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Bibelen og Homoseksualitet 

 

Der i dag nogen strid om, hvorvidt et homoseksuelt forhold kan accepteres i den kristne tro. 

Nogen går så langt som til at vie to af samme køn. Men hvad siger Bibelen? Skelner den mellem 

løse seksuelle forhold og faste monogame forhold? Skelner den imellem måden at udtrykke sin 

kærlighed og sine følelser på mellem to af samme køn og to af hver sit køn? Hører sex 

udelukkende til inden for ægteskabet, eller er den et udtryk for kærlige intime følelser hos to, 

der elsker hinanden? Hvor går grænsen? 

 

Sodoma.  
 

1 Mosebog 19 

v4 Næppe var de gået til ro, før huset blev omringet af mændene i byen, alle Sodomas 

mænd fra den yngste til den ældste, hver eneste én. 

v5 De råbte til Lot: "Hvor er de mænd, der er kommet til dig i nat? Kom ud med dem til 

os! Vi vil ligge med dem!" 

v6 Men Lot gik ud i døråbningen til dem, og da han havde lukket døren bag sig, 

v7 sagde han: "Nej, brødre, I må ikke handle ondt! 

v8 Jeg har to døtre, som ikke har ligget med nogen mand. Dem vil jeg føre ud til jer, så 

I kan gøre med dem, hvad I har lyst til. Men disse to mænd må I ikke gøre noget; de er 

gæster under mit tag." 

1931-oversættelsen siger: 

v4 Men endnu før de havde lagt sig, stimlede Byens Folk, Indbyggerne i Sodoma, 

sammen omkring Huset, både gamle og unge, alle uden Undtagelse 

[1871-oversættelsen og grundteksten siger: det ganske folk alle steder fra.], 

v5 og de råbte til Lot: "Hvor er de Mænd, der kom til dig i Nat? Kom herud med dem, 

for at vi kan stille vor Lyst på dem!" 

 

Denne situation i Sodoma er et klart billede på fysisk begær – det havde selvsagt intet med 

kærlighed at gøre. Desuden viser mange oversættelser, såvel som grundteksten, at det var hele 

byens befolkning, der stimlede sammen om huset – altså var det ikke nødvendigvis kun 

homoseksualitet; men almen løssluppen begær. Vi ser også, at Lot ved, at de ikke er egentlige 

homoseksuelle, idet han tilbyder dem sine døtre. At denne form for begær og seksuel 

tilfredsstillelse er synd er indlysende, da den intet har med kærlighed eller blot almindeligt 

hensyn til sin næste at gøre – den er ren og skær hensynsløs, egoistisk begær. En sådan selvisk, 

hensynsløs seksualitet vil uvægerlig medføre både fysiske og mentale sår, som vil være 

modstridende med Bibelens bud om at elske sin næste. 

 

Det skal tilføjes, at nogle ældre oversættelser, samt nogle udenlandske, oversætter: »Vi vil ligge 

med dem!« som: »at vi må kende dem. [1871-oversættelsen]«. Dette er grundet i det hebraiske 

ord yadha som kan betyde: »have grundig viden om«. Ordet benyttes 947 gange i Det Gamle 

Testamente og oversættes alle steder i KJV-oversættelsen til ord som: kende (645), kendt (105), 

opfatte (18), vise (17), fortælle (8), vidste (7), forstå (7), bestemt (7), erkende (6), bekendte (6),  

overveje (6), erklære (6), lære (5), forskellige andre oversættelser 85 steder. Dette viser altså 

ikke klart, at der er tale om homoseksuelle forhold. 
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Hvis der er tale om seksualitet i disse vers, så er der tale om voldtægt (vers 7: »I må ikke handle 

ondt« og ikke ren homoseksualitet, da slet ikke et kærlighedsfuldt forhold mellem to menne-

sker. 

Sodomas synd var ikke udelukkende seksuelt: 

 

Ezekiel 16: 

v48 Så sandt jeg lever, siger Gud Herren: Din søster Sodoma og hendes døtre har ikke 

handlet som du og dine døtre. 

v49 For dette var din søster Sodomas synd: Hun og hendes døtre levede i storhed, 

overflod og sorgløs tryghed, men rakte ikke de hjælpeløse og fattige hånden. 

v50 De blev hovmodige og gjorde, hvad der var afskyeligt for mig. Da jeg så det, 

fjernede jeg dem. 

 

Jesus siger i øvrigt noget interessant om Sodoma: 

 

Matthæus 11:23–24: 

»Og du, Kapernaum! Mon du skal ophøjes indtil Himmelen? Til Dødsriget skal du fare 

ned! thi hvis de kraftige gerninger, som er sket i dig, var sket i Sodoma, da var den 

blevet stående til den dag i dag. Men jeg siger jer: Det skal gå Sodomas land tåleligere 

på dommens dag end dig.« 

 

Paulus taler da også om disse mennesker: 

 

Romerbrevet 1 

v24 Derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed, så at de indbyrdes 

vanærede deres legemer. 

v25 De skiftede Guds sandhed ud med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet 

for skaberen - han være lovet til evig tid! Amen. 

