uppfylla jorden, och härska 
över den. Denna idealbild 
förändras i och med synda-
fallet, men till skillnad från 
mer traditionella tolkningar 
betonas ofta att texten inte 
behöver läsas så binärt (inte 
bara natt och dag, även 
skymning och gryning, inte 
bara hav och land, även 
strand, osv), homosexualitet 
behöver då inte ses som en 
brustenhet, utan som en na-
turlig del av Guds skapelse.
 
När det gäller uppmaningen 
att föröka sig och uppfylla 
jorden menar en del att den 
framför allt relaterar till det 
”gamla” förbundet – i det 
nya förbund som försam-
lingen lever i Jesus förmeras 
Guds folk genom att männ-
iskor föds på nytt genom 
Anden.

1 Mos 
1:27–28
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Texten tolkas som att den 
definierar äktenskap som 
mellan en man och en 
kvinna, och att detta är en 
del av Guds skapelseord-
ning. Vidare ses den som 
normerande (d.v.s. eftersom 
man och kvinna nämns är 
äktenskapet uteslutande 
tänkt för en sådan kombina-
tion), och inte bara beskri-
vande (d.v.s. att äktenskapet 
beskrivs på detta sätt för att 
det var så det såg ut på den 
tid texten skrevs).

Vidare betonas ofta att 
texten beskriver biologisk 
komplementaritet som det 
avgörande för att ett äk-
tenskap ska betraktas som 
legitimt. Ofta hänvisas till 
hur det i berättelsen skildras 
hur Gud delar urmännis-
kan i två delar – i man och 
kvinna – och att äktenska-
pet innebär att dessa två 
delar återförenas – de ”blir 
ett kött”. Sex är en del i 
denna förening, som också 
sker på många fler plan, 
dock endast mellan man 
och kvinna.

Texten tolkas som att den 
handlar om äktenskapet, 
och man poängterar att en 
viktig orsak till att Gud in-
stiftar äktenskapet är att det 
inte är gott för människan 
att vara ensam. Detta gäller 
personer med heterosexuell 
läggning lika mycket som 
personer med homosexuell 
läggning. Vidare ses texten 
som normerande i det att 
den betonar äktenskapet 
som en livslång, monogam 
och trogen relation, men att 
det är just man och kvinna 
som nämns behöver inte 
utesluta andra slags rela-
tioner, så länge de också är 
livslånga, monogama och 
trogna. 

Vidare betonas ofta att det 
inte är biologisk komple-
mentaritet som är det avgö-
rande för att ett äktenskap 
ska betraktas som legitimt. 
Inte heller krävs förmågan 
att fortplanta sig, då även 
många heterosexuella äkten-
skap saknar den förmågan. 
Precis som i de mer traditio-
nella tolkningarna betonas 
att uttrycket ”blir ett kött” 
inte ska översexualiseras 
– det syftar främst på den 
djupa relationella koppling-
en som sex skapar och är 
ett sätt att säga att släktband 
uppstår, oavsett kön. 

Bibeltexter Mer traditionella tolkningar Nyare tolkningar

1 Mos 
2:21–24
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Mer traditionella tolkningar 
av berättelsen om Sodom 
och Gomorra betonar som 
regel att det som städerna 
framför allt straffades för 
var deras bristande gästfri-
het. Samtidigt talar berät-
telsen också om sexuell 
synd, och detta förstärks 
när texten läses i ljuset av 
till exempel Jud 7 och 2 Petr 
samt tidiga judiska tänkare 
som Filon. I denna läsning 
förstås den sexuella synden 
som samkönat sex, som i 
sin tur förstås som onatur-
ligt.

I linje med mer traditio-
nella tolkningar betonas 
att Sodoms synd var bris-
tande gästfrihet och generell 
ondska. Man menar vidare 
att den sexuella synd som 
beskrivs i berättelsen inte 
har någonting med dagens 
samkönade relationer att 
göra – istället var Sodoms 
synd att de använde sexuellt 
våld som förnedringsmetod. 
Ofta påpekas att en sådan 
förståelse var den vanligaste 
fram till 400-talet e.Kr.

