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FORORD 
Dette notatet omhandler homofili og homoseksuelt samliv. Det er ment til hjelp og 
veiledning for lederskapet i Det Norske Misjonsforbunds (DNM) menigheter. Når vi 
sender våre menigheter en slik veiledning, er vi oss bevisst at vi forstår stykkevis også 
innen dette området, og at alt ikke er sagt med dette notatet. 
 
Bakgrunnen for notatet er at DNMs Predikant- og menighetsråd (PMR) for tre år siden 
satte ned et samlivsutvalg som skulle arbeide med ulike samlivsspørsmål, bl.a. homofilt og  
lesbisk samliv. Oppgaven var å legge frem materiale, som etter drøfting i PMR, kunne 
sendes DNMs menigheter som veiledning i disse spørsmål.  
 
På grunn av stort arbeidspress på andre områder, måtte noen av utvalgets medlemmer 
trekke seg fra oppgaven. Utvalget ble derfor etter hvert halvert til tre medlemmer, som 
også hadde andre prioriterte oppgaver. Som en følge av dette har arbeidet tatt lenger tid og 
blitt strukturert på en annen måte enn det som opprinnelig var planlagt.  
 
Det er misjonsforstander Sveinung Lorentsen som har forfattet det foreliggende notatet, 
men   PMR har gjennomgått det, kommet med innspill og sluttet seg til notatet i sin helhet. 
Kapitel 7 – ”Hvordan  vi skal forholde oss” – har PMR på en særlig måte arbeidet med. 
Det har også vært behandlet i DNMs forbundsstyre. Mange vil mene at det er dette kapitel 
som har den største aktualitet for de lokale menigheter. Det bør derfor leses nøye. De 
øvrige kapitlene er likevel ikke uvesentlige. De viser noe av temaets bredde og de 
vurderinger som ligger til grunn for de anbefalinger som gis. Vi mener slik informasjon vil 
ha interesse og verdi for lederskapet. Særlig vil vi henlede oppmerksomheten på kapitlene 
4 og 6.  
 
Vi er innforstått med at notatet har en form som kan gi skinn av en vitenskapelighet som 
det ikke har vært vår hensikt å gjøre krav på. Vi velger likevel å sende det ut i den form det 
har fått fordi en omarbeiding vil bety ytterligere forsinkelser. Notatet kan godt leses uten å 
ta hensyn til fotnotene, men disse gir supplerende informasjon for dem som tar tid til å ta 
dem med i sin lesning.   
 
Notatet bygger på lesning og studier av forskjellig litteratur, forskningsbasert og annen. 
Selv har vi ikke drevet forskning innen dette fagområdet, men har forsøkt å følge med 
innen nyere litteratur og den aktuelle debatt. Et forslag til foreliggende notat ble sendt 
enkelte homofile og lesbiske, hvor alle har eller har hatt tilknytning til DNM, til uttalelse. 
Vi er takknemlige for de tilbakemeldinger vi har fått, og har som en følge av dem foretatt 
noen endringer uten at vår grunnleggende forståelse er endret.  
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Selv om både kulturhistoriske, sosiologiske og psykologiske aspekter berøres i vårt notat, 
har den helt grunnleggende forutsetning for vår veiledning vært vår forståelse av hva 
Bibelen lærer på dette området. Dette er i tråd med DNMs lover (§2), hvor det heter at 
”Bibelen er menighetens eneste rettesnor for tro, liv og lære.” 
           
Oslo i januar 2004   
For DNMs Predikant- og menighetsråd  
Sveinung Lorentsen  
misjonsforstander
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1. INNLEDNING 
Det finnes en rekke etiske problemområder som utvilsomt angår større grupper og som 
burde oppta oss som kristne og kirke mer enn homofil og lesbisk kjærlighetsutfoldelse. Vi 
tenker her på etiske spørsmål vedrørende menneskeverdet, abort, eutanasi, verdens 
fattigdoms-problematikk, forbruk og ressursfordeling, forurensning og miljø-ødeleggelse, 
diskriminering, undertrykking, kriminalitet, vold og krig –  bare for å ha nevnt noen.  
 
Når vi likevel bruker tid og krefter på utredning, drøfting og veiledning vedrørende 
homoseksualitet, homofilt og lesbisk samliv, skyldes det primært ikke at dette er et 
særdeles sentralt bibelsk anliggende. Heller ikke er vi drevet av bevisst eller ubevisst trang 
etter å finne nye grupper å stigmatisere, diskriminere eller undertrykke, slik vi noen ganger 
blir beskyldt for. Men som kirke er vi en del av det samfunn vi lever i, og vi reflekterer i 
stor grad de problemstillinger som samfunnet for øvrig setter på dagsorden. Ja, ikke bare 
det. Gjennom den offentlige debatt utfordres vi direkte av grupper i samfunnet og i kirken 
til å ta standpunkt, komme med svar og gi veiledning. Selvsagt kunne vi ha overhørt og 
oversett de ulike problemstillinger samfunnet for øvrig påtvinger oss. Men det tror vi ikke 
ville være riktig. En levende kirke skal tale inn i sin samtid, oppmuntre, vekke, formane og 
veilede.  
 
I dagens situasjon finner vi det derfor forståelig at våre menigheter ønsker at vi som 
lederskap skal ha en begrunnet mening om homofilt og lesbisk samliv. Selv har vi også 
funnet det betimelig å gi veiledning i disse spørsmål. Samtidig viser de problemstillinger 
som er reist i de seneste års debatt, at det er vanskelig å komme opp med enkle og 
udiskutable svar og løsninger. Det er derfor rimelig at det vises ydmykhet og respekt både i 
forhold til egne og andres begrensninger, forståelse og valg, så vel som samfunnsmessige 
og kirkelige ordninger og praktiske løsninger.   

Glem ikke mennesket 

Når utfordringene om seksuelt mangfold når våre menigheter eller våre hjem, står vi ikke 
bare overfor teologiske standpunkt og etiske prinsipper, men primært overfor mennesker. 
Som mennesker har vi vår livshistorie og vår identitet, våre meninger og følelser, vår 
kulturelle arv og våre fordommer. Vi har våre ømme punkter og er sårbare. Vi har vår 
integritet, våre holdninger og våre forutfattede meninger å forsvare. Selv om vi i vårt 
arbeid har forsøkt å tenke prinsipielt, teologisk og etisk, har vi hele tiden hatt mennesker, 
ansikter og menneskeskjebner sentralt i vårt synsfelt. Slik har vi så langt vi har evnet 
forsøkt å være ”tro mot sannheten i kjærlighet” (Ef. 4,15). Likevel er vi ikke fremmede for 
at vi med våre standpunkt vil skuffe eller såre noen, mens andre kanskje vil føle seg 
oppgitt eller bli sinte. Det beklager vi selvsagt, men innser at slik er situasjonen.   
 
Når spørsmål omkring homofili og homoseksuelt samliv drøftes, er det innledningsvis 
viktig å presisere at homofili dreier seg om noe mer en sex. Det blir derfor en forvrengning 
av virkeligheten når homofile generelt blir sett på og omtalt som ’sexfikserte’ eller 
’overseksuelle’. ”Det eneste som skiller en lesbisk kvinne fra andre kvinner er at hennes 
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seksuelle interesse først og fremst er rettet mot en kvinne og ikke en mann. Hun går 
gjennom de samme seksuelle faser som alle andre kvinner” (Hägg/Werkmäster s124).  Det 
samme gjelder selvsagt for homofile menn.  
 
De homofile er først og fremst mennesker, med et mangfold av evner, interesser og 
holdninger, og med samme behov for fellesskap, anerkjennelse og respekt som andre 
mennesker har. Seksuell identitet, det være seg heterofil eller homofil, har med helt 
grunnleggende og eksistensielle følelser og behov å gjøre. Det har å gjøre med noe mer enn 
seksuelt samliv og tilfredsstillelse å gjøre. Seksuell identitet er sammenvevd med alt annet 
et menneske består av – kropp, intellekt, følelser og relasjoner. Det er menneskets 
opplevelse av og mulighet til leve, utfolde seg, bli respektert, elske og bli elsket som her 
berøres. Det kreves derfor at vi alle trår varsomt og taler med ydmykhet uten å bli 
utydelige, uavhengig av det standpunkt hver enkelt av oss har kommet frem til. I alle 
velmente teoretiske overveielser og prinsipper, om de er aldri så riktige og betimelige, må 
vi ikke glemme at mennesker flest er sårbare sjeler.   
 
Som kirke og kristne kan vi likevel ikke utelukkende la menneskelige oppfatninger og 
erfaringer, eller mer eller mindre sympatiske holdninger være avgjørende når en skal 
vurdere hva som er rett og galt. Selvsagt tar vi hensyn til ny forskning og forståelse, og vi 
bruker vår empati og intellekt så godt som vi evner. Men samtidig som vi holder frem 
Guds nåde og kjærlighet, slik evangeliet viser oss, og har mennesket og menneskets 
selvforståelse og behov for øyet, er vi forpliktet til undersøke hva Bibelen lærer. Ut fra den 
gir vi veiledning om hva som er rett og galt. Det gjelder i spørsmål vedrørende homofilt og 
lesbisk samliv så vel som i andre teologiske og etiske spørsmål.  

Områder som behandles 

I det følgende vil vi  se nærmere på samfunnets forhold til homofili i kulturhistorisk og 
psykologisk perspektiv. Vi mener en slik gjennomgang er viktig både for å få en bedre  
helhetsforståelse av saksforholdet og for bedre å kunne forstå kirkens, samfunnets og de 
homofiles kamp og holdninger i dag. Men statistiske, sosiologiske og historiske 
argumenter vil likevel ikke være avgjørende for vår vurdering av hva som er etisk og 
moralsk forsvarlig. 
 
Gjennomgangen av det bibelske skriftmaterialet er særdeles viktig for oss. Samtidig som vi 
ønsker å poengtere viktigheten av det, må vi vedgå at dersom det skulle bli behandlet på en 
fullgod måte, ville det gått langt utover den ramme dette arbeidet var ment å fylle. Når det i 
tillegg kan henvises til grundig eksegetisk og bibelteologisk arbeid som vi i det store og 
hele kan slutte oss til, mener vi at dette forhold er ivaretatt på en tilfredsstillende måte.1 
 
Etter dette vil vi se på homofili i etisk perspektiv før vi kommer med innspill til det 
sjelesørgeriske møtet, hvilket vi synes er viktig å rette oppmerksomheten mot. Til sist  tar 
                                                 
1 Vi har særlig gjort oss nytte av den uttalelse lærerrådet ved Det Teologiske Menighetsfakultet kom  med i 
1993, og som ble utgitt på Credo Forlag samme år med tittelen Homofili, kirke og samfunn. Samlivsutvalget 
og PMR  slutter seg til de store linjer i denne uttalelsen. På en særlig måte har vi også benyttet oss av 
utredningen fra Bispemøtets arbeidsgruppe om homofili,  Homofile i kirken (Kirkens informasjonstjeneste 
1995). Arbeidsgruppen delte seg i et flertall og et mindretall. Selv om utredningen i sin helhet er verdifull, er 
det mindretallets synspunkter som best samsvarer med de synspunkter som er fremkommet i PMR. 
Av annen litteratur som har vært oss til stor hjelp, nevnes Jon Stott: Seksualitet og samliv ( Oslo 1993),  
Merton Strommen  Kirken og homoseksualitet – En vei videre (Oslo 2001) og Johan Schmidt Larsen: 
Homofili (Fredricia 1993).   
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vi for oss den ordningsmessige siden og kommer med konkrete anbefalinger overfor 
menighetene. Selv om det området vil være av stor viktighet for menighetene, finner vi det 
vanskelig å være altfor detaljert. Hver sak har nemlig sitt særpreg og må behandles 
individuelt. Men vi vil peke på praktiske tiltak og veier å gå når slike saker blir mer enn 
teori i våre menigheter. Den profesjonelle holdning forutsetter kunnskaper og prosedyrer 
som gjør at en kan unngå de alminneligste og farligste fallgruvene når slike saker skal 
håndteres i menighetene.  