 

Bemærk, at de, disse mennesker, skiftede Guds sandhed ud – Paulus antyder, at det var en 

bevidst handling. 

 

v26 Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber. Kvinderne skiftede den na-

turlige omgang ud med den naturstridige, 

 

Gud lod dem tage denne afgørelse om at vælge noget andet, det betyder ikke, at han synes, det 

var i orden; men at han sagde: »Ok, så prøv det da og høst jeres erfaringer.« Man må også stille 

spørgsmålet: naturlig/unaturlig i forhold til hvad? Er det i forhold til en selv, til samfundet, til 

Guds skaberværk eller til Guds vilje med menneskeheden? Det græske ord physin/para physin 

siger ikke noget om hvilken natur, her tales om. 

 

v27 ligesom mændene opgav den naturlige omgang med kvinden og optændtes af 

begær efter hinanden; mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den 

straf, som svarer til deres vildfarelse. 

v28 Fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, prisgav Gud dem til en 

forkastelig tankegang, så at de gjorde, hvad det ikke sømmer sig at gøre: 

v29 de blev opfyldt af al slags uretfærdighed, ondskab, pengegriskhed, usselhed; fulde 

af misundelse, blodtørst, stridslyst, svig og ondsindethed; de løber med sladder, 

v30 de bagtaler andre, hader Gud, farer frem med vold, er frække og fulde af pral; de 

finder på alt muligt ondt, er ulydige mod deres forældre; 
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I vers 27 er ordet begær oversat fra det græske ord orexis {or'-ex-is}[3715] 

Strongs skriver: 

 

AV  - begær (1) 

1) begære, længes efter, hige efter; ivrig efter, ønske, lyst, appetit; 

Ordet benyttes både i god og i dårlig henseende, såvel som naturlig og 

lovmæssig god, også i fornuftig iver efter noget (appetit for føde); men også i 

forkert lyst efter noget 

 

Det var ikke blot deres seksuelle begær, men hele deres mentale indstilling og moral, de rettede 

væk fra Gud. Der var ingen kærlighed, intet andet en selvtilfredsstillelse. 

 

Vi finder en lignende beskrivelse i Dommerbogen kapitel 19, hvor vi må komme til samme 

konklusion. 

 

Dommerbogen 19 

v22 Mens de sad og havde det rart, blev huset omringet af mændene i byen, og det var 

ondsindede mennesker. De hamrede på døren og råbte til den gamle mand, der ejede 

huset: "Kom ud med den mand, der er kommet til dit hus. Vi vil ligge med ham!" 

v23 Men manden, der ejede huset, gik ud til dem og sagde: "Nej, brødre, I må ikke 

handle ondt! Så nedrigt må I ikke bære jer ad, nu da denne mand er kommet til mit hus. 

v24 Her er min datter; hun er jomfru. Hende vil jeg føre ud til jer, så I kan voldtage 

hende og gøre med hende, hvad I har lyst til. Men denne mand må I ikke gøre noget så 

nedrigt imod." 

v25 Men mændene ville ikke høre på ham. Så tog manden sin medhustru og førte 

hende ud på gaden til dem. Og de lå med hende og mishandlede hende hele natten, lige 

til det blev morgen; de slap hende først, da det var ved at blive lyst. 

v26 Ved daggry kom kvinden og faldt sammen foran døren til mandens hus, hvor 

hendes herre var, og dér lå hun, lige til det var helt lyst. 

v27 Om morgenen stod hendes herre op, og da han åbnede døren og gik ud for at drage 

videre, fandt han sin medhustru liggende foran døren med hænderne på tærskelen. 

v28 Han sagde til hende: "Rejs dig op, så vi kan komme af sted!" Men der kom intet 

svar. Så løftede han hende op på æslet og begav sig hjemad. 

 

Heller ikke her kan vi tale om homoseksualitet, som vi kender den i dag – det var ondskab og 

ukontrolleret begær. Vi kan selvfølgelig have svært ved at forstå, at Lot kunne tilbyde sine døtre 

og at denne mand gav sin medhustru til denne fornedrelse, men det er uden for det emne, vi 

behandler her. 

 

Foreløbig konklusion på Sodoma-spørgsmålet må være, at der ikke er noget klart bevis for, at  

synden i Sodoma udelukkende drejede sig om homoseksualitet, men nærmere om ukontrolleret 

begær – og at det på ingen måde havde noget med kærlighed mellem mennesker at gøre, 

hverken som homoseksuel eller som heteroseksuel. Det var begær, hovmod, selviskhed og utugt, 

der var synden! 

 

Moseloven:  
 

3 Mosebog 18 

21 Du må ikke give nogen af dine børn som offer til Molok; du må ikke vanhellige din 

Guds navn. Jeg er Herren! 
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v22. Du må ikke have samleje med en mand, som man har samleje med en 

kvinde. Det er en vederstyggelighed. 
v23 Du må ikke have seksuel omgang med noget dyr; du bliver uren ved det. Ingen 

kvinde må byde sig til for et dyr, for at det skal parre sig med hende. Det er en 

skændsel. 

v24 Gør jer ikke urene med al den slags, for med al den slags har de folk gjort sig 

urene, som jeg jager bort foran jer. 

