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BIBELENS SAMLIVSETIKK

NORMISJONS VERDIDOKUMENT

Mennesket er skapt i Guds bilde. Derfor har alle mennesker 
samme verdi, uavhengig av alder, kjønn, livsførsel, seksuell 
legning, nasjonalitet, religion, og funksjonsevne. Gud er livets 
skaper og livets herre. Menneskelivet er ukrenkelig fra 
unnfangelse til naturlig død.  

Normisjons basis er Bibelen. Vår grunnholdning til Bibelen er 
at den er Guds ord og den øverste autoritet i alle spørsmål 
knyttet til kristen tro og kristent liv… Våre erfaringer må tolkes i 
lys av Bibelen. 

“Guds ord viser oss at det livslange ekteskap er den ordning 
Gud har gitt oss for familien og er rammen for det seksuelle 
samliv mellom mann og kvinne.”



BIBELENS SAMLIVSETIKK

VERDIDOKUMENT ACTA

Når Gud har gitt oss ekteskapet mellom mann og 
kvinne som ramme for det seksuelle samliv, er også 
samboerskap og sex utenfor ekteskapet er i strid med 
Guds vilje. Det samme gjelder homofilt samliv. 
Homoseksuell legning er ikke synd, og homofile som 
ønsker å leve etter Guds ord er derfor på lik linje med 
andre velkommen inn i tjenesteoppgaver.  

Skilsmisse er et brudd på Guds vilje, men ifølge 
Bibelen kan skilsmisse i en del sammenhenger være 
det minste av flere onder. Acta åpner også for 
gjengifte i noen tilfeller.



1. EKTESKAP I BIBELEN



EN STRUKTUR AV 1. MOSEBOK

0 1,1 - 2,3 Prolog: Gud skaper himmelen og jorden

Gud og verden

1 2,4 - 4,26 Historien om himmelen og jorden

2 5,1 - 6,8 Boken om Adams slektshistorie

3 6,9 - 9,29 Noahs slektshistorie

4 10,1 - 11,9 Noahs sønners slektshistorie

5 11,10 -26 Sems slektshistorie

6 11,27 - 25,11 Tarahs slektshistorie (og historien om Abraham)

Gud og Abrahams 
familie

7 25,12-18 Ismaels slektshistorie

8 25,19 - 35,29 Isaks slektshistorie (og historiene om Jakob og Esau)

9 36,1 - 37,1 Esaus slektshistorie (x2)

10 37,2 - 50,26 Jakobs slektshistorie



1. EKTESKAP I BIBELEN

1. Mos 2:4 - 4:26: “Historien om 
himmelen og jorden” inneholder 
også innstiftelsen av ekteskapet:
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Av ribbeinet Herren Gud hadde tatt fra mannen, bygde han en 
kvinne, og han førte henne til mannen. Da sa mannen: "Nå er det 
bein av mine bein og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne, for av 
mannen er hun tatt." Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor 
og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp. (2:22-24)

Hvorfor har dette blitt 

et viktig vers i vielser? 

Hva sier dette oss om 

ekteskapet?



HENRI BLOCHER: “IN THE BEGINNING”
1. v. 24 siteres som grunnleggende av Jesus i Matt 19:4-6 og Mark 

10:6-9, og av Paulus i Ef 5:31 og 1 Kor 6:16. 
2. “Forlate sin far og sin mor” involverer de sivile myndighetene. Det er 

ikke en privat ting.  
3. “Forlate” kommer før “én kropp”. 
4. Bemerkelsesverdig at det er med i 1. Mos 2 hvor det bare finnes ett 

par. Kunne lett ha vært utelatt. Hensikt: Gi ramme for ekteskapet. 
5. Definisjon av ekteskap: “En pakt sanksjonert av myndigheten som er 

ansvarlig for sosial orden, hvor en mann og en kvinne forplikter seg 
uforbeholdent til hverandre for å leve et felles liv og forenes seksuelt.” 

6. Gud var ikke fornøyd med bare å forme kvinnen. Han presenterer 
henne for mannen og inviterer dem til å danne et felles liv. 

1. EKTESKAP I BIBELEN

“Det første bryllupet”



1. EKTESKAP I BIBELEN

EKTESKAPET ER IKKE FOR ALLE
Disiplene sa da til ham: "Er det slik mellom mann og kvinne, 
er det bedre ikke å gifte seg." Men han svarte: "Dette er noe 
ikke alle kan ta til seg, men bare de som det er gitt. For noen 
er evnukker fordi de er kommet slik fra mors liv, andre fordi 
mennesker har gjort dem til evnukker, men det er også noen 
som har gjort seg selv lik en evnukk for himmelrikets skyld. La 
den som kan, ta dette til seg." (Matt. 19:10-12)

Det ikke meninga med livet å bli gift!