Begrepsavklaring 

Før vi går videre, kan det være nødvendig med en avklaring av begreper. Ordet homofili er 
rent leksikalsk sammensatt av to greske ord homos (= samme/like) og  filia (= kjærlighet), 
og betyr således ”kjærlighet til samme” (underforstått: kjønn). I overensstemmelse med 
denne grunnbetydningen brukes begrepet i dag om kjærlighet og seksuell tiltrekning 
mellom personer av samme kjønn (Friele 1985, s 14). En homofil er da en som har en slik 
følelsesmessig og seksuell orientering. Der er slik begrepet vil bli benyttet i vår 
fremstilling.  
 
En kvinnelig homofil betegnes gjerne lesbisk.2 Begrunnelsen for en egen betegnelse for 
kvinnelig homoseksualitet har bl.a. vært at vi ved det unngår å usynliggjøre kvinner som 
har en emosjonell og seksuell orientering mot personer av samme kjønn ( St.meld. nr. 25 
(2000-2001), kap. 1.3). I vår fremstilling vil vi derfor benytte begrepet lesbisk når vi 
spesielt har seksualitet mellom kvinner i tankene.  
  
I  den pågående debatt har det fra flere hold blitt gjort forsøk på å skille mellom begrepene 
homofil/lesbisk, som gjerne refererer til den homoseksuelle orientering, og 
homoseksualitet, som da referer til den seksuelle praksis mellom to av samme kjønn, som 
da ikke nødvendigvis behøver å være homofile eller lesbiske, men oftest er det (Homofile i 
kirken s 47).  
 
Denne måten å skille mellom seksuell orientering og praksis er ikke uproblematisk. Av 
noen blir den betraktet som en merkverdighet. Av andre blir den anfektet fordi et slikt 
skille sies  ikke å ta mennesket som en enhet på alvor. Vider vil noen hevde at ved å skille 
praksis og orientering står en i fare for å betrakte seksualiteten som noe ytre, og ikke som 
integrert i hele personligheten.  
 
Etter vår mening fører likevel differensieringen mellom orientering og praksis noe 
vesentlig positivt med seg. Har vi klart innholdsbestemt betegnelsene, vil det kunne være 
med å lette og klargjørende kommunikasjonen. Dessuten vil et skille kunne bidra til at en 
kan avvise eller bekrefte det ene uten derved å avvise eller bekrefte det annet. Et menneske 
kan for eksempel ikke lastes for hva det er, men for hva det gjør. Skillet mellom ’det å 
være’ og ’det å gjøre’ er ganske vesentlig for vår etiske tenkning og veiledning. Derfor vil 
vi i det følgende benytte oss av begrepene på den måten som nevnt over, dvs. at vi skjelner 
mellom homofil/lesbisk identitet og aktivitet, mellom preferanse og praksis. 

                                                 
2 Betegnelsen henspiller på den greske øya Lesbos, hvor den  kvinnelige forfatteren, Sappho, omkring 600 f. 
Kr. hyllet kjærligheten mellom kvinner. Hennes lesbiske kjærlighetsdikt gjorde henne til en av samtidens 
mest betydelige diktere. Hennes diktning ble senere fordømt av kirkens ledere, og pave Gregor VII gav i 
1073 ordre om at alle hennes dikt skulle brennes. Først under Renessansen ble noe av Sapphos diktning igjen 
tilgjenglig og kjent (Bergh/Bjerck/Lund 1978, s 187).    
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2. KULTURHISTORISK RISS 
Homoseksuell atferd synes å ha vært kjent i de fleste kulturer i ulike epoker. Generelt vil 
en likevel kunne hevde at i de fleste kulturer og gjennom alle historiske perioder har 
homoseksuell atferd mer eller mindre blitt nedvurdert, fordømt og latterliggjort. Kirken har 
ikke vært noe unntak i så henseende. Det er blitt hevdet at ”de homofiles historie er 
historien om … kriminalisering og trakassering” (Christoffersen og Selvik s 148). Bare i 
ganske få kulturer har homoseksualitet vært anerkjent, og da forstått som homoseksualitet 
blant menn. Lesbisk seksualitet har stort sett blitt oversett.3  

Bibelen og antikken 

Homoseksualitet ser ut til å ha vært praktisert blant ”hedningefolkene” som omgav Det 
gamle testamentlige Israel, bl.a. kanaanittene. Israels folk, og følgelig også Det gamle 
testamente, var derfor avvisende til homoseksualitet, og denne form for seksualitet var 
forbundet med dødsstraff (3. Mos. 18 og 20). Men å hevde at jødene som et ledd i sin 
religion sannsynligvis har ”praktisert homoseksualitet på samme  måten som de fleste 
andre folkeslag i denne delen av Asia” (Bergh/Bjerck/Lund s 188) kan ikke vi se at det er 
grunnlag for å hevde. Likeså finner vi det ikke riktig at fordømmelsen av homoseksualitet 
hos jødene først oppstod på den tiden da jødene vendte tilbake fra det babylonske 
fangenskapet, og at fordømmelsen da skulle være begrunnet med at jødene ville løsrive seg 
fra nabofolkene ved å bryte med de skikker de hadde hatt felles, slik det også hevdes.4 
 
Noen vil mene at når Bibelen avviser homoseksuell praksis5, er det en avvisning av den 
seksuelle dekadanse6, promiskuitet7, pederasti8 og tempelprostitusjon, som var kjent for 

                                                 
3 Hägg og Werkmäster skriver: ”Kvinner som elsker kvinner passer ikke inn i mønsteret, de må fortrenges fra 
bevisstheten. Mannssamfunnet later som de ikke finnes … de er ikke farlige – de er usynlige” (1974, s 122).  
4 Bergh, Bjerck og Lund synes å datere slutten på det babylonske fangenskap til ca år 700. Fangenskapet tol 
til år 586 f.Kr og varte i ca 70 år. Vi har altså en feilangivelse på ca 200 år. Men det er riktig som det sies, at 
kong Josjia ca år 625 f.Kr. satte fyr på de tempelprostituretes tilholdsted i tempelet i Jerusalem, og at han 
fordrev og hånet dem (2. Kong. 23, 7). Men også før hans regjeringstid hadde konger foretatt 
tempelrenselser, bl.a. kong Asa , ca år 900 f. Kr. (1. Kong. 15,12)   
5 I hovedsak retter forbudet seg mot seksuell omgang mellom menn. Kvinner er så godt som ikke nevnt. Slik 
har det også gjerne vært senere i andre kulturer: Lover mot homoseksuelle handlinger gjelder med få unntak 
bare menn (Bergh/Bjerck/Lund 1978, s 189). Men selv om kvinner som elsket kvinner ikke var kriminalisert, 
ble de likevel holdt nede og ignorert (Frielse 1985, s 150). 
6 Dekadanse = forfall/tilbakegang, særlig om kultur (av lat. de=ned og cadere=falle) . Blir ikke sjelden brukt 
for å betegne et liv som bryter med borgerlig moral og konvensjoner.  
7 Promiscue (lat) = i fleng. Promiskuitet blir gjerne brukt som en betegnelse for en samlivsform som ikke 
følger noen vedtatte regler, et tøylesløst seksualliv, coitus (=samleie) i fleng.   
8 Med pederasti menes et asymmetrisk seksuelt forhold mellom en aktiv voksen elsker (gr.: erastes) og en 
yngre gutt  (gr.: pais =barn/gutt), i alderen 12-18 år, og som gjerne spiller en mer passive rolle. Slike forhold 
var ikke ualminnelig i antikken, særlig hos grekerne. Et pederastisk forhold var vanligvis begrenset i tid og 
opphørte etter at gutten var ferdig med puberteten. I slike forhold var det ikke snakk om anal coitus, som ble 
regnet som vanærende og forbeholdt slaver og prostituerte.  Pederasti bør ikke forveksles med begrepet 
pedofili, som vanligvis refererer til erotiske forhold til små barn av begge kjønn (Homofile i kirken s 125). Vi 
kan også merke oss at kvinnelig homoseksualitet er ukjent som pederastisk institusjon i antikken (Homofili, 
kirke og samfunn  s 35).  
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jødene fra de omliggende folkeslag. De samme vil hevde at Bibelen derfor ikke 
nødvendigvis avviser det forpliktende og varige homoseksuelle samlivet, som de mener var 
ukjent både for Det gamle og Det nye testamente.9 
 
Men dokumenteres kan det at antikken ikke bare kjente til flyktige homoseksuelle forhold 
eller asymmetriske forhold mellom voksne menn og unge gutter. Det finnes en rekke 
eksepler på varige og stabile homoseksuelle forhold så vel som seksuelle forhold mellom 
jevnbyrdige  av samme kjønn,10 selv om slike forhold gjerne ikke var sosialt akseptert. 
Antikken kjente også til forskjellen mellom dem som hadde en genuin homoseksuell 
orientering og dem som var det av andre grunner.11   
 
Hva Det gamle testamente angår, så vet vi ut fra skriftmaterialet at homoseksualitet ikke 
var ukjent. Vi vet med sikkerhet at homoseksuell tempelprostitusjon var kjent (5. Mos. 
23,17; 1.Kong. 15,12; 2.Kong. 23,7 og o.fl.), likeså den promiskuøse homoseksualiteten. 
Men vi kan ikke med sikkerhet slå fast at de gammeltestamentlige forfatterne hadde 
kjennskap til den mer konstitusjonelle homoseksuelle driftsorientering, eller om de kjente 
til det varige og forpliktende forhold mellom homoseksuelle. Vi kan likevel ikke utelukke 
at slik kunnskap fantes.   
 
Hva Det nye testamente, og da særlig Paulus, kjente til av ulike former for 
homoseksualitet, vet vi heller ikke med sikkerhet. Men vi vet at Paulus, som vokste opp i 
Tarsus, som var et senter for gresk-romersk dannelse, ikke var ukjent med gresk kultur og 
litteratur. Vi vet også at han hadde en betydelig reisevirksomhet i den gresk-romerske 
verden, hvor de forskjelligste former for homoseksuell aktivitet var kjent og praktisert. Vi 
må derfor kunne regne som sannsynlig at de former for homoseksualitet som vi har omtalt, 
var like kjent for ham som for andre jødiske forfattere i hans samtid.12  

                                                                                                                                                    
  
9 Det hevdes bl.a. av professor Jervell i Vårt Land 08.04.99, hvor han innledningsvis unyansert og kategorisk 
skriver: ”Om homofili sier Bibelen ingenting.” Og fortsetter: ”Nemlig at det er noe konstitusjonelt betinget, 
en legning. Unntaksvis er dette kjent i antikken, som hos Aristoteles. Men det er ukjent i Bibelen.” . Og 
videre: ”Derimot forekommer det noen ganske få steder tale om homoseksuelle handlinger. Og de begås av 
heteroseksuelle.” 
Det meste av hva Jervell her skriver er meget diskutabelt, og argumentene for at det ikke stemmer er mange.    
10 Cicero (106-43 f.Kr) bekrefter at Markus Antonius levde sammen med Curio ”i et stabilt og varig 
ekteskap” (latin: matrimoni). Aldersforskjellen mellom dem var to år.  
Martial (ca 40-104 e. Kr.) forteller om bryllup mellom Callistratus og Afer.  
Platon (ca 428-348 f.Kr.) skriver i Symposion at det finnes en eros hos noen menn som bare retter seg mot det 
maskuline kjønn  og ”føler en dragning mot det mandige og forstandige. … De legger aldri sin elsk på 
mindreårige gutter, men avventer tiden … Den slags elskere vil være hos og leve sammen med sin utkårede 
hele livet.”  
Plutark (ca 45-120 e. Kr.) forteller at krigere i Theben hadde erotiske forhold til andre i gruppen. Altså 
jevnbyrdige homoseksuelle forhold.  
Sventonius (ca 120 e.Kr.) forteller at keiser Galbas  erotiske lidenskap mest var ”rettet mot hans eget kjønn, 
mot robuste menn som hadde gutteårene bak seg” ( Hvalvik 1999).   
11 Aristoteles (ca 348-322 f. Kr.) sier i Den Nikomakiske etikk (7.5): ”Noen er slik av naturen, andre av vane, 
så som de som er misbrukt fra barnsben av.”   
Platons Symposion forteller om menn som slett ikke har noen ”dragning mot ekteskap og barneavl”, men bare 
føler seg tiltrukket av gutter og menn. Han forklarer dette ut fra en skapelsesmyte om de tre kjønn i urtiden: 
mann, kvinne og mannkvinne. Disse skapninger ble delt i to og derfor søker tilbake til sin andre halvdel: 
mann til mann, kvinne til kvinne, og mann til kvinne og vice versa.  (Hvalvik 1999) 
12 I jødedommen omkring Paulus tid finnes en rekke kilder som avviser homoseksuell atferd: Visdommens 
bok (omkring Jesu fødsel ) tar med ”unaturlig kjønnsliv” i en liste over synder som er en følge av 
avgudsdyrkelse. Den jødiske filosofen Filon (ca 20 f.Kr. -  ca 50 e.Kr.) avviser pederasti, og den jødiske 
historieskriver Josefus (37- ca 100 e.Kr.) forteller om de ”unaturlige” lyster som fantes hos grekerne i form 
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Middelalderen 

Mens de homoseksuelle tidligere stort sett ble nedvurdert og latterliggjort, og i sosialt og 
kirkelig sammenheng førte til at de ble utelukket fra fellesskapet, ble de mange steder i 
middelalderen forfulgt og straffet, noen ganger på en bestialsk måte.  
 