 

Disse folkeslag var tændt af seksuelt begær og afgudsdyrkelse. (se 1 Mos 19, ovenfor). 

Desuden er dette bud en del af den gamle pagt og Moseloven, som er ophævet ved Jesu 

korsfæstelse (Kolossenserne 21:14–15; Efeserne 2:15; Galaterne 3:19, 23–24; 5:14). 

Ingen fordømmelse af ærlige, oprigtige og udadrettet følelser og kærlighed. 

 

3 Mosebog 20 

v13 Hvis en mand har samleje med en mand, som man har samleje med en kvinde, har 

de begge to begået en vederstyggelighed. De skal lide døden. De har selv skylden for 

deres død. 

 

Dette vers er indesluttet i forbudet mod utroskab, blodskam og sex med dyr. Igen sammenholdt 

med fysisk begær. De ti bud er udledt af de to store bud, som taler om kærlighed til Gud, næsten 

og sig selv (Matthæus 22:35–40). 

 

De vers, vi her har set på, taler om regler, der blev givet israelitterne, for at de skulle mindes 

Gud i alle deres handlinger. Man kan måske drage den konklusion, at misbrug af disse bud kan 

være skadelige – skadelige for andre og/eller en selv, fysisk og mentalt. 

 

Kristus kom for at opfylde loven ved sin død på korset, derved afskaffede han den gamle pagt 

og hele Moseloven, med undtagelse af det, der er opretholdt i NT. 

 

Man kunne måske nu begynde at dreje det der hen, at Gud ikke vil have noget imod, at to af 

samme køn udtrykker deres oprigtige kærlighed til hinanden i seksuel omgang med hinanden. 

Lad os derfor gå videre og undersøge NT. 

 

Bibelen viser, at den kærlighed, Kristus viste os, løfter den fysiske del af kærligheden mellem 

to mennesker (også to af samme køn) op over de vers, vi har set på her. (“Tro ikke, at jeg er 

kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at 

opfylde [eller: “løfte op”].” (Matthæus 5,17)) Det vil sige at eros, den fysiske kærlighed eller 

seksuelle kærlighed mellem to mennesker, skal knyttes til agape-kærligheden (Guds kærlig-

hed). Man kan måske fristes til at mene, at kærlighed (agape) udtrykt ved seksualitet mellem to 

af samme køn kan godtages. 

 

Hvad med David og Jonatan, var det en kærlighed Gud accepterede? Dette venskab mellem 

David og Jonatan er det nærmeste, vi kan komme noget der ligner et homofilt venskab; dog må 

vi fastholde, at Bibelen ikke siger noget om, at de udtrykte deres kærlighed i seksualitet. 

Bibelen har intet eksempel på et kærlighedsfuldt homofilt forhold. 

 

Hvad menes med følgende vers? 

 

2 Samuel 1 
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v26 Jeg sørger over dig, Jonatan, broder, du var mig såre kær; underfuld var mig din 

kærlighed, mere end kvinders kærlighed. 

 

Udtrykker det ikke, at oprigtig uselvisk kærlighed, som vi ser det udtrykt i forholdet mellem 

David og Jonatan, er godt og accepteret af Gud? Dette er det nærmeste, vi kan komme på et 

bibelsk eksempel på, at homofil kærlighed måske er acceptabelt. Dog må vi fastholde, at der 

intet siges om sex ‒ absolut ingen godkendelse af eller antydning om, at de skulle have haft et 

seksuelt forhold sig imellem. 

 

Hvorfor den fysiske kontakt mellem Jakob og englen (Kristus)? (“Jakob var nu alene tilbage. 

En mand gav sig i kamp med ham, lige til det blev lyst. Da han indså, at han ikke kunne besejre 

ham, gav han ham under kampen et slag på hofteskålen, så Jakobs hofteskål gik af led. "Slip 

mig!" sagde han, "det er ved at blive lyst." Men Jakob svarede: "Jeg slipper dig ikke, før du 

velsigner mig." Manden spurgte ham: "Hvad er dit navn?" Han svarede: "Jakob." Så sagde han: 

"Du skal ikke længere hedde Jakob, men Israel, for du har kæmpet med Gud og mennesker, og 

du har sejret".” (1 Mosebog 32,25–29)) I en brydekamp kommer man helt tæt på hinanden, der 

er ingen del af kroppen som ikke bliver berørt. 

 

Sam Kneller (pastor i Paris) sagde, at det var for at de skulle blive et kød! Dette siger dog stadig 

ikke noget om, at seksualitet er en del af brydekampen mellem Jakob og englen. Far og søn har 

også brydekampe og lege med nær kropslig kontakt – det har selvfølgelig heller ikke noget med 

sex at gøre (det bør det i hvert fald ikke have – og dog finder vi at mange børn har en kortere 

eller længere periode, hvor de er seksuelt tiltrukket af en eller begge forældre!). 

 

Gud har givet mænd mulighed for at nære stærke følelser for hinanden. Vi kan blot se på 

eksemplet Jesus/Johannes ‒ Johannes var den discipel, Jesus elskede; Johannes lå ved Jesu 

bryst.  Det viser, at vi udmærket kan nære specielle og varme følelser for et andet menneske, 

uden at det indebærer sex. 

