
 
 
Församlingsledningens förslag till  
förhållningssätt till samkönade relationer. 
Presenterat på Saron Samtalar 23/3-22 
 
 
Som församlingsledning: 

 
- Har vi försökt hålla oss till frågan om samkönade relationer och inte tagit i andra frågor som ex. 
synen på könsidentiteter m.m. 
- Har vi som enskilda församlingsledare olika synsätt. 
Vill vi vara ödmjuka inför komplexiteten när vi drar olika slutsatser av den bibliska tolkningen och 
den praktiska tillämpningen. Vi respekterar varandra i att vi alla söker ett liv i Jesu efterföljd utifrån 
vad bibeln vill lära oss.   
- Har frågan olika stark laddning för oss men ingen ser den ha frälsningsavgörande betydelse.  
Vill vi ledas av det övergripande bibliska perspektivet att söka hålla ihop församlingen.  

 
Har vi kommit fram till att vi anser att församlingen skall bejaka människor som lever i 
samkönade äktenskap, men behålla vigselpraktiken att församlingens pastorer endast viger 
man och kvinna.  
 
Med detta menar vi att: 

- Vi respekterar att församlingen lever med två äktenskapssyner (en där enbart 
heterosexuella ingår och en där både heterosexuella och samkönade ingår) liksom 
vi lever med två dopsyner (en där enbart troendedop ingår och en där både 
troendedop och barndop ingår). 

- Vi likställer samkönade äktenskap med heterosexuella äktenskap av respekt för 
dem som har en äktenskapssyn som inkluderar både heterosexuella och 
samkönade relationer.   

- Vi viger inte samkönade relationer av respekt för dem som har en äktenskapssyn 
som endast inkluderar heterosexuella relationer. 

- Vi som församling arbetar för att människor ingår trogna hållbara äktenskap. Det 
gäller både heterosexuella och homosexuella relationer. 

- Vi utväljer ledare utifrån förtroende, inte utifrån vilken äktenskapssyn man har.  
 
 
 
 
 
 



I textform – att besluta om: 
 
Nuvarande text i församlingsordningen under rubriken “Vigsel”, s. 16: 

Vi uppmuntrar till äktenskapet som en form för samlevnad, i övertygelsen att det är en styrka för 
mannen, kvinnan och barnen, liksom för samhället i dess helhet, att ett förhållande gestaltas som 
ett offentligt förbund. Äktenskapet har sin grund i skapelsen. Gud skapar människan till man och 
kvinna.  Guds utgivande kärlek är en förebild för det äktenskapliga samlivet. Sexualitetens ram 
är den livslånga troheten. Församlingens pastorer förrättar vigsel mellan man och kvinna. 

 
Byts ut till följande text:  
 
Äktenskapet har sin grund i skapelsen. Vi uppmuntrar till äktenskapet som en form för samlevnad, i 
övertygelsen att det är en styrka för enskilda människor, familjer liksom för samhället i dess helhet, att ett 
förhållande gestaltas som ett offentligt förbund. Guds utgivande kärlek är en förebild för äktenskapet och 
dess samliv, vars ram är den livslånga troheten. 
Vi respekterar att det bland oss finns olika syn på samkönade äktenskap. Som församling bejakar vi 
människor som lever i samkönade äktenskap. Församlingens pastorer förrättar vigsel mellan man och 
kvinna. 
 

 

 
 
 
 

 
Du som vill läsa och lyssna på tidigare föredrag och material kring detta 
ämne kan gå in på www.saron.se, länk finns på första sidan.  
Eller scanna denna QR-kod så kommer du direkt till sidan.  
Där kommer vi fylla på med material efter hand. 

 