I Spania var straffen for homoseksualitet konfiskering av all eiendom, kastrering, steining 
og brenning. I Portugal ble de homoseksuelle enten brent eller dømt til galeislaver. Andre 
land hadde tilsvarende eller andre straffemetoder (Bergh/Bjerck/Lund s 190 fg).   

Europa i nyere tid 

Ved opprettelsen av Det Tyske Riket i 1871 overtok Tyskland Preussens lovgivning 
vedrørende homofili.13 Loven innebar at menn kunne få fengsel opp til 5 år for 
homoseksuelle handlinger. Etter 1. verdenskrig, ble forbudet mot homoseksualitet 
avskaffet. Weimar-republikkens Tyskland, og da særlig Berlin, kom til å bli et sentrum for 
homofile i Europa (Bergh/Bjerck/Lund s 192) Hit kom millioner av mennesker fra hele 
verden for å oppleve kjærlighetens metropol fremfor noen (Friele 1985, s 157).14  
 
Men under hele 1920-tallet gjennomførte nazistene direkte voldshandlinger mot de 
homofile organisasjonene i Tyskland. Etter at Hitler kom til makten, dømte domstolene 
homofile til varierende fengselsstraff ved første pågripelse, og kastrering ved andre 
pågripelse.15 Også etter 2. verdenskrigens slutt, levde de homofile i Tyskland under svært 
vanskelige forhold. 
 
Frem til 1760 var det middelalderloven som galdt for de homofile i Frankrike. 
Revolusjonen i 1789 avskaffet sedelighetslovgivningen, og Napoleons straffelov av 1810 
gjorde ikke forskjell på heterofile og homofile sedelighetsforbrytelser. Fra begynnelsen av 
1900-tallet ble Paris et fristed for homofile.16 
 
I England ble det under Henrik VIII i 1533 innført dødsstraff for homoseksuelle handlinger 
mellom menn. I 1861 ble dødsstraffen avskaffet og erstattet med fengselstraff fra 10 år til 

                                                                                                                                                    
av incest og homoseksualitet, og som ble legitimert ved henvisning til gudenes atferd (Homofile i kirken s 
127).  
13 I den prøyssiske loven om homoseksualitet av 1851 heter det bl.a. at ”unaturlig utukt mellom menn og 
mellom mennekser og dyr, straffes med fengsel. Tap av borgerlige rettigheter kan idømmes”  (Frielse 1985, s 
154).  
14 Claire Waldorffs kabareer og hundrevis av barer og restauranter fikk folk til å glemme nedgangstiden. Her 
skapte Richard Oswald (1880-1963) i 1919 sin første stumfilm som åpent drøftet homoseksualitet, Anderes 
als Andern, og senere kom Mädchen in Uniform (1931). Her ble verdens første homseteater åpnet i 1921, 
Theater des andern Eros, under ledelse av Bruno Mattusek, og her utkom lesbiske tidsskrifter som 
Frauleizeitung (1904), Die Freundin (1924) og Frauenliebe (1925). Lesbiske fra hele verden levde åpent og 
organiserte seg rundt tidsskriftene, bl.a. tok forfatteren Karin Boye del i det lesbiske kulturliv i Berlin i noen 
måneder i 1932 (Friele 1985, s 157 fg).   
15 Som eksempel på nazistenes herjinger nevnes at i  mai 1933 stormet nazistiske studenter Hirschfeld-
instituttet, Weltliga für Sexualreform, som var grunnlagt i 1921. Bøker, bilder og uerstattelige arkiver gikk 
tapt, og ikke minst skapte det frykt og varslet vanskeligere tider for de homofile i Tyskland. 
I 1934 ble prostitusjon forbudt med lov. Det forhindret ikke at Himmler i 1940 bygget de første 
spesialbordellene. Kvinner fra okkuperte land ble tvangsplassert i bordellene. Også lesbiske ble innrullet i 
bordellene. Andre ble sendt til samleieanstalter, hvor det produserte elitebarn (Frielse 1985, s 171). 
16 I 1910 har Romaine Brooks, som en av de første kvinnelige malere som åpent behandlet kjærlighet mellom 
kvinner, sin separatutstilling i Paris, og her ble boken til Radclyffe Hall, Ensomhetens brønn, utgitt, og senere 
beslaglagt i 1928.  
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livsvarig. I 1885 ble det under dronning Victoria innført to års fengsel også for private 
homoseksuelle handlinger mellom menn.17   
 
I Danmark ble straffebestemmelsen mot homoseksuelle handlinger avskaffet i 1933. I 
Sverige ble totalforbudet mot homoseksuelle handlinger av 1864 i 1944 forandret slik at 
frivillig seksualitet mellom mennesker av samme kjønn i prinsippet var tillatt etter fylte 18 
år.  
 
I Russland hadde revolusjonen til å begynne med ført til en seksuell liberalisering. ”Det var 
ikke statens oppgave å blande seg i folks privatliv,” het det. Men det ble ikke tillatt for de 
homofile å organisere seg.18 
 
Men forholdene endret seg. I 1933 skrev Marxim Gorki en rekke artikler hvor han 
fordømte homoseksualitet og så på det som et produkt av fascismen, og derfor burde 
utryddes av Sovjetunionen. Året etter ble det vedtatt en spesiallov mot homoseksuelle. 
Strafferammen var fra tre til åtte år, og forvisning til Sibir var ikke ualminnelig. Samme år 
ble det iverksatt massearrestasjoner av homofile i Moskva, Leningrad og Odessa 
(Bergh/Bjerck/Lund. s 198). 

Utviklingen i Norge 

Selv om antihomofile holdninger også har kommet til uttrykk i det norske samfunn, har vi i 
vårt land ikke vært i nærheten av den omfattende og systematiske forfølgelse som 
homoseksuelle ble utsatt for under totalitære regimer i Hitlers Nazi-Tyskland og Stalins 
Sovjet, eller for den saks skyld i USA under McCarthy-tiden, ”hvor sammenkobling av 
kjetteri og homoseksualitet fikk en renessanse” (Prøitz 1995, s 18).19 Likevel har det i 
Norge, som i mange andre land, gjennom historien skjedd en uverdig og omfattende 
diskriminering og trakassering av homofile og lesbiske.  
 
Vi skal merke oss at i Norge var homoseksuell atferd underlagt dødsstraff inntil 1687.20 Ut 
over dette vet vi lite om de homofiles situasjon i Norge før etter 2. verdenskrig,21selv om vi 
ikke ubegrunnet må kunne anta at deres livssituasjon har vært særdeles vanskelig. Først 
mot slutten av 1900-tallet synes det å ha skjedd en radikale endringer i vårt lovverk og våre 
holdninger.  
 

                                                 
17 I 1895 ble forfatteren Oscar Wilde etter denne loven dømt til to års fengsel for et homoseksuelt forhold 
(Prøitz 1995, s 16). Dronning Victoria påstod at kvinnelig homoseksualitet ikke kunne forekomme, og at en 
derfor ikke behøvde noe forbud mot det. Først da en kvinne i 1918 offentlig stod frem som lesbisk, ble et 
lovforslag mot lesbiske forhold fremmet (Bergh/Bjerck/Lund 1978, s 196).  
18 ”Angående homoseksualitet, sodomi og andre former for seksuell tilfredsstillelse som i europeisk 
lovgivning blir betraktet som forbrytelser mot offentlig moral, blir i sovjetisk lovgivning behandlet på samme 
måte som såkalt ”naturlig” samleie. Alle former for seksuelt samleie er en privat sak,” het det 
(Bergh/Bjerck/Lund 1978, s 197).  
19 Riktignok skjedde det en liberalisering fra slutten av 1960-tallet, men maksimumsstraffen for 
homoseksuelle handlinger var så sent som i 1975 livsvarig fengsel i fem delstater og fra 10 til 20 års fengsel i 
33 delsatater (Bergh/Bjerck/Lund 1978, s 196). 
20 I Christian Vs norske lov var straffen for homoseksuell omgang mellom menn dødsstraff ved brenning, 
Straffelovens § 213. At loven bare omfatter seksuell atferd mellom menn, kan være et uttrykk for at lesbiske 
forhold enten ble oversett eller sett på som like utenkelig som det dronning Victoria gjorde. (Se note over.) 
21 Riktig nok kjenner vi til at i tidsrommet 1905-1950 ble det reist 119 straffesaker etter § 213, men innholdet 
i dommene vet vi lite om (Bergh/Bjerck/Lund 1978, s 211). 
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Det Norske forbund av 1948 ble stiftet i Oslo høsten 1950, og da som en underavdeling av  
det danske ”Forbundet af 1948”22 Målsettingen var å motarbeide diskriminering av 
homofile og arbeide for lesbiske og homofiles rettsvern og rettigheter.23 I 1972 ble 
homoseksualitet mellom menn avkriminalisert.24 I 1977 ble ikke lenger homofili 
diagnostisert i psykiatriske kategorier, og året etter ble homofili tatt ut av de medisinske 
ordlistene.25 I 1981 fikk de homoseksuelle rettsvern mot diskriminering.26  
 
Det var forholdsvis liten dissens og offentlig debatt da disse endringene i vårt lovverk ble 
foretatt, men debatten blusset opp både i kirke og samfunn da lov om homofilt partnerskap 
ble vedtatt av Stortinget i 1993.27 Partnerskap er blitt sett på som en ”ekteskapslignende 
institusjon” (St.meld. nr 25 (2000-2001), kap. 2.1), og ”partnerskapsloven” ble bl.a. 
begrunnet med at det for samfunnet ville være ønskelig å motvirke rotløshet og bidra til 
stabile samliv som beskytter mennesket og mennesket integritet (Homofile i kirken s 32). 
Men vi skal heller ikke se bort fra den betydning det hadde at Aids-problematikken da 
hadde meldt seg med full styrke. 
 
Både i teori og praksis har kjønnsroller og seksuell atferd endret seg radikalt de seneste 30-
40 årene.28 I 1947 så en stor del av befolkningen på homofili som et svært alvorlig 
lovbrudd. I 1998 stilte majoriteten av det norske folk seg positivt til homofile og lesbiske 
(St.meld. nr 25 (2000-2001), kap. 2.3.4). I tråd med denne utvikling er ulike samlivsformer 
blitt langt mer alminnelig. Foruten heterofilt samboerskap har både  homofilt partnerskap 
og homofilt samboerskap fått en stor grad av aksept fra samfunnets side. I tillegg har det 
skjedd en større åpenhet og aksept av sex mellom kjærester og venner.29En slik utvikling 
har ikke gått kirken ubemerket forbi.  