Bibeltexter Mer traditionella tolkningar Nyare tolkningar

1 Mos 19
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En mer traditionell tolk-
ning av dessa två texter 
är att de syftar på homo-
erotiska handlingar, då 
särskilt samkönat sex. De 
är en del av de gammaltes-
tamentliga lagar som drar 
upp gränser för sexuali-
teten. Här förbjuds inte 
bara samkönat sex, utan 
också sex med föräldrar 
och andra släktingar samt 
djur. Att endast homoero-
tiska handlingar mellan 
män adresseras beror på 
att män är målgruppen – 
texterna kan alltså också 
appliceras på liknande 
handlingar mellan kvinnor. 

När det gäller de gam-
maltestamentliga lagarnas 
fortsatta relevans betonas 
ofta att dessa lagar är 
morallagar, och till skillnad 
från till exempel civillagar 
och ceremoniallagar är 
dessa fortsatt giltiga, nå-
gonting som hänvisningen 
till otukt i Apg 15:20 tycks 
förutsätta. 

Nyare tolkningar håller ofta 
med om att det är homo-
erotiska handlingar som 
beskrivs, men man pekar på 
att anledningen till att dessa 
fördöms (handlingar som 
uteslutande utförs av män) 
har med antika, patriarkala 
föreställningar om heder 
att göra. Detta menar man 
också syns i tidiga judiska 
och kristna tolkningar. 
Texterna handlar därför om 
gränsdragningar och tabun 
som inte enkelt kan anses 
korrespondera till det som 
kristna idag kallar synd.
 

När det gäller frågan om 
fortsatt relevans behöver 
detta förstås i relation till 
andra renhetslagar, och de 
handlingar som beskrivs 
handlar framför allt om ett 
avståndstagande från andra 
folk och deras praktiker, 
inte minst tempelprostitu-
tion. Det handlar alltså 
inte om trogna, överlåtna 
samkönade relationer.

Bibeltexter Mer traditionella tolkningar Nyare tolkningar

3 Mos 
18:22

3 Mos 
20:13
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Mer traditionella tolkningar 
återkommer ofta till Matt 
19 som en viktig text. Man 
menar att Jesus argumen-
terar för livslånga trogna 
relationer, men att sådana 
relationer inte kan ingås 
med vem som helst. Istället 
tolkas texten som att Jesus 
här betonar att äktenskapet 
endast är till för heterosexu-
ella par.

När det gäller sex menar 
man alltså att det bara är 
tillåtet inom ett äktenskap 
mellan man och kvinna, och 
att de som av olika skäl inte 
kan eller vill ingå äktenskap 
bör leva i avhållsamhet. 
Ofta påpekar man också att 
inget i Jesu samtid antyder 
att äktenskap mellan två 
män eller två kvinnor ansågs 
legitima, och att det finns 
exempel på tidiga kyrkofä-
der som kritiserar sådana 
äktenskap.

Nyare tolkningar menar, likt 
mer traditionella tolkningar, 
att Jesus i Matt 19 argumen-
terar för livslånga trogna 
relationer, men betonar att 
Jesus avsikt i denna text inte 
är att kommentera samkö-
nade relationer. Poängen är 
istället att kritisera lättvin-
diga skilsmässor.
 

När det gäller sex menar 
man också att det bara är 
tillåtet inom ett äktenskap, 
oavsett om det är samkönat 
eller heterosexuellt, och 
man betonar att eftersom 
avhållsamhet beskrivs som 
en gåva, och eftersom alla 
homosexuella uppenbarli-
gen inte fått gåvan att leva i 
avhållsamhet kan man inte 
kräva celibat. Ofta påpekas 
också att genom kyrkans 
historia har celibatet alltid 
betraktats som ett val.