Jesus, Paulus, Døperen Johannes og mange andre var ikke gift.

Du får en familie selv om du er enslig. Du er ikke “alene” som Adam var.



BIBELENS DEFINISJON AV ‘HOR’

▸ Gresk: ‘porneia’  

▸ All seksuell umoral, hvis ikke nærmere spesifisert.  

▸ Bibelens eneste gyldige ramme for sex er alltid 
heteroseksuelle ekteskap (f.eks. 1 Kor 7:2, 8-9).  

▸ Dermed blir Bibelens definisjon av ‘hor’ alle former for 
seksuell omgang utenfor ekteskapet.  

▸ ‘Hor’ (seksuell umoral) nevnes som synd ca. 25 ganger i NT.
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EKTESKAP PÅ BIBELSK TID

▸ En kontrakt ble inngått og man ble dermed 
forlovet. Etter ca et års tid ble det holdt 
bryllup. Man hadde ikke sex før bryllupet, 
men det å bryte forlovelsen var likevel å 
regne som skilsmisse. (Matt 1:19)  

▸ Som gift ble man beskyttet av både jødisk 
og romersk lovverk. 

▸ Dvs: Samboerskap har ikke samme 
funksjon som ekteskap i Bibelen. Man ble 
ikke “gift i Guds øyne” kun ved å ha sex, 
man måtte binde seg skriftlig først. 

▸ Ekteskapet brukes som et bilde på 
forholdet mellom Jesus og menigheten 
(f.eks. Ef 5:21-33).
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1 KOR 6:15-20

“Vet dere ikke at kroppene deres er Kristi lemmer? Skal jeg 
da ta Kristi lemmer og gjøre dem til en hores lemmer? Det 
må ikke skje! Eller vet dere ikke at når noen holder seg til en 
hore, blir de én kropp? For det står: De to skal være én kropp. 
Men den som holder seg til Kristus, blir én ånd med ham. 
Hold dere langt borte fra hor! … Vet dere ikke at kroppen 
deres er et tempel for Den hellige ånd som bor i dere, og 
som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er 
kjøpt, og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære!”
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– Lauren F. Winner

“For Paulus er sex en forening av 
din kropp med en annens. I 

dåpen ble du en del av Kristi 
kropp, og det er Kristi kropp som 

må gi deg tillatelse til å forene 
kroppen din med en annens. Vi 
har ingen rett til sex. Kirken gir 
deg det privilegiet i bryllupet; 

bryllyp gir oss lov til å ha sex med 
noen. Avholdenhet, med andre 

ord, er en del av kristenlivet. I Det 
nye testamente er sex utenfor 

ekteskapets grenser rett og slett 
forbudt. Å ha sex utenfor disse 

grensene er å begå en synd mot 
Jesu kropp. Avholdenhet før 

ekteskapet og trofasthet innenfor 
ekteskapet;  all annen form for 

sex er kroppslig frafall.”
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ULIKE SYN PÅ GJENGIFTE (BASERT PÅ BIBELEN):

Den som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn enn hor, han 
blir skyld i at det begås ekteskapsbrudd med henne. Og den som 
gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet. (Matt 5:32) 

1. Skilsmisse lov pga hor (utroskap), men gjengifte alltid galt. 

2. I de tilfeller skilsmissen skjer pga hor (utroskap), er gjengifte 
ok for den uskyldige part. 

3. Paulus gir et unntak til i 1 Kor 7:15. Prinsippet i 2. kan derfor 
forlenges til f.eks. mishandling.



SKILSMISSEPAPIRER  
(MASADA, 72 E.KR.)

«Jeg M skiller meg fra og 
frigir av egen vilje, i dag 
du K som har vært min 
kone før. Du er fri til å bli 
ektefellen til hvilken jødisk 
mann du måtte ønske. 
Dette er for deg et skriftlig 
frigivelsesdokument og 
skilsmissepapirer…”



@sennep.net

Vi vil aldri få helt til å definere rammene 

for sex så lenge vi ikke anerkjenner hva 

Gud sier om det. Logikken blir 

inkonsekvent. (#metoo = “assymetriske 

forhold”, frihet vs. samtykkelov, medfødt 

vs. kjønnsfluiditet osv.)