                                                 
22 I dag er navnet Landsforeningen for lesbiske og homofile (LLH) og har kontor i St. Olavs plass 2 i Oslo.  
23 Allerede året etter stiftelsen sendte de brev til Justisministeren om å revurdere Straffelovens § 213, som 
kriminaliserte homoseksuelle handlinger.  
24 Allerede i 1953 forelå det en innstilling til Stortinget om endring av Straffelovens § 213. Forslaget 
inneholdt en aldersgrense på 18 år for homoseksuelle handlinger, slik som i Danmark og Sverige. Parallelt 
med dette ble det fremsatt et forslag om at homofile organisasjoner skulle forbys. Forandringsforslagene som 
skulle opp i Stortinget i 1955, ble utsatt på ubestemt tid. Da vedtaket om endring av § 213 ble fattet, var det 
bare Kristelig Folkeparti som stemte mot lovendringsforslaget  (Bergh/Bjerck/Lund 1978, s 212-214). 
25 Dette gjelder generelt og ikke bare i Norge. 
26 Straffelovens antidiskrimineringsparagraf, § 349a, har en strafferamme på 6 måneder for dem som i 
yrkesmessig sammenheng diskriminerer eller nekter personer varer eller tjenester ”på grunn av hans homofile 
legning, leveform eller orientering.” Paragrafen omfatter også forbud mot diskriminering pga. religion, 
hudfarge, nasjonalitet eller etnisk opprinnelse.  
27 Danmark hadde da fire år tidligere, som det første land i verden, legalisert homoseksuelle ekteskap. 
Partnerskapsloven innebærer ikke bare rettigheter tilsvarende de ektepar har, men også de gjensidige og 
samfunnsmessige forpliktelser. Unntatt var retten til å adoptere barn. Her veidde hensynet til barna tyngst. 
Ingen har rett til barn, men barn har rett til foreldre, dvs. foreldreomsorg fra en mor og en far 
(Christoffersen/Selvik  1995, s 150).  I ettertid er også dette krav blitt brakt på bane, slik for eksempel også 
retten til ordinasjon og bestemte stillinger i kirken er aktualisert.    
28 Det sies at ”Stonewall-opprøret i New York sommeren 1969 ble startskuddet for homofil frigjøring over 
hele den vestlige verden” (Prøitz 1995, s 19).  Det var de homofile i Stonwall, et sterkt homofilt område midt 
i New York, som da gikk til angrep på politiet, som de mente trakasserte dem. Politiet hadde drevet razzia 
mot barer og klubber, og arrestert flere homofile. Med hjelp av støtte fra flere hold ble Politiet drevet ut av 
bydelen. Opprøret gav signaler til oppblomstringene av de homofiles kamp i resten av USA og i Europa, og 
den nye homobevegelsen søkte kontakt med og støtte fra andre undertrykte grupper og minoriteter 
(Bergh/Bjerck/Lund 1978, s 207 fg).     
29 I de seneste årene har det også skjedd en større åpenhet, og delvis aksept, overfor pornografi, uten at det 
skal kobles sammen med det tema vi i dette notatet tar opp, slik det i noen sammenhenger har vært gjort. 
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Utviklingen i kirkelig sammenheng 

Det er stor avstand fra biskopenes uttalelse i 1954, hvor det heter at ”Homoseksuelle 
handlinger bør gjelde som de perverse og forkastelige ting de er … En må være 
oppmerksom på at vi her står overfor en fare av verdensdimensjon”, til biskopenes uttalelse 
av 6. april 1995, som sier at ”Mange homofile ønsker å leve i ordnede, ryddige og verdige 
forhold, og med vilje til livslang troskap. Det er derfor ikke mulig å opprettholde en 
ensidig fordømmelse av homofilt samliv som søkes realisert i trofaste og varige forhold. 
Også i slike forhold finnes menneskelige kvaliteter som i seg selv svarer til etiske verdier 
som omsorg, hjelpsomhet og tjenersinn” (s 6). 
 
Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile ble stiftet i februar 1976. Tidligere leder av Det 
Norske Forbund av 1948, Kjell Erik Øie, sier at de homofile ser kirken som en ”kulturell 
og politisk maktfaktor” som langt utover sine egne aktive rekker øver ”enorm innflytelse 
på folks holdninger og verdier. Hva som skjer i kirken, er derfor av stor betydning for alle 
homofile,” og kirken betraktes som de homofiles fremste kamparena. Men organisasjonen 
ble ikke grunnlagt som en kamporganisasjon for å endre kirkens syn på homofili, men var 
den gang mer en protest mot Det Norske Forbund av 1948, som hadde oppfordret de 
homofile til å melde seg ut av Den norske kirke (Vårt Land 11.11.95).30 Og ifølge Per 
Lønning (Strommen s 123) var det først året etter at debatten vedrørende homofili for alvor 
startet innen kirken. Da kom Hygen-utvalget, som var oppnevnt av Bispemøtet, med sin 
innstilling. I den skilles det mellom ”legning” og ”praksis”, hvilket fra homofilt hold til å 
begynne med ble vurdert som et fremskritt. Innstillingen oppfordret også kirken til å 
”revidere sin tradisjonelle holdning til homofili. Det er bare de selvvalgte homofile 
handlinger det tas avstand fra i Bibelen – den ekte homofile som på grunn av sin legning er 
avskåret fra annet enn homofile relasjoner, kjenner Bibelen ikke til.” (Sitatet er hentet fra 
Lespisk/homofil – åpen himmel s 10). ”Men samtidig sier utvalget at det ikke er noe i 
Bibelen som gir grunnlag for en positiv anerkjennelse av homofile forhold” (sitert etter 
Bispemøtets uttalelse 1995, s 5). 
 
Men ganske snart ble det reist kritikk mot et begrepsmessig skille mellom legning og 
praksis, mot et ”ja” til det ene og ”nei” til det andre.31 Argumentasjonen var at ”det er 
ulogisk å hevde at en tilbøyelighet er god, men at det er forkastelig å omsette den i 
handling” (Lønning i Strommen s 121).32  

                                                 
30 Initiativtaker til Åpen kirkegruppe var Aasmund Vik, en katolikk som syntes det var uakseptabelt at 
kirkene avviste de homofile, og at den homofile bevegelse på sin side avviste kirken. Også nåværende leder 
av Åpen Kirkegruppe, Erlend Torjussen, opplever  ”det sterke hatforholdet til Kirken og kristendommen som 
ofte hersker i homofile miljøer” som ”trist, men ikke vanskelig å forstå” (Vårt Land 12.08.03). Mer 
informasjon finnes på Åpen kirkegruppes nettsider: www.apenkirkegruppe.org/nfindex2.htm.  
31 I Bispemøtets uttalelse fra 6. april 1995 heter det: ”Den innsikt som er vunnet i spørsmålet om 
homoseksualitetens kjennetegn, gjør det ikke lenger rimelig å opprettholde skjelningen mellom legning og 
praksis, slik Bispemøtet i 1977 brukte den. Den homofile orientering er mer kompleks enn ordet ”legning” 
kan uttrykke, og grensen mellom homofil orientering og homofil handling er ikke enkel å trekke” 
(Konklusjon, punkt 1, s 9). 
32 I Replikk til Svein Aage Christoffersen tar Peder Gravem og Jan-Olav Henriksen opp denne 
problemstillingen. De gir kritikerne rett, og hevder samtidig at ”mennesker er noe mer enn legning og 
praksis. Som moralsk ansvarlige forholder vi oss alltid både til vår legning og vår praksis. Det skjer bl.a. i 
kraft av den moralskle tradisjon og den kultur som er nedfelt i oss, og som danner bakgrunnen for våre 
handlinger. Dette bidrar til dannelsen av våre holdninger.” Holdningen plasseres altså som et etisk begrep 
mellom legning og handling, og for mennesket som moralsk ansvarlig går det ikke noen direkte vei fra 
legning til praksis (Norsk Teologisk Tidsskrift 1/96 (1995)). 
Per Lønning mener på sin side at når mye taler for å legge til side begrepet legning, skyldes ikke det ”et 
prinsipielt tilbaketog fra overbevisningen at den enkeltes mønster av anlegg og tilbøyeligheter … ikke 



Homofili og homoseksuelt samliv  

16 

 
Et nytt veiskille i debatten kom med innstillingen Homofile i kirken. Innstillingen ble lagt 
frem for Bispemøtet i 1995. Bispekollegiet delte seg i et flertall (8) og et mindretall (3). 
Flertallet fikk tilslutning fra Kirkemøtet samme høst. Et mindretall uttrykte sin lojalitet 
overfor det felles vedtak.33  
 
Kirken synes å ha vært rimelig trygg på at i spørsmål om ordinasjon og ansettelse av 
praktiserende homofile, ville den forbli ”herrer i eget hus”. Men i  2001 ble det fra 
regjeringshold34 hevdet at ved en nær forestående revisjon av Arbeidsmiljøloven ville 
kirken kunne bli tvunget til å åpne alle sine tjenester for samlevende homofile (Lønning i 
Strommen s 124). Slike tanker møtte samlet motstand fra kirkelig hold, og et slik forslag er 
heller ikke blitt fremmet for Stortinget.  

Levevilkår og livskvalitet 

Undersøkelser viser at lesbiske og homofile har gode materielle levevilkår, faktisk bedre 
enn befolkningen generelt. De har gjennomsnittelig høyere inntekt og høyere utdanning 
enn befolkningen for øvrig. Forskning viser at lesbiske og homofile er godt integrert i 
samfunnet og opplever sammenheng og helhet i livet sitt. Gruppen skiller seg positivt ut i 
forhold til sosialt nettverk, og flere er med i ulike kultur- og fritidstilbud enn det som er 
vanlig i befolkningen ellers.  
 
At et flertall homofile i dag gir uttrykk for at de er tilfreds med sin homofile identitet og 
opplever et meningsfullt og rikt sosialt liv, må vurderes positivt. At disse følgelig ikke 
ønsker å endre sin seksuelle preferanse, er forstålig. Mange tilhørende denne gruppe 
opplever derfor ikke bare all snakk om helbredelse og tilbud om terapi som uforståelig 
eller unødvendig, men  som provoserende, sårende og uetisk.  
 
Samtidig vet vi at levevilkårene for mange homofile og lesbiske ikke er noen idyll.  
Stortingsmelding 25 (2000-2000), Levevilkår og livskvalitet for lesbiske og homofile i 
Norge, forteller at undersøkelser viser at andelen av dem som plages av selvmordtanker 
eller som har forsøkt å ta sitt liv, er flere ganger større blant de homofile enn i 
gjennomsnittsbefolkningen.35 Dette er et problem som ikke må bagatelliseres, særlig når vi 

                                                                                                                                                    
rettferdiggjør at en omsetter impulser i handling.” Men det er økt viten som taler for å legge ordet ’legning’ 
til side.  Homofil ’legning’ gir en forestilling om at seksuell orientering er ”en uforanderlig, naturgitt 
størrelse, mens virkeligheten viser seg å være betydelig mer sammensatt. Ikke minst tjener legning til å snu 
oppmerksomheten bort fra samfunnsrelaterte dynamikker, inklusive virkningen av agitasjon og 
opinionsbrytninger rundt saken” (Vårt Land 21.04.95).  
33 Etter kirkemøtevedtaket er lojalitetserklæringen satt til side flere ganger: Hamar 1999, Oslo 2000 og 2001, 
Sør-Hålogaland 2003. 
34 Denne gang ved  statsråd Karita Bekkemellom Orheim (AP) i Barne- og familiedepartementet.  
35 Dette er i tråd med hva psykiater Svein Haugsgjerd har påpekt da han i Vårt Land 12. januar 1993 skrev at 
”å være homofil innebærer en del store livsvansker i tillegg til dem alle mennesker står overfor” Han 
begrunnet dette den gang med to forhold: a) Den ”motvilje de møter innenfor mange miljøer, holdninger som 
går tilbake på både frykt og uvitenhet.” b) At ”homofile ikke i samme grad som heterofile har aksepterte 
sosiale rammeinstitusjoner rundt varig samliv.” På denne bakgrunn stiller han seg positivt til 
partnerskapsloven.  
Og psykiater ved Modum Bad, Arne Austad sier at ”når den sosiale aksepten ikke skjer, kan den homofile bli 
så alene med sine vanskeligheter at han/hun velger å ta sitt eget liv, en tragisk konsekvens av negative 
holdninger til homofile” (Homofile i kirken  s 57). Filmen ”B.E. – Skitne, syndige jeg”, som bygger på 
dagboken til en ung, kristen homofil som tok sitt eget liv, illustrerer dette på en klar og tragisk måte dette. 
Samtidig skal vi være oppmerksomme på at filmskaperne GWD Productions ikke legger skjul på at ”de har 
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vet at det er unge homofile som i ensomhet kjemper med suicidale tanker og møter den 
aksept og ikke får den hjelp de søker. Men når vi drøfter suicidalproblematikken, må vi 
også være åpen for at andre forhold kan spille inn, for eksempel at de suicidale kan ha vært 
utsatt for seksuelle overgrep.36   
 
Stortingsmeldingen sier også at den andel som oppgir å drikke alkohol og ofte være rusa, 
er mye større blant homofile enn i befolkningen ellers. Dette tyder ikke på at de opplever 
livssituasjonen tilfredsstillende. Likeledes kan mye tyde på at unge lesbiske kvinner er mer 
utsatt for vold og trusler enn kvinner generelt ( kap. 2.3.3),37 hvilket også forteller om en 
vanskelig livssituasjon. 
 