Bibeltexter Mer traditionella tolkningar Nyare tolkningar

Matt  
19:4–12
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Texten i Romarbrevet lyfts 
ofta som den mest centrala 
i Bibelns fördömande av 
samkönade relationer. Man 
menar att texten beskriver 
homoerotiska handlingar 
som den tydligaste av 
många konsekvenser av 
ett liv bortvänt Gud, och 
vidare att de sägs gå emot 
”naturen” – det vill säga 
den skapelseordning som 
etablerats i 1 Mos. 

Vidare betonas att efter-
som både män och kvinnor 
nämns är det inte troligt att 
texten handlar om pederasti 
eller olika typer av över-
grepp. Istället talar texten 
om lust. Däremot är san-
nolikt idén om en passiv 
respektive aktiv partner 
viktig för resonemanget.

Nyare tolkningar betonar 
ofta att det som kritiseras i 
texten inte enkelt kan jäm-
föras med trogna samköna-
de relationer i vår tid. Detta 
bekräftas inte minst av att 
långa trogna homosexuella 
relationer inte känneteck-
nas av det som nämns i 
vv. 29–30 och innebär att 
texten framför allt handlar 
om att bryta mot kulturella 
föreställningar om könsrol-
ler. Det ”onaturliga” är att 
en man antar en passiv roll 
och att en kvinna antar en 
aktiv roll i sexualakten.

Vidare betonas att texten 
förutsätter en idé om sam-
könat sex som en konse-
kvens av heterosexuella 
personers överdrivna lustar 
som löper amok – en idé 
som i antiken förknippades 
med skam, och det går inte 
att utesluta att fördömandet 
också syftar på pederasti, el-
ler att det skulle handlar om 
en mer riktad kritik mot det 
romerska kejserliga hovet.

Bibeltexter Mer traditionella tolkningar Nyare tolkningar

Rom  
1:26–28
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I dessa två texter är det 
framför allt två grekiska 
ord som stått i fokus för 
bibeltolkningsarbetet – 
arsenokoitēs och malakos. 
En traditionell läsning bru-
kar betona att arsenokoitēs är 
ett nytt ord skapat av Paulus 
genom att kombinera ord 
som används i den grekiska 
översättningen (Septua-
ginta) av texterna i 3 Mos. 
Eftersom den traditionella 
tolkningen av de texterna 
är att de handlar om sam-
könat sex tolkas även detta 
ord som att det handlar om 
samkönat sex. Eftersom 
ordet här förekommer i 
en lista över synder som 
leder till att man inte får 
ärva Guds rike blir detta ett 
särskilt allvarligt förbud mot 
samkönade relationer.

När det gäller malakos me-
nar man att det i regel syftar 
på den passiva parten vid 
samkönat sex, och efter-
som dessa två ord används, 
istället för ord som var 
etablerade för att beskriva 
till exempel pederasti eller 
prostitution, är det sannolikt 
inte de två senare fenome-
nen som kritiseras. Vidare 
menar man att slutsatsen 
att texten speglar en sexu-
alakt mellan en aktiv och 
en passiv part inte behöver 
tolkas i termer av pederasti, 
eftersom alla förhållanden 

Precis som i traditionella 
tolkningar betonas att 
arsenokoitēs är ett nytt och 
ovanligt ord som Paulus 
sannolikt skapat genom 
att kombinera ord som 
används i den grekiska 
översättningen av texterna 
i 3 Mos. Eftersom nyare 
tolkningar av 3 Mos framför 
allt betonar att det där rör 
sig om pederasti och prosti-
tution menar man att även 
1 Kor 6:9 och 1 Tim 1:10 
ska tolkas som att sådana 
handlingar är i fokus. Mer 
specifikt handlar det alltså 
om olika former av sexuellt 
utnyttjande, och översätt-
ningar som för tankarna till 
dagens samkönade relatio-
ner blir därför missvisande. 