 

Hvorfor har Gud givet os mulighed for at begå så mange andre forskellige fejl og synder ‒ 

seksuelle synder er måske en af de største fristelser; men også andre synder kan være 

uhåndterlige for nogle mennesker ‒ lige fra penge-begær til mad-begær! 

 

Hvorfor skal nogen forbydes muligheden for at opleve sand kærlighed til et andet menneske?  

 

Svaret ligger i sand kærlighed ‒ sand kærlighed bør vi have til Gud og til alle mennesker. Men 

måden, vi udtrykker vor kærlighed på, er forskellig: kærlighed mellem Gud og os, mor og far, 

bror og søster, kammerater og venner, mand og hustru, til fremmede og til fjender! 

 

Ægte homofile kan ikke gøre for deres følelser, uanset årsagen til deres situation, og vigtigst af 

alt, de kan ikke ændre dem – kun meget få eksempler eksisterer på omvendte homofile, der har 

giftet sig – måske var de i virkeligheden bifile!? Den homofile har ikke valgt at føle, som han 

gør. Det kan diskuteres, hvorfor nogen er eller bliver homofile; men uanset årsagen kan man 

ikke bestemme, om man vil føle sig tiltrukket af det modsatte køn eller ens eget køn. Man har 

selvfølgelig et valg med hensyn til, om man vil leve sin seksualitet ud. 

 

Det står selvfølgelig klart, at Gud kan ændre det ‒ ligeså klart er det, at det er op til Gud om og 

hvornår, han vil ændre det! Men jeg har selv bedt i ti år om, at Gud ville ændre min seksualitet,  

og jeg kender flere andre gode kristne, der har gjort det samme, uden at Gud har grebet ind. Jeg 
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kender folk, der har været på selvmordets rand af fortvivlelse over deres seksualitet og tryglet 

Gud om hjælp, uden at noget har ændret sig! 

 

Gud kan tillade kærlighed mellem alle mennesker, ikke alene kan han tillade det; men det er, 

hvad han ønsker! Men hvad med seksualiteten? 

 

Kan man forestille sig at to mænd, der elsker hinanden som: 

 

Johannes 15 

v13 Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner. 

 

de selv er ansvarlige over for Gud i deres handlinger? »Vi skal altså hver for sig aflægge 

regnskab over for Gud.« (Rom 14,12). 

 

Ja, vi er alle ansvarlige overfor Gud. Gud gav os særlige love og regler i den gamle pagt, hvor 

mange af disse love og regler står ved magt i den nye pagt? 

 

Man kan jo også stille spørgsmålet, hvad der er rigtigt og forkert i ægtesengen? Det mener jeg 

ikke, der kan sættes regler for, det er den enkeltes sag mellem sig selv og Gud! 

 

Kan det ikke være det samme mellem to af samme køn, når det bygger på uselvisk kærlighed? 

Bibelen igennem ser vi, at Gud lægger stor vægt på ægteskabet (og dog antyder Paulus at det er 

bedre at være ugift!); men udelukker det al anden seksualitet? 

 

Det Nye Testamente  
 

1 Korinther 6 

v9 Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! Hverken løsag-

tige, afgudsdyrkere, ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd, 

v10 hverken tyve eller pengegriske, drukkenbolte, spottere eller røvere skal arve Guds 

rige. 

1 Timotheus 1 

v10 løsagtige, mænd der ligger i med mænd, bortførere, løgnere, menedere, og hvad 

der ellers strider mod den sunde lære 

 

Alle vurderinger af nytestamentlig udsagn om seksuelle handlinger mellem personer af samme 

køn, må omhyggeligt tage de sociale sammenhænge i den græsk-romerske kultur, som Paulus 

virkede i, i betragtning. Prostitution og pæderasti (voksne mænds seksuelle omgang med 

drenge) var de mest almindelige kendte homoseksuelle handlinger. 

 

1848-oversættelsen bruger ordene »unaturlig utugt«, som måske nok er en bedre oversættelse; 

men lad os se på de græske ord! 

 

To græske ord er benyttet i disse vers i forbindelse med homoseksualitet. 

 

Malakoi, som benyttes i 1 Korinther 6:9 oversættes andre steder til »blød«. Dette ord viser da 

med større sandsynlighed til folk, der mangler disciplin eller moralsk kontrol og ikke til 

homoseksualitet. Hvis det viser til en form for seksualitet, kan det vise til den feminine, 

kvindelige eller passive del af et homoseksuelt forhold modsvarende Arsenokoites (også i 1 

Timotheus 1:10), som da udtrykker den aktive del i to mænds seksuelle forhold. For mig siger 
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det, at hvis malakoi henviser til et seksuelt forhold, da vil det være et forhold, hvor anus træder 

i stedet for kvindens skede. Nogen hævder, at de ti bud og andre af Guds love er til beskyttelse 

af mennesker eller, med andre ord, at deres overtrædelse bevirker eller kan bevirke lidelse for 

en eller flere personer, denne antagelse er dog ikke bibelsk underbygget; lovene er snarere givet 

for at fastholde israelitternes opmærksomhed på Gud og for at vise, at det er umuligt ved egen 

kraft og gerninger at blive retfærdig. Man kan måske påberåbe sig, at anus udsættes for en 

unaturlig indtrængen, som kan give rifter og hæmorider. Desuden er det et meget urent sted, 

hvor kolibakterier trives. Kolibakterier er gavnlige her, men overføres de til urinrøret kan de 

bevirke blærebetændelse. Taler vi om AIDS, er det især denne form for seksualitet, der 

overfører sygdommen. Hvis man ikke er yderst renlig, vil de fleste vel mene, at denne form for 

seksuel aktivitet ikke virker særlig æstetisk og hygiejnisk. 