Dessuten viser det seg at praktiserende homofile er mer utsatt for infeksjonssykdommer 
enn andre. Center for Disease Control and Prevention (USA) opplyser at i ”alle årene fra 
1985 til 1997 har hovedbidragsytere til AIDS vært menn som har hatt sex med menn,” og 
at de er særlig sårbare for alvorlige infeksjoner – noen ganger med døden til følge. Annen 
forskning viser derfor ikke overraskende at ”de homofiles levealder er kortere enn for gifte 
menn. Forskjellen er på mer enn tre år” (Strommen s 55-57). 
 
Vi har ganske kortfattet tatt for oss noe av den smerte og fornedrelse mange homofile har 
opplevd gjennom historien, og som de dessverre delvis også opplever i dag. Men når noen 
hevder at det nettopp skyldes de holdninger og standpunkt som vi gir uttrykk for i notatet, 
kan ikke vi se at den kritikken er berettiget. Derimot mener vi at de tragiske historie både 
skyldes manglende kunnskaper og frykt for det som er annerledes. Og fremfor noe skyldes 
den en grunnleggende feilaktig forståelse og mangelfull respekt for det enkelte menneskets 
verdi. De homofiles tragiske historie henger nøye sammen med manglende vilje og evne til 
å inkludere og akseptere mennesker som på noen områder er annerledes, foretar andre valg 
og innordner seg kulturelt, sosialt og familiært annerledes enn en selv gjør. Dessverre har 
kirken ikke alltid vært et bedre sted å være for de homofile enn i samfunnet for øvrig.

                                                                                                                                                    
som mål å forandre kirkelige holdninger i homofilidebatten.” (Svein G Josefsen, leder av Diakonalt senter for 
homofile og lesbiske, i Vårt Land 17.03.00.)    
36 ”Det har etter hvert kommet fram at det er en stor selvmordsprosent blant homofile. Den vanligste 
tolkningen av disse resultatene synes å være at dette viser hvor vanskelig det er å stå fram og leve med sin 
seksuelle legning i dagens samfunn.  Selvsagt er det et vesentlig poeng. Men kan også andre faktorer spille 
inn? Som nevnt viste spørreundersøkelsen at hele 44% (48) av respondantene [som har vært utsatt for 
seksuelle overgrep] hadde forsøkt å ta sitt eget liv. Vider så vi at gruppen bifile ble redusert til 1/3 og vet-
ikke-gruppen halvert ved bearbeiding. På denne bakgrunn ville det ikke forbause meg om mange av de 
homofile som begår selvmord ville ha definert seg innenfor bifil eller vet-ikke-gruppen, samt  kan ha vært 
utsatt for seksuelle overgrep. I så tilfelle vil også overgrepsfaktoren måtte tillegges betydelig vekt for å 
forklare selvmordet” (R Førsvoll 2003, s 278). 
37 Dette bekreftes fra flere hold, bl.a. skriver forsker Michael Braily i oktobernummeret 1999 av Archives of 
General Psychiatry at ”homoseksuelle menn har vesentlig høyere risiko for noen typer emosjonelle 
problemer, slike som selvmordsfare, alvorlige depresjoner og angstlidelser.” (Her sitert etter Strommen s 58.) 
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3. ÅRSAKSFORKLARINGER OG OMFANG 
Homofili er et omstridt tema, ikke bare blant teologer, men også blant leger, psykologer, 
sosiologer og historikere. Dette gjelder også årsaksforholdet og omfaget av homofili. 

Årsaksforklaring 

Tidligere ble mulighetene for arvelige faktorer i forbindelse med homoseksuell orientering 
fokusert i betydelig grad. Men foreløpig er det ikke funnet noe homo-gen. Heller ikke er 
det, så langt vi har brakt i erfaring, hos homofile eller lesbiske blitt klart påvist atypiske 
trekk hva kromosomer eller hormoner angår. Vi har derfor ikke noe faglig grunnlag for å 
hevde at arvebiologiske faktorer kan være årsaken til eller en medvikende årsak i 
utviklingen av en homoseksuell orientering.38 Det betyr ikke at vi vil utelukke at slike 
årsaker fins.39  
 
En årsaksforklaring som har fått en betydelig tilslutning, er den psykodynamiske. Den går i 
korthet ut på at seksuell tiltrekning mot eget kjønn kan forklares utviklingspsykologisk. 
Mennesket blir født ’biseksuelt’, hevdes det. Det vil si at fra starten av har mennesket mer 
eller mindre indifferent seksuell preferanse. Ut fra en slik teori vil det være en langt større 
gruppe som har potensial for en homofil orientering enn dem som entydig senere blir 
homofile. Interaksjonen mellom individ og miljø, særlig i de første leveårene, vil ha 
avgjørende betydning for utviklingen av den seksuelle orientering. Blir denne 
interaksjonen forstyrret i de tidligste psykoseksuelle/psykososiale faser, vil 
identitetsutviklingen kunne avvike i forhold til det som betraktes som det normale 
utviklingsforløp, og personen kan utvikle en homofil eller lesbisk orientering. Selv med en 
slik forklaringsmodell vil det være uaktuelt å anvende begrepet homofili som en 
psykiatrisk diagnose fordi en rekke homofile/lesbiske gir uttrykk for at de er tilfreds med 
sin seksuelle orientering, og både de selv og omgivelsene opplever at de fungerer sosialt 
tilfredsstillende. Slik sett har de følgelig ikke de psykopatologiske trekk som bør være 
grunnlaget for psykiatrisk diagnostisering.40      
 
I den debatt som har pågått, har det vært skilt mellom hva vi noe upresist kan kalle grader 
av homofil identitet. Begreper som ’født homofil’, ’ekte homofil’ eller ’konstitusjonell 
homofil’ har vært benyttet for å skille dem som har en integrert homofil identitet fra dem 
som har hatt enkelte homoseksuelle erfaringer. En av Skandinavias mest kjente psykiatere, 
Jan Cullberg, som har drevet betydelig forskning innen dette arbeidsfeltet, deler de 
homoseksuelle i tre grupper: 1) Den totalt homoseksuelt identifiserte, 2) den ambivalent 

                                                 
38 Psykiater Svein Haugsgjerd sier: ”Jeg kjenner ingen overbevisende forskning som skulle tyde på at 
homofili er arvemessigeller hormonelt bestemt, i vanlige tilfeller” (Vårt Land 12.01.93). 
39 Mangel på androgen hos guttefoster i en kritisk fase av hjerneutviklingen kan føre til feminisering. 
Androgenoverskudd hos jentefoster kan på tilsvarende måte føre til maskulinisering (Homofile i kirken s 49).  
40 Kringlen hevder at ”… det er betenkelig å anvende psykiatriske diagnoser på isolerte aspekter av atferd. 
Ideelt sett bør psykiatriske diagnoser være relatert til årsak i vid betydning, et større spekter av lidelsesfull 
atferd, nedsatt sosial fungering og/eller ønske om behandling” (s 280). Når andre homofile er plaget av, i 
konflikt med og/eller ønsker å endre sin seksuelle orientering, og søker behandling, skyldes ikke dette minst 
samfunnets sosiale press, hevder han. 
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homoseksuelt identifiserte og 3) den pseudohomoseksuelle. Han hevder at den homofile 
orientering er ervervet i de tidligste barneår, og at den ikke er medfødt ( Cullberg s 189-
190).41   
 
Tidligere var et av hovedargumentene for at kirken måtte akseptere at de homofile og 
lesbiske skulle ha rett til å leve ut sin seksuelle orientering, at de var ”født slik”. I de 
seneste år synes det som om de homofile og lesbiske i stadig mindre grad har fokusert på 
eventuelle arvelige faktorer. Denne endring kan delvis henge sammen med at det har vært 
vanskelig på en overbevisende måte vitenskapelig å dokumentere arvebiologiske 
sammenhenger hva homofili angår. Men det henger trolig også sammen med den 
omfattende debatt som har pågått mellom de såkalte essensialistiske og konstruktivistiske 
teorier, som henholdsvis mer eller mindre inkluderer de arvebiologiske og de psykososiale 
elementer, og hvor konstruktivistene foreløpig ser ut til å ha størst tilslutning.  
 
Essensialistene hevder at det i mennesket er nedfelt en bestemt natur – essens – som er 
styrende for den seksuelle preferansen hos den enkelte. Med andre ord har noen mennesker 
en homoseksuell legning eller identitet. De er ”født slik”. Selv om seksuelle ytringsformer 
vil preges av gitte rammevilkår, vil de grunnleggende faste trekk ved  menneskets 
seksualitet være de samme gjennom ulike tidsepoker og kulturer.42 Konstruktivistene, som 
klart har hatt en betydelig opinionspåvirkning, har inntatt en tilnærmet motsatt posisjon. 
Ikke bare hevder de at den menneskelige seksualiteten er en kompleks og sammensatt 
størrelse, men at menneskets seksualitet – og da ikke bare utformingen av den seksuelle 
livsstilen, men selve den seksuelle orienteringen – er en sosial konstruksjon og ikke en 
universell biologisk bestemt funksjon slik essensialistene hevder (Homofile i kirken s 64; 
Sandvei 2001). Utformingen av den seksuelle preferanse er avhengig av de alternativ som 
finnes og foretrekkes i miljøet/samfunnet, og de alternative måter individet selv 
ønsker/’velger’ å utforme sin seksualitet på. Fokus blir med andre ord flyttet fra den 
homoseksuelle personligheten til måten å leve ut sin seksualitet. Som en konsekvens av 
dette blir budskapet fra enkelte at en skal glede seg over mangfoldet, de seksuelle 
muligheter som finnes i miljøet og de seksuelle potensialer en har. Årsakene til de 
homofiles seksuelle orientering blir derfor mindre interessante. 
 