När det gäller malakos me-
nar man i regel att det bety-
der ”mjuk”, men att det inte 
vanligtvis kopplas ihop med 
sexuella beteenden. Istället 
används termen för att be-
skriva män som ”feminina” 
eller ”veklingar”. Att texten 
beskriver en sexualakt mel-
lan en aktiv och en passiv 
part anses vidare vara väl 
i linje med både pederasti 
och tempelprostitution, som 
båda var vanligt i samtiden, 
och dessutom påpekas ofta 
att fram till den engelska 
bibelöversättningen Revised 

Bibeltexter Mer traditionella tolkningar Nyare tolkningar

1 Kor 
6:9

1 Tim 
1:10
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Bibeltexter Mer traditionella tolkningar Nyare tolkningar

(även dem mellan män och 
kvinnor) förstods i ojämlika 
termer i Paulus samtid.

Standard Version (RSV) 
översattes aldrig termerna 
med ”homosexualitet”, 
utan med ”pederasti” eller 
liknande. 

Det kan också nämnas att 
nyare tolkningar ibland 
är mindre benägna att slå 
fast vad orden betyder, 
inte minst arsenokoitēs, och 
menar att eftersom man 
inte kan dra några säkra 
slutsatser kring vad texterna 
fördömer bör de inte heller 
användas för att fördöma 
samkönade relationer.
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Bibeltexter Mer traditionella tolkningar Nyare tolkningar

Mer traditionella tolkningar 
betonar ofta att eftersom 
det monogama äktenskapet 
mellan man och kvinna här 
används som en profetisk 
bild av Kristus och försam-
lingen, och eftersom denna 
bild grundas i skapelseord-
ningen, så som den beskrivs 
i 1 Mos, blir texten en 
bekräftelse på att äktenskap 
aldrig kan ingås av annat än 
en man och en kvinna. Sam-
könade relationer blir alltså 
implicit uteslutna.

Nyare tolkningar av denna 
text förstår också texten i 
ljuset av 1 Mos, men menar 
i kontrast till de mer tradi-
tionella tolkningarna, och 
i linje med tolkningen av 1 
Mos att användningen av 
äktenskapet som profetisk 
bild av Kristus och försam-
lingen inte förutsätter att 
parterna är av olika kön. 
Den bärande principen är 
istället ömsesidig överlåtel-
se, och detta kan återspeg-
las lika väl i en samkönad 
relation.

Ef   
5:31–32
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Bibeltexter Mer traditionella tolkningar Nyare tolkningar

Denna text är inte så ofta 
förekommande i mer tradi-
tionella resonemang kring 
äktenskapet, eftersom den i 
regel inte tolkas ha någon-
ting med äktenskap att göra. 
Istället handlar den om att 
den kristna församlingen 
inte ska göra skillnad på 
människor, var sig det hand-
lar om etnicitet, social status 
eller kön.

Nyare tolkningar läser tex-
ten som att den indikerar tre 
områden där gränser suddas 
ut i Guds rike, som är redan 
här och nu, men ännu inte. 
Man menar att församlingen 
historiskt har hanterat de 
flytande gränserna mellan 
jude och grek (även greker 
inkluderades i försam-
lingen), och så småningom 
också mellan slav och fri 
(slaveriet avskaffades), och 
i linje med detta bör också 
könstillhörigheter anses vara 
av underordnad betydelse 
när det kommer till hur vi 
pratar om och definierar 
relationer, både mellan brö-
der och systrar, och mellan 
partners.

Gal  
3:27–28
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Bibeltexter Mer traditionella tolkningar Nyare tolkningar

Sammanfattningsvis kan 
sägas att mer traditionella 
tolkningar av dessa utvalda 
bibeltexter landar i slutsat-
sen att Bibeln entydigt och 
genomgående fördömer 
samkönade relationer ge-
nom att den återkommande 
beskriver äktenskapet som 
mellan enbart man och 
kvinna samtidigt som den 
återkommande fördömer 
samkönat sex, oavsett om 
det är ömsesidigt eller inte. 

Därför bör man dra slutsat-
sen att dagens samkönade 
relationer måste förstås som 
ett uttryck för brustenhet 
och synd.

Sammanfattningsvis kan 
sägas att nyare tolkningar 
av dessa utvalda bibeltex-
ter landar i slutsatsen att 
Bibeln aldrig relaterar till 
eller fördömer livslånga, 
monogama och trogna 
samkönade relationer. De 
få texter som fördömer 
någon form av samkönat 
sex handlar istället om olika 
typer av sexuellt utnyttjande 
och lössläppthet – pede-
rasti, tempelprostitution osv. 
Ingen av äktenskapstexterna 
utesluter heller samkönade 
relationer. 