 

Når Paulus benytter disse to ord i 1 Korinther 6:9, taler han da om denne form for seksuel 

handling? Eller taler han om fysisk kærtegn mellem to af samme køn? Ikke alle, langt fra alle 

homofile, benytter anus i deres samvær. Hvor er forskellen? Der er ingen fare for AIDS-smitte 

ved fysisk kontakt, da vil der vel heller ikke være det ved intim fysisk kontakt! Kun ved 

anus-samleje og ved oral-sex. 

 

Nogle kvinder lader manden benytte anus – det indebærer samme mulige urenlighed og 

mulighed for rifter og hæmorider. 

 

Ordet arsenokoites er ikke at finde andre steder i NT end her i 1 Korinther 6:9 og 1 Timotheus 

1:10. Ordet er sammensat af to græske ord: »mænd« og »senge«, en eufemisme for samleje. Det 

er ikke at finde andre steder i litteraturen fra denne periode. Andre græske ord, der hyppigt blev 

brugt til at beskrive homoseksuel adfærd, dukker ikke op her. 

 

I 1 Timotheus 1:10 benyttes kun ordet arsenokoites. 

 

Udtrykket i den nye danske oversættelse (1992): »mænd der ligger i med mænd« lyder for mig 

som mænd, der har skiftende partnere, betonende begæret, ikke at det taler om et homofilt 

kærlighedsforhold. 

 

På dansk har vi homoseksuel, som henviser til seksualagten og homofil, som beskriver 

følelserne og kærligheden mellem to af samme køn. 

 

Mændene i Sodoma, som der refereres til flere steder, var, som vist ovenfor, ikke egentlig 

homoseksuelle, de var nærmere så lystne efter sex, at enhver form for fornyelse var tiltræk-

kende! De var alt andet end homofile! I hvert fald i den måde, de beskrives på! 

 

David og Jonatan var bestemt heller ikke homoseksuelle i deres kærlighed, men var de homofile 

i deres kærlighed til hinanden? Dog må vi selvfølgelig ikke lægge mere i skriften end der 

virkelig står ‒ vi kan ikke begynde at kalde David og Jonatan homofile! 

 

Skelner Bibelen og dermed Gud mellem seksualitet, som er synd, hvis den ikke er et resultat af 

kærlighed, og kærligheden, som udtrykker sig i, at ville skabe den størst mulige nydelse for den, 

man elsker? 

 

Adam og Eva var oprindeligt nøgne. Da synden kom ind, blev det nøgne en synd – eller rettere 

begæret blev vagt, således at det ikke var kærligheden; men den fysiske tilfredsstillelse, som 
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kom i højsæde. Således fortsatte det. Kristus kom for at løfte loven op i kærlighed. Ægteskabet 

løfter sex op til en forening i og et udtryk for kærlighed. 

 

Sex må ikke benyttes ukontrolleret, det er ganske klart. Sex for at tilfredsstille sit eget begær 

(som vi så det i Sodoma) uden tanke for den anden er forkert – enhver seksuel handling der 

udelukkende er grundet i begær eller som kan skade et andet menneske må ud fra Bibelen 

regnes for en forkert handling. Man havde i gammel tid flere hustruer! Gud accepterede, at 

mænd havde flere hustruer. Gud var altså ikke helt så firkantet i sin opfattelse, som vi mange 

gange vil gøre ham til. 

 

Er det kærlighed, at nægte to af samme køn, som elsker hinanden inderligt og med samme 

kærlighed som mand og hustru, at de får lov til at give fuldt udtryk for deres kærlighed? Hvem 

kan det genere? Hvad ondt kan det gøre? Eller er det forkert at glæde en tilfældig anonym 

partner i et kort seksuel oplevelse? 

 

Nogen vil måske imod homoseksualiteten sige, at den sætter en forhindring for, at Gud kan 

arbejde med en i retning mod et heteroseksuelt forhold. Men siger Jesus ikke, at for Gud er alle 

ting muligt? (Matthæus 19:26). 

 

Man må vel nok sige, at man ikke kan sammenligne et parforhold mellem to af samme køn med 

et bibelsk ægteskab (hvilket igen er et billede på Kristus og Kirken – Efeserne kap 5), og dog er 

der nok alligevel mange af de samme ting man kan lære i et homofilt parforhold, som svarer til 

ægteskabet. 