Når vi vet at læring ved identifikasjon og rollemønster har stor betydning for 
internalisering av verdier og forventninger til livet, vil det være rimelig å anta at 

                                                 
41 Ifølge Cullberg er den totalt homoseksuelt identifiserte impotent/frigid i heteroseksuelle forhold. Årsaken 
tilskrives en psykisk fiksering i den tidligste barndom, 2-3-årsalderen eller før. Hos den ambivalent 
homoseksuelt identifiserte er den heteroseksuelle atferd vansligst, men homoseksuelle forhold forekommer 
og er et ”truende alternativ”. Vedkommende identifiserer seg da gjerne senere som homofil ved andre 
homofiles hjelp, eller veksler mellom livsperioder der de er mer heteroseksuelle og perioder hvor de er mer 
homoseksult praktiserende. Årsaksforklaringen er den ødipale situasjonen i 3-5-årsalderen. Den 
pseudohomoseksuelle orienteringen tilskrives også en uløst ødipal konflikt. Vedkommende kan ha tilfeldige 
homoseksuelle kontakter og løsningsforsøk i mangelsituasjoner (puberteten, internatskoler, militæret, fengsel 
etc) eller eksperimentseksualitet av tilfeldig art. Den seksuelle hovedretning er likevel  temmelig klart 
heteroseksuell.    
42 En typisk argumentasjon for dette standpunkt finner vi hos journalist og forfatter Aase Prøitz i hennes 
artikkel ”Kirkens ansvar” i Homofil/lesbisk – åpen kirke: ”… vi har aldri hørt om kristne homofile som 
velger å være homofile. Det er en myte. Vi er homofile. Vi blir ikke homofile i et miljø som har århundre 
lange tradisjoner med å utstøte og utrydde homofile og lesbiske, like lite som den stygge andungen valgte å 
bli en svane blant ender som nesten hakket ham i hjel” (s 8). 
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samfunnets verdier, institusjoner og rollefigurer også blir modellerende for hvordan vi 
oppfatter vår seksualitet.43  
 
I et åpent, pluralistisk samfunn, hvor valgmulighetene er mange og aksepten stor, kan det å 
finne sin identitet bli betydelig vanskeligere enn i et ”lukket” samfunn hvor rollene er mer 
eller mindre fastlagt. På den andre side kan det i et pluralistisk samfunn bli mindre 
problematisk å avvike fra et bestemt rollemønster. Når vi dessuten vet at stadig flere barn 
vokser opp i eneforeldre-familier, og mangler den kjønnspolariteten i familien som svarer 
på ulike sjelelige behov hos barnet, må vi kunne regne med at det for noen kan medføre 
komplikasjoner for deres identitetsutvikling og kjønnssosialisering, hvilket også har opptatt 
forskerne i den senere tid.44  
 
Når det gjelder årsakene til en homoseksuell orientering, vil vår konklusjon være at det 
ikke finnes en enhetlig eller allment anerkjent forklaring. Forskningen har riktignok 
kommet på sporet av bestemte faktorer som kan disponere for utvikling i homoseksuell 
retning, men ingen faktor alene kan sies å være avgjørende. Det forskerne stort sett synes å 
være enige om, er at årsaksforholdet til den homoseksuelle identiteten kan være et 
komplekst samspill av biologiske, psykologiske, sosiale og kulturelle faktorer.    

Omfang 

Hvor stor prosent av en befolkning som er homofile eller lesbiske, er vanskelig å si. 
Kinseyrapporten45 fra 1948 fant at 4% av hvite menn var overveiende eller eksklusivt 
homoseksuelle gjennom hele livet  etter puberteten, og at i alt 10% av hvite menn var 
overveiende eller eksklusivt homoseksuelle gjennom minst en treårsperiode mellom 16 og 
55 år. Utbredelse av homofili blant kvinner er generelt dårligere undersøkt. Men det er 
alminnelig enighet blant forskerne at homofili er mindre alminnelig blant kvinner enn blant 
menn. Men vi skal heller ikke se bort fra at det finnes en underrapportering av lesbiske.46   
 
I kampen for å normalisere homofili hender det at noen blir overivrige og griper til former 
som kan virke manipulerende. Etter vår mening finner vi et slik eksempel i en norsk 
lærebok i natur- og miljøfag for 5. klasse. Her heter det: ”Tidligere trodde folk at homofili 
var unaturlig. … Nå vet vi at det er like naturlig å være glad i en av samme kjønn som en 

                                                 
43 De svenske kvinnesaksforkjemperne Hägg og Werkmäster, som klart forsvarer homofile og lesbiskes rett 
til å leve ut sin seksualitet, synes å bekrefte dette når de skriver: ”Under oppveksten lærer vi oss til å bli 
heteroseksuelle. Hvor ofte ser vi egentlig mennesker av samme kjønn kysse hverandre offentlig, hvor ofte ser 
vi filmer med kjærlighetsforhold mellom to menn eller to kvinner?” (s 123-124) Hvis de mener at 
rollemønster og rollefigurer har avgjørende betydning for den heterofile identitetsutviklingen, vil med 
nødvendighet rollemønster og rollefigurer også kunne være avgjørende for den homofile identitetsutvikling.     
44 Psykiater Svein Haugsgjerd antyder at det kan være ”sider ved det moderne familieliv og en del moderne 
rollemønstre som virker til å gjøre  en del barn umotiverte til å gå inn i de manns- og kvinneidentiteter mor 
og far representerer.” Men han tilføyer at han ikke har noe svar på spørsmålet, ”og om det finnes svar, er det 
ganske sikkert komplekse og varierte faktorer som kommer i betraktning” (Vårt Land 12.01.93).  
45 A C Kinseys undersøkelsesmetoder møtes i dag med en viss skepsis. Forskere har påpekt flere metodiske 
svakheter, bl.a. mener man at menn med homoseksuell erfaring er overrepresentert fordi en del av dem 
undersøkelsen omfatter, er innsatt i fengsel, hvor det er kjent at det finnes relativt flere som er homoseksuelt 
aktive. Samtidig har det vart alminnelig anerkjennelse av Kinseys ”continuum” for menneskelig seksualitet, 
dvs. at det finnes glidende overganger fra den eksklusivt heterofile til den eksklusivt homofile  (Larsen s 20). 
46 Psykolog Anbjørg Ohnstad sier at ”det skal sterke lidenskaper til før en kvinne tolker sine følelser overfor 
en annen kvinne som forelskelse. Hun bruker andre ord som vennskap, beundring og sympati før hun 
karakteriserer det som forelskelse” (Norsk Teologisk tidskrift 2/95 (1994) s 109). 
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av det motsatte kjønn. … Noen forelsker seg i en av det samme kjønn. Andre forelsker seg 
i en av det motsatte kjønn. Alt sammen er like normalt.”47  
 
Mye tyder dessuten på at homofili ikke er like utbredt i alle kulturer, og det synes å kunne 
være betydelige variasjoner. I noen krigerkulturer sies det at homoseksualitet har vært 
ganske utbredt. Det kan henge sammen med to forhold: Et negativt syn på kvinnen og at 
mennene var lenge borte fra sine kvinner. I noen indianske stammer skal det ha utviklet seg 
en form for rituell homoseksualitet ved at de unge guttene ved mennenes hjelp skulle ”ta 
inn manndommen”. I Afrika finnes stammer ”uten eller så å si uten homoseksualitet.” 
Mens homoseksualitet i det moderne Sør-Afrika er ”vanlig i mannssamfunn tilknyttet 
gruver og andre industrier” (Mette Bagge, Vårt Land 18.03.95)   
 
En norsk undersøkelse viser at 3-5% av befolkningen kan sies å være utelukkende 
homofile. Mennene utgjør en større andel enn kvinnene. Gruppen med tilfeldige seksuelle 
erfaringer utgjør en betydelig større andel.48 Men nyere undersøkelser kan tyde på at i 
vestlige land er andelen homofile/lesbiske atskillig lavere. Disse undersøkelser går i 
retning av at 1% av den voksne befolkningen helt identifiserer seg som homofile eller 
lesbiske.49 Det vil si at det i Norge skulle være mellom 30 –35.000 homofile og lesbiske 
personer over 19 år. Selv om dette ikke er noen liten gruppe, er det likevel langt fra så stor 

                                                 
47 Sitatet er fra Erik Newth: Aktivitet og undring (s 133), lærebok  i natur- og miljøfag for 5. klasse. 
Begrepene ’unormalt’, ’normalt’ og ’naturlig’, som her benyttes, er upresise, og hvilken normalitet som 
menes, sies det ikke noe om. Med normalt tenker en gjerne på ’statistisk normalitet’, men det kan det i alle 
fall ikke dreis eg om her. Ønsket om å normalisere homofili gjenspeiler seg også hos Hägg og Werkmäster, 
hvor det heter: ”Vi skal slutte å tale om homoseksualitet og heteroseksualitet. Det finnes bare seksualitet” (s 
127). Karen-Christine Friele benytter begrepene naturlig og unaturlig, og unngår dermed at vi umiddelbart 
tenker kvantitativt. Ved sin begrepsbruk får hun frem at den homofile lever ut fra sin natur når vedkommende 
lever homoseksuelt:  ”Følelsene er selvsagt ikke unaturlige bare fordi de kolliderer med samfunnets normer.” 
For en homofil vil det være unaturlig å leve heteroseksuelt, slik hun også mener at ”påtvunget seksuelt 
avhold fullstendig strider mot naturen” (Friele 1977, s 73).     
48 Disse funn samsvarer blant annet godt med Kinseys  rapporter fra 1948 og 1953 (Kringlen s 279). I 
Homofile i kirken (s 48)  hevder psykiater Arne Austad, som delvis støtter seg til Kinsey, at i den norske 
befolkning har 4-5 % menn og 1-2 % kvinner en utelukkende homofil orientering.   
49 I 2001 ble det i Oslo gjennomført en intervjuundersøkelse av fem tusen Oslo-innbyggere. Denne viser at 
2,8% av mennene kan defineres som homofile og 0,7% av kvinnene som lesbiske, dvs et gjennomsnitt på 
1,75 %. Da undersøkelsen ble gjennomført i Oslo, hvor mange homofile og lesbiske søker fordi det er 
enklere å leve åpent med sin homoseksuelle orientering i en storby, er det argumentert med at det ikke er 
usannsynlig at landsgjennomsittet ligger på omkring 1%, eller endog under det.  Denne undersøkelsen støttes 
av nyere undersøkelser fra flere land. En amerikansk undersøkelse viser at 2,3% av de mannlige 
undersøkelsespersonene oppgav at de hadde hatt homoseksuell kontakt de seneste 10 år. Halvparten av disse, 
altså litt over 1%  av den totale gruppen, rapporterte at de var eksklusivt homoseksuelle i denne perioden. En 
annen amerikansk undersøkelse viser at 0,7% av befolkningen lever stabilt homofilt eller lesbisk. En 
forskningsrapport fra Storbritannia (1992) viser at 1,4% av mennene og  0,6% av kvinnene, dvs 
gjennomsnittlig 1% av de spurte,  oppgir at de har hatt minst ett homoseksuelt forhold de seneste fem år. En 
fransk undersøkelse fra 1992, hvor 20.000 franskmenn i alderen 18-69 år ble intervjuet, viser at 4,1% av 
mennene og 2,6% av kvinnene hadde hatt et homoseksuelt forhold minst en gang i sitt liv. En annen fransk 
undersøkelse viser at 1,4% av mennene og 0,4% av kvinnene, dvs et snitt på 0,9%, har hatt sex med en 
person av samme kjønn de seneste fem år. En svensk bok, Sex i Sverige, fra 1998, referer til en stor 
seksualundersøkelse som Folkhälsoinstitutet utførte. Den viser at antall personer med utelukkende 
homofil/lesbisk atferd i Sverige er 0,5% av befolkningen, forutsatt at utvalget er representativt. Vi skal også 
merke oss at prosentandelen homofile i London og Paris viser seg å være tre ganger høyere enn i resten av 
landet. Så langt vi kjenner til har vi ingen undersøkelser som viser forholdstallet mellom Oslo og 
landsgjennomsnittet i Norge. (Homofili og kristen tro; Benestad i Vårt Land 31.07.02; Larsen s 20; Stenbäck  
s 13.) 



Homofili og homoseksuelt samliv  

22 

prosentandel av befolkningen som tidligere antatt.50 Men tallene er usikre, og det er knapt 
gitt noen med sikkerhet å kunne si hvor stor prosentandel av befolkningen som er 
homofile, men vi må kunne regne med at andelen er et sted mellom 2 og 4% (+/-), dvs. at 
det i Norge kan være mellom 60.000 og 120.000 voksne homofile. Av disse lever omkring 
2.500 i registret partnerskap.  
 