Det blir tydeligvis barn av at en mann 

og kvinne har sex, derfor er det 

innlysende at å løsrive det fra 

ekteskap, kjærlighet og forpliktelse vil 

føre til vanskeligheter.

Mye ville vært unngått hvis vi ikke hadde 

gjort dette: Enslige foreldre, uønskede 

graviditeter, kjønnssykdommer osv.

Men om vi har gjort noen tabber i livet, 

er Guds nåde ny hver dag. Vi er også 

kalt til å elske og hjelpe hverandre — 

ikke dømme og utstøte.



2. BIBELEN OG  
“HOMOFILI-SPØRSMÅLET”



TERJE HEGERTUN (2021)

▸ Tar til orde for at frimenigheter bør støtte 
homofile som vil leve i trofaste parforhold. 

▸ “Jeg vil ivareta Bibelen som autoritet, samtidig 
som jeg håper vi kan fornye tankene våre om 
homofiles plass i kirken.” 

▸ En mellomposisjon som gir “en tydelig støtte 
til den klassiske tenkningen om ekteskap og 
foreldreskap, men som stiller spørsmål om det 
med nødvendighet trenger å utelukke at 
kirkene gir de homofile støtte i deres ønske 
om å etablere seg i et trofast samliv innenfor 
de juridiske rammene som gjelder i Norge.” 

▸ Mener vi kan komme fram til en samlivsteologi 
som er gyldig for alle, uavhengig av seksuell 
legning. 

▸ Kristne homofile som ønsker å leve i troskap til 
hverandre, bør få støtte og aksept fra kirker.



TERJE HEGERTUN (2021)

Harald Hegstad (MF): 

▸ “Å stemple noe som «synd» som tvert om 
inneholder de etiske kvaliteter som Bibelen 
forventer av et trofast og kjærlighetsfullt samliv, 
er ikke i samsvar med et bibelsk syndsbegrep, 
der synd er et uttrykk for det som bryter 
menneskelivet ned.” 

▸ Er det Bibelens definisjon av synd? Hva med det som bryter 
med Guds vilje? Her er det en fare for å redefinere synd 
basert på vår oppfatning og våre erfaringer. 

Espen Ottosen (NLM): 

▸ “Argumentene minnet om det som ble fremsatt 
av den liberale fløyen i Den norske kirke for 
omtrent 25 år siden… Slik sett blir det relevant å 
spørre om posisjonen som Hegertun inntar er 
bærekraftig. Eller blir mellomposisjonen hans et 
kortvarig stoppested på veien mot en full aksept 
av stort sett all seksuell aktivitet som omfattes av 
gjensidighet og samtykke?”



HVA SIER BIBELEN OM HOMOSEKSUELL PRAKSIS?

Nevnes 6 ganger:  

▸ GT: 1 Mos 19, 3 Mos 18:22, 20:13.  

▸ NT: Rom 1:24-27, 1 Kor 6:9, 1 Tim 1:10.
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SA JESUS NOE OM DET?
HVA SIER BIBELEN OM HOMOSEKSUELL PRAKSIS?

Nei, og det ville være totalt unødvendig. Alle han 
snakket til var enige med Moseloven, inkludert Jesus 
selv som kalte den “Guds ord” (bl.a. Mark 7:9-13)

Jesus bekrefter derimot ekteskapet mellom mann og 
kvinne ved å henvise til 1 Mos 1:27 og 2:24 (Matt 19:4-5).

Vi kan ikke bruke Jesu “taushet” som et 

argument for en annen etisk standard enn 

den som GT og Moseloven kommer med.



PAULUS #1

ROM 1:24-27
▸ De (“mennesker som holder sannheten nede i urett”) fulgte sitt hjertes lyster, derfor 

overga Gud dem til urenhet slik at de vanæret kroppen sin med hverandre. De byttet 
ut Guds sannhet med løgn og tilba og dyrket det skapte i stedet for Skaperen, han 
som er velsignet i evighet. Amen. Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. 
Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige. På samme måte 
sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre. 
Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse. 

▸ Rom 1:18-32 er en beskrivelse av et slags “kontinuerlig syndefall”. Paulus bruker 
ordene for “mann og kvinne” fra 1 Mos 1:27 og tenker generelt, ikke på spesifikke 
individer. 