 

Bibelen siger, at mand og hustru skal leve samme og blive et kød (1 Mosebog 2:24) og at de skal 

leve sammen med forstand (1 Peter 3:7) og ægteskabet sammenlignes med Kirken og Kristus 

(Efeserne 5:22‒33). Disse vers viser, at her er tale om langt mere end det seksuelle forhold 

mellem mand og hustru. Her er tale om at blive forenet i forståelse og ydmyghed for hverandres 

forskelle (Efeserne 4:11:13). 

 

Hvis Gud lægger så stor vægt på ægteskabet, hvorfor »omvender« han da ikke de homoseksu-

elle/-file, som inderligt ønsker at blive gift og få et “normalt” liv? 

 

De homoseksuelle er forhindrede i at opleve denne ægteskabelige fuldbyrdelse, som Bibelen 

taler om, uanset om de lever i afholdenhed eller ej! Måske kan de komme den nærmere i et trygt 

homofilt forhold! 

 

Jeg har ikke alle svarene; men føler dog i større og større grad, at handlinger der kan forsvares 

med næstekærlig, kan godtages af Gud (opfattelse ved sidste revidering dec. 1996). 

 

Da jeg blev døbt var der så meget jeg ikke forstod, som jeg forstår i dag ‒ vi vokser i indsigt og 

forståelse (2 Peter 3:18). 

 

1 Korinther 6 

v9 Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! Hverken løsag-

tige, afgudsdyrkere, ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd, 

v10 hverken tyve eller pengegriske, drukkenbolte, spottere eller røvere skal arve Guds 

rige. 

v11 Sådan var nogle af jer engang, men I blev vasket rene, I blev helliget, ja, gjort 

retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd. 
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v12 Alt er tilladt mig, men ikke alting gavner. Alt er tilladt mig, men jeg skal ikke lade 

noget få magt over mig. 

 

Korinth havde ord af at være en meget løssluppen by med megen umoralitet. Hvad mener 

Paulus da med vers 12? I vers 11 siger han, at nogle af medlemmerne i Kirken havde levet, som 

han beskriver det i vers 9–10; men at de nu er vasket rene – de har angret, omvendt sig og ladet 

sig døbe til syndernes forladelse. De har modtaget Helligånden og derved fået Guds kærlighed i 

sig. De er gjort retfærdige i Guds øjne! De er ikke længere under Guds lov; men under nåden 

(Romerne 6:15). Paulus fortsætter med at sige, at alt er mig tilladt, men ikke alting gavner – 

gavner hvad? Gavner det kristne liv – ikke alt virker opbyggende for karakteren og Guds 

kærlighed. Han fortsætter med at sige, at intet skal få magt over mig. Dette gentages senere i 

hans brev: 

 

1 Korinther 10 

v23 Alt er tilladt mig, men ikke alting gavner. Alt er tilladt mig, men ikke alting 

bygger op. 

 

Hvad er det Paulus angriber? 

 

Korintherne var fangne af deres fysiske begær! De var bundne i utugt, afgudsdyrkelse og 

ægteskabsbrud – og homoseksuelle aktiviteter, tyveri, havesyge, druk og røveri. 

 

De havde ikke kærlighed og hensyn til andre end sig selv. Det var kræve-mentaliteten. Her var 

ikke plads til kærlighed til næsten, eller til Gud – kun et begær efter at tilfredsstille deres egene 

behov. Intet udtryk for omsorg eller interesse for andres ve og vel. 

 

Siger Paulus da, at tyveri og røveri er mig tilladt? Det kan vel næppe være tilfældet. Og dog er 

hans pointe, at vi er sat fri af loven og står under nåden, således at loven ikke længere er møntet 

på os – det er nu kærligheden til Gud og til næsten, det drejer sig. Derved er alt, set fra den 

gamle pagts love, tilladt; men set ud fra kærlighedsbudet må vi søge at gøre det, der er gavnligt 

for os selv og vor næste! 

 

Paulus henviser blandt andet til, at det er ham tilladt at spise afgudsofferkød; men hvis han 

skader andre med det, er det til skade både for ham selv og for den anden (1 Korinther 

10:24–33). 

 

Vi kan ikke sige, at tyveri, røveri og ægteskabsbrud er kærlighed til næsten. Derfor må vi til 

stadighed forsøge at undgå sådanne synder.  

 

Paulus inkluderer seksuelle forhold mellem mænd – dette er indflettet i en opremsning af 

selvtilfredsstillende synder, hvor andre lider nød, afsavn og smerte pga af ens begær og 

havesyge. 

 

Altså er Paulus' syn den, at homoseksualitet på linje med al anden seksualitet ikke må bruges til 

tilfredsstillelse af ens egen begær. Utroskab er tilfredsstillelse af ens eget begær uden tanke for 

ægtefællens afsavn og ulykke. 

 

Kan man med rette sige, at Paulus anklager to menneskers trofaste, uselviske og kærlige udtryk 

for deres følelser for hinanden? 
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Nej, det mener jeg ikke. 

 

Vi skal tænke på vor åndelige opbyggelse, hvad der gavner og hjælper os fremad; det der er 

kærlighed og omsorg for andre. Kan det betyde, at det kan være en individuel sag, at noget er til 

hjælp for en person; men en hindring for en anden – og omvendt? 