Uansett om de er flere eller færre, vil det være av den største viktighet for oss som 
kirkesamfunn og kristne at vi møter de homofile som gruppe og som enkeltindivider med 
åpenhet, respekt og anerkjennelse på en slik måte at de opplever å bli bekreftet i sitt 
menneskeverd, selv om det nok vil finnes både meninger, holdninger og handling vi ikke 
vil kunne akseptere uten å gå på akkord med egen overbevisning og integritet.51 

                                                 
50 Når det fra enkelte hold blir hevdet at omkring 10% av befolkningen er homofile/ lesbiske, er det dårlig 
dokumentert. Det er derfor blitt hevdet at et slikt prosenttall, mer er et resultat av en bestemt PR-strategi – jo  
høyere tall, jo mer normalt – enn hva en kan lese ut av omfattende og kvalifiserte undersøkelser (Larsen s 
19). I sitt informasjonshefte Lesbisk/homofil – åpen himmel skriver Åpen Kirkegruppe for lesbiske og 
homofile at ”lesbiske og homofile er Norges desidert største minoritetsgruppe”, og at det utgjør nesten en 
kvart million mennesker, hvilket ganske sikkert er en betydelig overdrivelse.   
51 Det skal innrømmes at ikke alle holdninger fra homofile er like lett å forholde seg til. Men vi skal våkte oss 
for å generalisere ut fra enkelte opplevelser. ”Det er individuelle forskjeller blant homofile, på samme måten 
som det er i enhver klassifisering av mennesker,” skriver Merton Strommen. Han har delt inn de homofile i 
seks ikke-formelle grupper, vel vitende at det kan være betydelige overlappinger: 1) ”De dypt engasjerte 
homofile, som er lojal mot kirken og som ønsker full aksept og anerkjennelse. Mange av dem lever i 
forpliktende parforhold og setter moralske grenser. Vanligvis holder de en lav profil og blir ikke omtalt i 
media.” 2) ”Den andre gruppen er kirkefremmede homofile, som lever et stille liv med én partner.” 3) De 
militante homofile, som går inn for å endre lovgivningen (innen kirke og stat) i håp om at homofil livsstil 
skal bli akseptert som normal blant folk flest.” De arbeider for kirkelig velsignelse av ekteskap mellom 
personer av samme kjønn, for ordinasjon av homofilt samlevende, og for homofiles rett til å adoptere barn. 4) 
”De ’skaphomofile’, som lever med en følelse av skyld og skam med tanke på sin homoseksuelle atferd. De 
ønsker gjerne at de kunne endre seg, men finner ut at de ikke klarer det.” 5) ”De promiskuøse homofile, for 
eksempel slike som driver med sex på offentlig steder,” og som eksperimenterer og skifter partnere ofte. 6) 
Denne kategori ”består av slike som hører inn under en ’lærsubkultur’ av homoseksuelle. De følger sado-
masochistiske ritualer som erotiserer smerte, dominans og ydmykelse” (s 15-16).  
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4. TEOLOGISK FORSTÅELSE 
Det er Bibelen som er vår absolutte autoritet. Den kan ikke sidestilles med noen annen 
tilgjengelig kilde til kunnskap om Gud og Guds vilje. Den Hellige Ånds åpenbaring og 
Skriften kan ikke skilles. Derfor har heller ikke noen kristen kirke forkaster den som kilde 
til kunnskap om Gud. Når kirken gjennom hele sin historie har underkastet seg Skriften, 
har den også avstått fra å være sin egen norm. Det vil si at i kristen sammenheng er 
Bibelen den norm andre normer normeres ut fra. Også kirkens lære og liv må normeres ut 
fra Skriften.52 
 
Fordi Skriften, som er inspirert av Gud, ”er nyttig til å gi opplæring og tale til rette, hjelpe 
på rette vei og oppdra i rettferd” (2.Tim 3,16), vil hele Skriften, både Det gamle testamente 
(GT) og Det nye testamente (NT), ha autoritet også for oss i dag. Av det følger likevel ikke 
at alle Bibelens bøker, tekstavsnitt og utsagn har den samme forpliktende autoritet i dag 
som den gang, eller at GT med nødvendighet har samme autoritet som NT.  
 
Når det gjelder hvordan Skriften skal forståes, holder vi fast ved det reformatoriske 
tolkningsprinsippet at ”Skriften er sin egen fortolker”, hvilket bl.a. innebærer at det ikke er 
tilstrekkelig å slå fast at noe står i Bibelen, men at de enkelte skriftsteder må sees i lys av 
en helbibelsk sammenheng, at de klare skriftsteder skal kaste lys over de dunkle og uklare. 
Bibelens undervisning, bud og foreskrifter må forståes ut fra den tid de ble til i og ut fra 
den sammenheng de står. Helt klart finnes det tekster som ikke har hatt og heller ikke har 
normativ karakter, for eksempel Tit. 1,12-13,53 og som er helt uten tilknytning til Bibelens 
teologi ellers. Det finnes også bud og ordninger i Det gamle testamente som klart har hatt 
en tidsbegrenset autoritet, og som i dag ikke har gyldighet fordi de forhold budene eller 
ordningen galdt, har endret seg så radikalt at budene/ordningene ikke lenger er relevante.54 
Eller det er bud og foreskrifter i Det gamle Testamente som er opphevet i Det nye 
testamente.55  
 
Men vi skal også ta med at kirken holder fast ved bud og foreskrifter som er gitt i Det 
gamle testamente, for eksempel har kirken holdt fast ved de ti bud som gyldige innen den 
kristne etikk fordi de bekreftes i Det nye testamente, og fordi de pedagogisk sammenfatter 

                                                 
52 Skriftens autoritet verken kan eller skal bevises, men finnes som forutsetning for vår teologiske tenkning. 
Skriften autoriserer seg selv på tre måter: a)Skriften har saklig autoritet, det vil si at den gir oss et troverdig 
og sant bilde av hva Gud har sagt og gjort. b) Skriften har formal autoritet, det vil si at den er normenes norm 
i teolog og  kirkeliv. Hva kirken underviser og forkynner må prøves på denne norm. c) Skriften har 
funksjonell autoritet, det vil si at den har et virkekraftig budskap (Torleiv Austad i Bibelen og teologien, s 
161-162; Sigurd Vengen i Bibelsyn og bibelforståelse, s 171-172).     
53 At kreterne alltid har vært ”løgnaktige, arge villdyr, grådige og late” er det knapt noen som vil betrakte 
som forpliktende sannhet for kristne.  
54 Her kan vi som eksempel nevne sider ved ekteskap og familie: medgifte, arverett, straff hvis bruden ikke er 
jomfru eller for utroskap (5.Mos. 22,20 fg), medhustru-institusjonen (1.Mos. 22,24, 2.Sam. 5,13, 1.Kong. 
11,3), plikten til å overta enken etter sin bror (5.Mos. 25,5 og Mt. 22,24 fg) og mange flere forhold.   
55 Her kan vi nevne bestemte renhetsbud, for eksempel hva etnisk tilhørighet angår, som bl.a. oppheves i  
Apgj. 10,28, eller av Jesus i Lk. 10,30 fg; eller foreskriftene om ren og uren mat, som delvis oppheves i Apgj. 
15,20, eller av  Jesus i Mt. 15,11 og Paulus i Rom. 14,14 fg.  



Homofili og homoseksuelt samliv  

24 

og poengterer viktige sider i den kristne etikk.56 Dette viser med andre ord at GT må leses i 
lys av NT, uten derved å si at utsagn fra GT eksplisitt må bekreftes i NT for å ha gyldighet.  
 
Slik vi over har vist at vi i Bibelen skiller mellom prinsipielle og uforanderlige spørsmål 
contra kulturelt bestemte og tidsbegrensede utsagn, har Bibelen et sentrum og mer perifere 
områder. Kristus og hva Gud har åpenbart om veien til frelse, hører med til Skriftens 
sentrum. Sett i forhold til dette sentrum, vil enkelte saker som Bibelen tar opp, kunne være 
av mer perifer art, selv om hva som er ”perifert” vil kunne vurderes forskjellig i de ulike 
kirkesamfunn.  
 
Det synes å være enighet om at temaet homoseksualitet langt fra er noe hovedtema i 
Skriften. Det fokus dette tema har hatt i avisspalter og den kirkelige debatt de seneste år, 
synes derfor ikke å stå i forhold til den vekt Bibelen selv gir det. Men når temaet tas opp i 
den offentlige debatt, og Bibelen ikke er taus hva dette spørsmål angår, er det av vesentlig 
betydning for kirken og enhver kristen å finne ut hvilket svar Bibelen har på dette 
spørsmål.  
 
En rekke steder både i GT og NT omtales homoseksuelle handlinger. Disse skriftavsnitt 
kan plasseres i fem grupper: a) Gammeltestamentlig fortellingsstoff fra 1.Mos. 19,1-13 
(Sodoma-fortellingen og henvisningene til denne i NT: 2.Pet. 2,6 og Jud. 7) og Dom. 19,1-
30 (Gibea-fortellingen);   b) Renhetsforskriftene i 3. Mos. 18,22 og 20,13 
(hellighetsloven); c) GTs fordømmelse av tempelprostitusjon i 5. Mos. 23,17; 1.Kong. 
14,23 fg; 15,12; 22,47 og  2.Kong. 23,7; d) Paulus beskrivelse av fallets konsekvenser og 
det dekadente hedenske samfunn i Rom. 1,26 fg og e) Lastekatalogene i 1.Kor. 6,9-10 og 
1.Tim. 1,8-11. I tillegg til dette vil en kunne mene at temaet berøres indirekte både i GT 
(skapelsesberetningene) og i  NT (Jesu undervisning om ekteskapet).   

Det gamle testamente 

Fortellingsstoffet 

Det fortelles at innbyggerne i Sodoma ”syndet grovt mot Herren” (1. Mos. 13,13) og at 
deres synder var ”overmåte store” (1. Mos. 18,20 ). Selv om det er enighet om at den synd 
Sodoma-fortellingen tar opp, var knyttet til den seksuelle atferd, blir det også hevdet at 
Sodomas grove synd mot Herren primært ikke var seksualiteten, men den voldelige 
krenkelsen av den gjestfrihet som var en absolutt samfunnsplikt (Moxnes i Homofile i 
kirken s 95-96). De fremmede mennene som Lot tok imot i sitt hjem, kunne tenkes å ha 
ond hensikt med besøket. Derfor forlanger sodomittene at de skulle komme ut til dem så de 
kunne få sin vilje med dem (1.Mos. 19,5). Det hebraiske ordet som her benyttes for å få 
viljen (yada),57 blir ofte forstått seksuelt, men kan også oversettes med å kjenne. Slik 
forstått kan setningen oversettes med ”så vi kan bli kjent med dem.” Følgelig blir det 
hevdet at synden derfor ikke trenger å ha noe med det seksuelle, dvs. homoseksuelle, å 
gjøre.  Folkene i Sodoma var interesserte i å lære gjestene å kjenne for å forvisse seg om at 
de ikke hadde uedle hensikter med besøket. De var aggressive overfor Lot fordi de mente 

                                                 
56 Ingen steder i NT finner vi budene samlet og redigert som i GT (for eksempel 2.Mos. 20 eller 5.Mos. 5), 
men vi finner de fleste av dem bekreftet på flere steder, bl.a. 1.Tim. 1,9-10; Rom. 1,29 fg. og Mt. 5. Derimot 
finner vi verken billedforbudet eller sabbatsbudet bekreftet i NT. I Den lille katekismen tar derfor ikke Luther 
med billedforbudet, og han tilpasser  sabbatsbudet til Det nye nytestamentets frelsesbegivenheter.   
57 Det hebraiske ordet yada forekommer 943 ganger i Det gamle testamente, hvorav bare 10 henspiller på 
fysisk samleie ( Stott 1993 s 123). 



Homofili og homoseksuelt samliv 

25 

han som innflytter hadde tatt seg til rette ved å opptre som dommer over deres tradisjoner 
og dermed satt byens befolkning i fare (v 9). Argumentet for at Sodomas synd egentlig 
ikke var av homoseksuell art, blir også underbygget med profetene og Jesus, som omtaler 
Sodomas synder, men ikke nevner homoseksualitet.58  
 
At beretningen handler om vold og krenkelse av gjestfrihet,59 er klart. Men 
argumentasjonen for å begrense tolkningen slik at beretningen ikke også handler om 
(homo)seksualitet, er etter vår mening ikke holdbar.60 Selv om brutaliteten er påfallende, er 
det lite tvil om at den ondskap byens menn anklages for i fortellingen, også var av 
homoseksuell karakter.61 I vår behandling av temaet skal en også merke seg at fortellingen 
viser at GT kjente til homoseksualitet som ikke var knyttet til kultisk prostitusjon.  
 