▸ Rom 1 sier at hvert menneske tilber enten Gud eller noe annet, og at det moralske 
forfallet som beskrives kommer som et resultat av dette opprøret mot Gud. 

▸ Paulus bruker homoseksuell praksis som et eksempel på et opprør mot Guds 
skaperorden.



PAULUS #2

1 KOR 6:9-11
▸ Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre 

vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder eller de som bryter 
ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med, 
verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds 
rike. Slik var noen av dere før. Men nå er dere vasket rene, dere er gjort 
hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds 
Ånd.  

▸ arsenokoitai (‘mann’ + ’seng’ fra 3 Mos 18:22/20:13) + malakoi (‘myk’   —> 
‘feminin’) inkluderer begge sider av pederasti, den vanligste formen for 
homoseksuelle forhold i den greske verden. 

▸ “Slik var noen av dere før…”: Ikke bare teori for Paulus. 

▸ Han snakker egentlig bare om at de endret livsstil, ikke nødvendigvis 
legning. Han kjente folk som hadde gjort dette.



PAULUS #3

1 TIM 1:8-11

▸ Men vi vet at loven er god når vi bruker den rett, og forstår at loven 
ikke er bestemt for den rettferdige, men for lovbrytere og ulydige, 
ugudelige og syndere, spottere og gudsfornektere, og for dem 
som slår sin far og mor, for mordere, dem som driver hor, menn 
som ligger med menn, dem som driver med menneskehandel, 
løgnere og dem som sverger falskt, og alt annet som strider mot 
den sunne lære. Dette er i samsvar med evangeliet om herligheten 
hos Gud, den salige, det evangeliet som er betrodd meg.  

▸ Moseloven og evangeliet samsvarer etisk. Guds karakter er den 
samme.
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PAULUS

Det er tydelig hva Bibelen, og spesielt Paulus, mener. Så 
derfor har spørsmålet blitt:  

1. Kjente Paulus til gjensidige, forpliktende og kjærlige 
homofile forhold? 

2. Kjente han til muligheten for en homofil orientering, og 
ikke bare homoseksuell praksis?



ROBERT GAGNON

▸ Forfatter av ‘The Bible and 
Homosexual Practice’ (500 sider) 

▸ “Den som påstår at de ikke kjente til 
gjensidige kjærlige homofile forhold 
i antikken, kjenner rett og slett ikke 
til det antikke bevismaterialet.” 

▸ “Man diskuterte også ulike teorier 
om opphavet til homofili allerede i 
antikken.” 

▸ robgagnon.net

HVA VISSTE PAULUS?



STEIN SOLBERG (DAGEN 6.12.19)

“Et avgjørende premiss for mange 
synes i denne debatten å være at 
mennesker med homo-erotiske 
lengsler er «født sånn». Men dette 
premisset er uholdbart. Det viser blant 
annet historiens grundigste 
undersøkelse omkring denne 
tematikken, publisert i tidsskriftene 
Science og Nature tidligere i høst, og 
også i noen norske aviser: Gener kan 
bare forklare 8-25 prosent av ikke-
heteroseksuell atferd. Resten må 
tilskrives en lang rekke ikke-genetiske 
faktorer. Liknende resultater har man 
også tidligere kommet til i studier av 
eneggede tvillingpar.”



STEIN SOLBERG (DAGEN 6.12.19)

“Ut fra denne og mange andre 
terapeuters undersøkelser og egne 
observasjoner over mange år, er jeg 
overbevist om at kjønnsidentitet og 
seksualitet kan endres. Å benekte eller 
latterliggjøre dette, er synsing og et 
ideologibasert og fordomsfullt 
standpunkt, ikke et vitenskapelig. 

Vi hadde kommet langt i retning av en 
felles forståelse av denne tematikken 
om vi innrømmer at forskning og 
konklusjoner på dette området er 
sterkt ideologisert og politisert.”



BJØRN HELGE SANDVEI

“Antikke kilder vitner om at et 
trofast homofilt samliv slett ikke 

var sjeldent i den gresk-
romerske kulturkrets.”

HVA VISSTE PAULUS?



BJØRN HELGE SANDVEI (MORFARBARN.NO, FOROSS.NO)
▸ Argumentet om at Paulus ikke kjente til annet enn pederasti kommer fra “Greek 

Homosexuality” av K.J. Dover (1978). I en revisjon legger Dover mer vekt på 
gjensidigheten i homoseksuelle forhold. 