Därför bör man dra slutsat-
sen att dagens samkönade 
relationer inte ska förstås 
som ett uttryck för brusten-
het och synd.
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Samtalsfrågor

•  När du samtalat kring dessa frågor med andra kristna, vilka tolkningar 
har du stött på?

•  Vilka tolkningar tycker du är starka respektive svaga?
•  Hur förhåller sig dessa tolkningar till fundamentalistisk, evangelikal och 

liberal bibeltolkning? Finns det några som inte funkar för en evangeli-
kal?

•  Finns det fler bibeltexter du tycker borde vara med? Vilka ser du som 
viktiga att lyfta fram i en bearbetning om samkönade relationer?
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Inledning

Frågan om samkönade relationer har bearbetats i flera länder i Europa 
under den senaste 15-årsperioden. Det är främst två frågeställningar som 
gjort att man påbörjat sina bearbetningar.  Det är förändrad lagstiftning 
eller ordningsfrågor kring ledarskap och bemötande.  Jag har tittat på 
bearbetningar som skett inom baptistsfären i Europa. Jag har haft tillgång 
till fem bearbetningar och har tittat närmare på tre bearbetningar som va-
rit lite mer omfattande och lett fram till olika former av beslut. Även om 
dessa sammanhang skiljer sig från oss i vissa delar så kan de ge viktiga och 
nödvändiga perspektiv eftersom samkönade relationer här bearbetas i ett 
samfund och därför tvingas till andra perspektiv än den som görs av ex-
egeter och teologer. De tre bearbetningar och beslut jag tittat närmare är 
dels den brittiska bearbetningen och beslutet kring samkönat äktenskap, 
dels den tyska baptistunionens beslut och diskussion samt den danska 
bearbetningen.  Bearbetningen är av lite äldre datum mellan 2011-2016. 
Jag har kompletterat med samtal för att se lite var man har hamnat. 

Materialet ser lite olika ut i omfattning, struktur och tillgänglighet. I den 
brittiska baptistunionen har bearbetningen gjorts genom föredrag och 
texter från olika synvinklar och med olika teologiska ställningstaganden. 
Det bearbetades sedan inför deras årsmöte 2016 i olika samtalsgrupper 
på nätet under ansvar från Baptistunionen. Upphovet till frågan var en 
förändrad lagstiftning. 

Den danska bearbetningen genomfördes under 2011 och genomfördes 
av utsedd grupp i samfundet. Bearbetningen präglas av bearbetning av bi-
beltext och avslutningsvis rekommendationer. Frågan lyftes fram utifrån 
en förändrad äktenskapslagstiftning. 

Inom den tyska baptistunionen, Bund Evangelisch-Freikirchlicher Ge-
meinden in Deutschland, har en grupp inom styrelsen tagit fram materia-
let och det utmynnar i ett antal rekommendationer. Frågan gäller samkö-
nade relationer som sådant men framför allt hur man ser på ordinerade 
pastorer som lever i samkönade i relationer.   

Bearbetningen av samkönade 
relationer i tre europeiska  
baptistsamfund
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Gemensamma nämnare 

Bibeltext

Det som är tydligt gemensamt för de tre samfunden är att bibeltext blir 
viktigt. Det utgör en central del av samtalet. Texterna som bearbetas är 
de texter som på något sätt kan ses hänvisa till samkönade relationer men 
även de texter som konstituerar synen på äktenskap. Den danska bear-
betningen är omfångsmässigt störst och inkluderar även två texter som 
berör synen på enucker. Texturvalet liknar i väldigt hög grad det urval 
som arbetsgruppen inom EFK tagit fram. Bearbetningen gör även ansat-
ser till att förstå texterna i ett bredare sammanhang men Romarbrevet 1 
och tolkningen av den texten blir central för vilket ställningstagande man 
landar i.