 

Kan den homofile kærlighed være til gavn for en person; men ikke en anden? 

 

Vi skal vokse i kærlighed og blive mere lig Kristus. 

 

Efeserne 4 

v15 men sandheden tro i kærlighed skal vi i ét og alt vokse op til ham, som er hovedet, 

Kristus. 

 

Bemærk efterfølgende vers! 

 

Efeserne 5 

v1 I skal ligne Gud som hans kære børn 

v2 og vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en 

gave og et offer til Gud, en liflig duft. 

v3 Men utugt og al slags urenhed og griskhed må end ikke nævnes iblandt jer; det 

sømmer sig ikke for hellige. 

v4 Heller ikke skamløshed og tåbelig snak eller overfladisk vid; det passer sig ikke, 

men derimod taksigelse. 

v5 For det skal I vide, at ingen utugtig eller uren eller grisk - det er det samme som en 

afgudsdyrker - har lod og del i Kristi og Guds rige. 

v6 Lad ingen føre jer bag lyset med tomme ord; for det er den slags, der nedkalder 

Guds vrede over ulydighedens børn. 

v7 Gør derfor ikke fælles sag med dem! 

v8 For engang var I mørke, men nu er I lys i Herren; lev som lysets børn, 

v9 for lysets frugt er lutter godhed, retfærdighed og sandhed; 

v10 lad kun det gælde, som behager Herren, og tag ikke del i mørkets frugtesløse 

gerninger, men afslør dem. 

 

Kolossenserne 3 

v1 Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, dér hvor Kristus 

sidder ved Guds højre hånd. 

v2 Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. 

v3 I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. 

v4 Når Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret, da skal også I blive åbenbaret sammen med 

ham i herlighed. 

v5 Så lad da det jordiske i jer dø: utugt, urenhed, lidenskaber og onde lyster, og 

griskhed, for det er afgudsdyrkelse. 
v6 Det nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. 

v7 Den slags hengav også I jer til, dengang I levede sådan. 

v8 Men nu skal også I aflægge det alt sammen: vrede, hidsighed, ondskab, spot og 

skamløs snak i jeres mund. 

v9 Lyv ikke for hinanden, for I har aflagt det gamle menneske med dets gerninger v1 

og iført jer det nye, som fornyes i sin skabers billede til at have erkendelse. 
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1 Thessaloniker 4 

v1 I øvrigt, brødre, beder vi jer om og formaner jer i Herren Jesus til at gøre endnu 

mere fremgang i at leve sådan, som I lærte af os, Gud til behag, hvad I da også gør. 

v2 I ved jo, hvilke påbud vi gav jer ved Herren Jesus. 

v3 For dette er Guds vilje, at I skal helliges, så I afholder jer fra utugt, 

v4 sørger for hver især at have jeres hustru i hellighed og ære 

v5 og ikke i sanseligt begær som hedningerne, der ikke kender Gud, 

v6 og så I ikke foruretter eller udbytter jeres broder i forretning. For Herren straffer al 

den slags, som vi også tidligere har sagt til jer og har forsikret jer om, 

v7 og Gud kaldte os ikke til urenhed, men til hellighed. 

 

1 Thessaloniker 3 

v12 Og Herren lade jer vokse og blive overstrømmende rige i kærligheden til hinanden 

og til alle, som vores kærlighed til jer, 

 

1 Peter 2 

v16 I er jo frie, ikke til at bruge friheden som et dække for ondskab, men som Guds 

trælle. 

 

Denne frihed (frihed for loven og dødsstraffen ved dens overtrædelse; vi er nu under nåden og 

har loven skrevet i vore hjerter i form af kærligheden, som ikke gør nogen noget ondt) betyder 

selvfølgelig ikke, at vi kan gøre noget, som er i strid mod kærligheds-budene, hensynet til andre 

og åndelig opbyggelse. 

 

Hvis et menneske afskæres fra at elske et andet menneske, går han da ikke glip af en meget 

vigtig læresituation? Hvis man elsker et andet menneske og i oprigtig kærlighed til dette 

menneske ønsker at dele sit liv med det, vil det da ikke være frustrerende, hvis man ikke må 

glæde denne helt specielle person? Vil det ikke styrke og gavne forholdet, at man kommet så 

tæt på hinanden? 

 

Det vil være den almindelige måde for mange mennesker at udtrykke det på, men vi skal ikke 

kun lytte til, hvad folk siger og mener; men først og fremmest skal vi lytte til, hvad Gud siger og 

mener. Gud har ikke lovet, at det er en nem vej vi er trådt ind på. 

 

Gud skabte seksualiteten til menneskenes gavn og som en del af det, der skulle hjælpe dem til at 

nå frem til målet – det evige liv i Guds familie! 

 

»Fri sex«, uden hensyntagen og ansvar overfor partneren, skaber frustrationer, uønsket 

svangerskab, sygdomme og tomhed. 

 

Kærlighed bringer helhed, glæde fred, trofasthed osv. Hvor er begrænsningerne for at udtrykke 

sin kærlighed? Begrænsningen må ligge i det, det menneske man holder af kan lide og som 

binder en sammen i kærlighed, og, vigtigst af alt, virker befordrende  for begges Guds-

forhold! 