▸ I Platons “Symposion” (handlingen lagt til 416 f.Kr.), har karakterene Pausanias og 
Agathon vært i et homoseksuelt forhold i 12 år.  Agathon var 18 da forholdet 
begynte, ca. 30 på Symposions tid. 

▸ “Efesiske eventyr”: Et forhold mellom en mann på 20-22 og en på 18. 

▸ Blant romerne var bildet noe annerledes, med mange eksempler på homofile 
forhold mellom jevnaldrende. 

▸ Filosofen Cicero nevner at generalen Marcus Antonius (83-30 f.Kr.) levde 
sammen med en mann i et stabilt og varig ekteskap (‘matrimonia’).  

▸ I Rom 1 nevner Paulus kvinnelige homofile forhold (som en av ytterst få i antikke 
kilder), og slike forhold var alltid gjensidig og mellom to på ca. samme alder.

HVA VISSTE PAULUS?





HVA VISSTE PAULUS?

▸ Gagnon: “Også homofile og lesbiske bibelforskere er enige om at 
Paulus er imot homoseksuell livsstil.” 

▸ Louis Cromton, 600 sider om “Homosexuality and Civilization” 

▸ Bernadette Brooten, 500 sider om “Lesbianism in Antiquity”. 

▸ Alt tyder på at Paulus kjente til det samme som vi gjør i dag, 
inkludert likekjønnet ekteskap og spørsmål rundt orientering. 

▸ “Det er ingen tvil om hva Paulus mener, men det handler om 
hvilken autoritet du gir ham.” (Bjørn Helge Sandvei)
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“STØRST AV ALT ER KJÆRLIGHETEN”?
▸ 1 Kor 13,13: Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant 

dem er kjærligheten. 

▸ Kontekst: Kjærligheten er større enn tro og håp fordi bare kjærligheten varer inn 
i evigheten (1 Kor 13,8-10). Troen får oss dit, og da oppfylles håpet.  

▸ Temaet i 1 Kor 12-14 er nådegaver. Paulus sier at kjærligheten er viktigere enn 
nådegaver, og at nådegavene er ingenting uten kjærlighet (1 Kor 13,1-3). 

▸ Ordet er ‘agape’, den betingelsesløse kjærligheten. Ikke romantisk eller erotisk. 
Faktisk ikke en følelse i NT, men handling (Rom 12,9; 1 Joh 3,18). 

▸ Joh 15,10: “Hvis dere holder fast på mine bud, da blir dere i min kjærlighet, 
likesom jeg har holdt fast på min fars bud og blir i hans kjærlighet.” 

▸ Ingen motsetning mellom Guds bud og kjærligheten. Jesus lot aldri 
kjærligheten trumfe Guds ord i Moseloven.
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https://youtube.com/watch?v=tk4gqp4qTk8

https://www.youtube.com/watch?v=tk4gqp4qTk8
https://youtube.com/watch?v=tk4gqp4qTk8


2. BIBELEN OG “HOMOFILI-SPØRSMÅLET”

ANDRE STEMMER SOM SJELDEN BLIR HØRT:

▸ Livingout.org 

▸ rosariabutterfield.com 

▸ tilhelhet.no



https://vimeo.com/79288475

https://vimeo.com/79288475
https://vimeo.com/79288475
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HVORFOR KOMMER SÅ MANGE TEOLOGER FRAM TIL ET 
ANNET SYN ENN DET “LAVKIRKELIGE” KONSERVATIVE SYNET? 
▸ Gjelder langt fra alle. F.eks. i større grad europeiske enn 

amerikanske, mer vestlige enn i andre deler av verden, mer i 
vår tid enn tidligere, mer protestantiske enn katolske og 
ortodokse (?).  

▸ Historisk-kritisk metode: Tekstene behandles ikke som Guds 
ord, men som historiske tekster på lik linje med andre tekster. 
På en “vitenskapelig høyskole” er det lite rom for å ta Gud 
med i tolkningene utover det menneskene bak tekstene sier 
om Gud. Selv om det er teologi som studeres. Har altså med 
bibelsyn (og til dels med kristologi) å gjøre.



“Er kirken i ferd med å miste frimodigheten som 
motkulturell kraft?” 

“Kirkens holdning representerte en etisk og religiøs 
motkultur i en mindretallssituasjon i den gresk-romerske 
verden. Likevel maktet den å møte alle mennesker med 
Jesu kjærlighets sinnelag, i troskap mot evangeliets 
sannhet.

Bjørn Helge Sandvei 
’En annerledes vei’ (Espen Ottosen)
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