Det som är intressant är att man kommer till så olika ståndpunkter. Där 
man i Danmark går i en mer bejakande riktning men där församlingen 
är storheten som ytterst tar besluten. Det finns ingen tillgänglig statistik 
på hur de enskilda församlingarna har ställt sig till frågan. Den brittiska 
unionen höll fast vid en traditionell äktenskapssyn. Församlingarna upp-
manades att följa dessa rekommendationer men ytterst sett är församling-
en självbestämmande. En avgörande omständighet här är den juridiska 
processen gällande omregistrering av kyrkobyggnaden. Våren 2021 hade 
10 av 1895 församlingar omregistrerat sin församlingslokal. Den tyska be-
arbetningen kommer fram till ett nej när det gäller ordination till pastorer 
som lever i en samkönad relation och vigsel av samkönade men ser med-
lemskap och aktivt volontärarbete i kyrkan som möjligt. Diskussionen är 
fortsatt levande men har inte fokus på äktenskapsfrågan i dagsläget.

Tolkningsmodell 

Det som också är av vikt att se är att de alla rör sig inom ramen för de 
olika bibeltolkningar, traditionella och nya och som finns beskrivet i det 
samlingsdokument gjorts i samband med processdagen om evangelikal 
bibelläsning. Historisk förståelse och förståelse av kultur spelar stor roll 
i tolkningen – här väljer man dock olika vägar i hur man tolkar sociala 
och historiska förhållanden. Den tolkningen blir avgörande i besluten. 
Det som framkommer är att man även väldigt tydligt ser det här som en 
samhällsfråga som man inte bara kan avfärda utan behöver samtala om.  
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En fråga som kräver bredare perspektiv.

Det tredje är att bearbetningarna att frågan om samkönade relationer inte 
bara relateras till själva sakfrågan samkönade relationer utan relateras till 
frågan om enhet, församlingens självbestämmande, mission och bemö-
tande. Det räcker inte med att komma till en ståndpunkt hur man ska 
förhålla sig till samkönade relationer utan det blir viktigt att värdera hur 
diskussioner och beslut påverkar vår förmåga att uppfylla andra aspekter 
av det gemensamma livet med Gud. Som kristen gemenskap kan man inte 
förbise dessa värden. Alla tre bearbetningarna är tydliga med att frågan 
om samkönade relationer inte får exkludera centrala värderingar i gemen-
skapen. 

Lärdomar

Det som blir tydligt är att en samfundsbearbetning behöver ta in ett bre-
dare perspektiv än vad som blir fallet i en teologisk undersökning som 
ska svara på hur man ska förhålla sig till samkönade relationer utifrån ett 
antal bibeltexter. 

Det är också en gemensam process där man som gemenskap måste rela-
tera till varandra trots meningsskiljaktigheter. Hur ger man varandra ut-
rymme utan att göra våld på sin egen övertygelse. 

Mission i en vid mening är centralt för det gemensamma samtalet. Här 
finns oftast den starkaste gemensamma nämnaren och blir en viktig kom-
ponent i samtalet.  

Daniel Råsberg / 2021 10 02 
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Samtalsfrågor

•  I den process vi är i, i EFK, vad önskar du ska prägla bearbetningen 
och samtalen?

•  Hur tror du det kommer sig att tre baptistsamfund med en liknande 
bearbetning av bibeltexterna landar i olika hållning gällande samkönade 
relationer?

•  Vilken/vilka hållningar tycker du är önskvärd/a?
•  Ser du frågan om samkönade relationer som en fråga där man kan 

”agree to disagree” i en församling eller i EFK? Vad möjliggör respek-
tive försvårar sammanhållningen? 

Källor:

• Materialet finns att tillgå ebf.org/post/theology-education.
•  Samtal med Lynn Green, generalsekreterare Brittish Baptist Union. 

Christoph Stiba, generalsekreterare, Bund Evangelisch-Freikirchlicher 
Gemeinden in Deutshland. Helle Liht, biträdande generalsekreterare 
European Baptist Federation.