 

1 Korinther 6 

v9 Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! Hverken utugtige 

eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd, eller 

tyve eller griske mennesker, ingen drukkenbolte, ingen spottere, ingen røvere skal arve 

Guds rige.  
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v11 Sådan var nogle af jer engang, men I blev vasket rene, I blev helliget, I blev gjort 

retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd. 

 

Paulus taler om, at disse mennesker før levede i disse forskellige synder; men at de nu er blevet 

renset ved deres omvendelse. Det vil sige, at de godt kan have tilbøjeligheden til disse 

forskellige laster eller synder, men at de har taget beslutningen om ikke længere at leve under 

lasternes herredømme; eller betyder det, at den gamle pagt og dens lovbud er forældede og 

erstattet med kærlighedsbudet og nåden, således at disse mennesker ikke tilregnes deres synd? 

Det indbefatter jo nok det hele. 

 

1 Korinther 10 

v8 Lad os heller ikke bedrive utugt, sådan som nogle af dem gjorde det, og på én dag 

blev der dræbt treogtyve tusind. 

v9 Lad os heller ikke udæske Kristus, sådan som nogle af dem gjorde det, og de blev 

dræbt af slanger. 

v10 Giv heller ikke ondt af jer, sådan som nogle af dem gjorde det, og de blev dræbt af 

dødsenglen. 

v11 Alt dette skete med dem, for at de skulle være advarende eksempler, og det blev 

skrevet for at vejlede os, til hvem tidernes ende er nået.2 Derfor skal den, som tror, at 

han står, se til, at han ikke falder. 

v13 De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige. Og Gud er trofast; han 

vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe 

udvej, så I ikke bukker under. 

 

Vi skal ikke gøre os til dommere over andre, uanset deres svagheder. Gud siger, at vi skal lære 

at hade synd. Men han understreger også, at vi skal elske synderen med ubetinget kærlighed, 

uanset hans synder (Matthæus 5:44–46, Joh 13:34–35). 

 

Dette er vigtigt, fordi Jesus også sagde: »Thi tilgiver I menneskene deres overtrædelser, vil 

jeres himmelske Fader også tilgive jer; men tilgiver I ikke menneskene deres overtrædelser, vil 

jeres Fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser« (Matthæus 6:14—15). 

 

Vi behøver alle tilgivelse for vore synder, af hvilken art de end måtte være. Synd er synd, og 

synderes løn er døden. Men Guds gave til alle syndere, som omvender sig og kommer ind under 

Kristi blod, er evigt liv (Rom 6:23). 

 

Konklusionen på dette studie må være, at den enkelte må finde svaret for, hvad der hører under 

Guds kærlighedslov: Du skal elske din næste som dig selv! Et svar kan være rigtigt for et 

menneske og et andet svar for et andet menneske. Vi skal gøre alt i tro. Det er vanskeligt under 

den nye pagt at finde et klart forbud imod, at to mennesker, der holder af hinanden, udtrykker 

deres kærlighed seksuelt. Kan man gøre det i tro og kærlighed er det godt! 

 

Da jeg hovedsageligt har foretaget dette studie af personlige grunde har jeg ikke beskæftiget 

mig med den kvindelige homoseksualitet – Bibelens syn på lesbiske. 

 

I forbindelse med registreret partnerskab / vielse af bøsser og lesbiske er det nok værd at tage 

beretningen i det gamle testamente med i betragtning. I Ruts Bog kan man læse om hvordan 

Ruth og Naoomi indgår et "partnerskab" ind for Gud: Ruth 1.16-18. 

 

v16 Men Ruth svarede: »Du må ikke tvinge mig til at forlade dig og vende tilbage. Nej, hvor du 
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går hen, vil jeg gå, hvor du bor, vil jeg bo; dit folk er mit folk, og din Gud er min Gud. v17 Hvor 

du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Herren ramme mig igen og igen: Kun døden skal 

skille os!« 

 

Dette stærke parfold accepteres af alle i Noomis hjemby Betlehem 

 

Herefter kan man følge deres liv sammen og på et tidspunkt gifter Ruth sig med Boaz og føder 

en søn (Obed) - læg mærke til hvordan nabokonerne reagerer: Ruth 4.13-16: 

 

v13 Boaz indgik nu ægteskab med Ruth. Han gik ind til hende, og Herren lod hende blive 

gravid, og hun fødte en søn. v14 Da sagde kvinderne til No'omi: »Lovet være Herren, som ikke 

lader dig stå uden løser i dag. Han skal blive navnkundig i Israel! v15 Han skal holde dig i live 

og forsørge dig i din alderdom. Din svigerdatter, som har vist dig kærlighed, har født ham. Hun 

betyder mere for dig end syv sønner.« v16 Så tog No'omi drengen i sin favn, og hun blev hans 

plejemor. v17 Nabokonerne gav ham navn og sagde: »No'omi har fået en søn!« 

 

Alt i alt en bemærkelsesværdig fortælling, som har stor betydning idet Obed blev stamfader til 

Kong David: v22 Obed fik Isaj, og Isaj fik David. 

 

 

 