Nå vil noen likevel kunne hevde at det nødvendigvis ikke var den homoseksuelle handling 
i og for seg som var udåden, men kombinasjonen: aggresjon og (homo)seksualitet. En slik 
kombinasjon vil de fleste felle en moralsk dom over, uten at de dermed moralsk vil 
fordømme homoseksuell praksis i et ansvarlig og gjensidig kjærlighetsforhold. Det er 
riktig. Men å trekke den slutning at fordømmelsen overhodet ikke også gjelder den 
homoseksuelle handlingen, finner vi ikke at det er grunnlag for i teksten. 

Hellighetsloven 

Går vi til den såkalte hellighetsloven i 3. Mosebok, heter det: ” Du skal ikke ligge med en 
mann slik en ligger med en kvinne” (18,22). Og: ”Når en mann har omgang med en mann 
slik som en har omgang med en kvinne, har de begge gjort en avskyelig gjerning” (20,13).  
 
Den vanligste tolkning av disse versene har vært at homoseksuelle handlinger er en atferd 
som Gud forbyr.  
 
Noen vil hevde at 3. Mosebok i sin helhet er en håndbok om ritualer og renhetsbud knyttet 
til jødisk kult (Moxnes i Homofile i kirken s 96). Begreper som styggedom og avskyelig blir 

                                                 
58 Jesaja ser ut til å mene at sodomittenes synd var hykleri og sosial urett (1,10 -17). Jeremia antyder at det er 
ekteskapsbrudd, løgn og annen ondskap (23,14). Esekiel sier det er hovmod og manglende omsorg for de 
fattige (16,49 fg). Jesus omtaler Sodoma flere ganger, bl.a. i Mt. 10,15 (manglende gjestfrihet); 11,24 
(vantro) og Lk. 10,12 (manglende gjestfrihet). Det gamle begrepet sodomi for homoseksualitet, og som skal 
være hentet fra apokryfe jødiske kilder, vil da kunne bli vurdert som en misforståelse av, eller en innleggelse 
i, teksten.  
59 Slik argumenterer Moxnes i Homofili i kirken (s 95) og Jervell i Vårt Land, 08.04.99. 
60 Selv om verbet yada bare i 10 tilfeller brukes om samleie, er 6 av disse å finne i 1. Mosebok. Det benyttes 
for eksempel i 1.Mos. 19,8, hvor det oversettes det med å ”være nær”, og det synes helt klart å henspille på 
det seksuelle og ikke på ”å bli bedre kjent med” - det er nemlig ingen mann som har vært nær døtrene til Lot. 
Helt udiskutabelt finner vi denne betydningen i 1.Mos. 4,1, som kan oversettes: ”Adam kjente/var nær Eva, 
og hun ble med barn.” Også i Gibea-fortellingen (Dom 19,22) benyttes yada og oversettes med  ”få vår vilje 
med”.  
61 Lots rystende tilbud om å sende ut sine to døtre ”som ingen mann hadde vært nær”, viser at det er snakk 
om et seksuelt anliggende. I tillegg kan mennenes reaksjon forståes som at heteroseksuell tilbudet  ikke var 
tilfredsstillende. Dessuten vil begrepene ugjerning og skjenselsdåd, som er brukt i den forbindelse, i jødisk 
kontekst passe til en homoseksuell handling. Derimot vil de samme begreper være lite passende til å beskrive 
manglende gjestfrihet. Men beskrivelsen kan være dekkende for den aggresjon som kommer til uttrykk i 
begge fortellingene. Sodomas synd kan likevel ikke alene være aggresjonen eller krenkelsen av de plikter 
vedrørende gjestfrihet som familien var pålagt. Det går frem både av selve fortellingen og av referansen til 
Sodoma i Det nye testamente, hvor det bl.a. i Judas brev  heter at ”folk [i Sodoma] levde i hor --- og i 
unaturlige lyster” (v 7). Å leve i unaturlige lyster henspiller utvilsomt på homoseksualitet.  
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vanligvis knyttet til avgudsdyrkelse og tempelprostitusjon, heter det.62 I tråd med dette blir 
forbudene forstått som forbud mot homoseksuell tempelutukt eller rituell prostitusjon. 
Følgelig vil de hevde at disse forbudene hentet fra Hellighetslovene, ikke er relevant i 
debatten om forpliktende homoseksuelle parforhold, fordi hellighetsloven ikke tar avstand 
fra homoseksualiteten i seg selv, men fra seksuelle handlinger som inngikk som et ledd i 
avgudsdyrkelse. Forbudet skulle derfor ”avgrense Israel fra hedenskapet” (Jervell).    
 
I motsetning til dette vil andre hevde at disse skriftavsnitt omtaler ordinære homoseksuelle 
handlinger, og er ”de tydeligste og mest prinsipielle utsagnene om homoseksualitet” i Det 
gamle testamente (Homofili, kirke og samfunn s 23).  Forbudet mot homoseksualitet i disse 
tekstene er ikke utelukkende knyttet opp til kultisk renhet, men er knyttet til de 
gammeltestamentlige skapelsestekster. I kapittel 18,22 benyttes ordet zakar for 
mann/mannlig, dvs. hankjønn, og da er det kjønnstilhørigheten som fokuseres, slik vi 
finner det fra skapelsen av (1.Mos. 1,27), hvor det heter at  Gud skapte mennesket til mann 
og kvinne. Homoseksualitet sees følgelig som et brudd på Guds skaperorden (Homofili, 
kirke og samfunn  s 24-26). Forbudet er også nær knyttet til en rad bud som verner 
familien.   Nettopp derfor virker det søkt å begrense disse forbud til kultisk 
homoseksualitet. Vi skal dessuten merke oss at grunnkravet i hellighetsloven (3.Mos. 19,2) 
blir stadfestes i Det nye testamente (1.Pet. 1,14-16): ”Dere skal være hellige, for jeg er 
hellig.” Slik sett er det ikke bare en hedensk skikk som, naturlig nok, avvises av jødene. 
Kravet til hellighet er ikke her primært kultisk begrunnet, men moralsk (Kvalbein i 
Homofile i menigheten s 32).  Homoseksualitet sees som uforenlig med den renhet Gud 
krever av sitt folk. Begrepet styggedom får ut fra dette primært en etisk, og ikke kultisk, 
valør.   
 
Det blir også argumentert med at Hellighetsloven inneholder så mange foreskrifter, påbud 
og forbud, som kun hadde gyldighet for jødene den gang, og som helt klart ikke lenger har 
eller kan ha noen gyldighet for oss. Mot et slikt argument vil vi hevde at Hellighetsloven 
også inneholder forbud mot blant annet tyveri, løgn, bedrageri (3.Mos. 19,11) og incest 
(3.Mos. 18,7 fg.). Ingen vil vel i fullt alvor hevde at disse forbud ikke skal ha noen 
gyldighet av den ene grunn at det er Hellighetsloven som omtaler forholdene. Det finnes 
altså forbud i Hellighetsloven, som ikke er opphevet i NT, og som klart har gyldighet i dag. 
Når det gjelder Hellighetslovens forbud vedrørende homoseksuelle atferd, synes de faktisk 
å bli bekreftet i NT (1.Kor. 6,10 og 1.Tim. 1,10).   

Tempelprostitusjonen 

I kanaaneisk fruktbarhetsreligion er kultisk prostitusjon, både av homoseksuell og 
heteroseksuell art, kjent (Larsen s 65). For jødene ble forbudene mot tempelprostitusjon 
viktig for å avgrense israelittene fra en form for religionsutøvelse som ble betegnet som 
”en styggedom for Herren” (5.Mos. 23,17-18; 1.Kong. 14,24). Tempelprostitusjon ble altså 
ikke utelukkende betraktet som fremmed for den jødiske kultur, men som fremmed for 
Guds vilje. I den jødiske religion og gudstjeneste var tempelprostitusjon bannlyst. De som 
drev tempelutukt, ble landsforvist (1.Kong. 15,12; 22,47), og alle spor av denne 
virksomhet ble utryddet (2.Kong. 23,7). Og la oss i denne sammenheng slå fast at ingen 
som tilhører kirken, det være seg homofile eller heterofile, vil forsvare eller akseptere 
denne form for seksualitet.  

                                                 
62 Det er riktig at disse begrepene mange ganger opptrer i kultisk sammenheng, men de blir også brukt mer 
enn 20 ganger i GT uten at det er snakk om avgudsdyrkelse, for eksempel 1. Mos. 43,31; Ordsp. 6,16 og 
11,1. 
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 Til mann og kvinne 

Skal en vurdere Det gamle testamentes forståelse av homoseksualitet, kan vi ikke 
utelukkende gå til de skriftavsnitt som direkte omhandler kjønnslig omgang mellom 
personer av samme kjønn, selv om det skriftmaterialet synes å være entydig nok. En må 
også gå til de bibelske  skapelsesfortellinger for å finne Guds opprinnelige plan med 
mennesket. Tar vi i denne sammenheng for oss 1. Mosebok, kap. 1,27, finner vi at ”Gud 
skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte ham 
dem.” Dette sier oss noe både om likheten (”i Gud bilde”) og forskjellen (”til mann og 
kvinne”) mellom kjønnene.63 I forhold til Gud, hverandre og skapningen for øvrig er mann 
og kvinne likeverdige og har det samme ansvar. Men i forhold til det oppdrag de fikk om å 
”være fruktbare og bli mange” er kjønnspolariteten en Gud-villet nødvendighet,64 uten at 
det betyr en nedvurdering av dem som ikke blir fruktbare og føder barn. 
 
Den likhet og forskjell, som her er omtalt, kommer også frem i 1.Mos. 2, 18 fg. Der heter 
det at ”det er ikke godt for mannen å være alene”. Gud gir han derfor en ”hjelper som er 
hans like,” en likhet som også mannen bekrefter når han sier at ”dette er ben av mine ben 
og kjøtt av mitt kjøtt” (v 23). Denne ”hjelper som er hans like” er ikke en av samme kjønn. 
Han gir ikke mannen en annen mann, men et annet menneske. Gud skapte kvinnen, det 
andre kjønn, som nettopp korresponderte til mannens kropp og sjel.65  
 
Det er også her (1.Mos. 2,24) den første prinsipielle uttalelse om rammen for det seksuelle 
samliv gis. Det heter at mannen skal ”forlate sin far og sin mor.” Det forutsettes en praktisk 
og/eller følelsesmessig tiltrekning mellom to mennesker av ulikt kjønn. Før disse blir ett, 
forutsettes det at det foretas en offentlig akseptert markering: ”mannen skal forlate...” 
Videre sies det at mannen skal ”holde seg til sin hustru,” hvilket forteller både om 
gjensidig forpliktelse og trofasthet. Dernest leser vi at ”de to skal være ett”, hvilket sier noe 
om mann og kvinne i sin kjønnspolaritet er komplementære størrelser, og at den seksuelle 
akten er en sammensmelting mellom to personligheter og ikke bare en forening av to 
kropper. I dette samspill mellom to mennesker av ulikt kjønn skal slekten føres videre. De 
skulle være fruktbare, bli mange og fylle jorden (1.Mos. 1,28). Slik forankres 
familieinstitusjonen i skapelsen og blir en grunnleggende ordning for ethvert samfunn. Hva 
seksualitet angår, synes to forhold å være klare gjennom hele skriften: a) Den legitime 
seksualitet foregår mellom mann og kvinne og b) Seksuell utfoldelse er knyttet til en 

                                                 
63 Av noen blir det hevdet at ”til mann og kvinne” ikke går på polaritet mellom kjønnene, men polariteten 
mellom Gud som skaper og mennesket (mann og kvinne) som det skapte. Det er vanskelig å finne 
holdepunkter for en slik eksegese når polariteten knyttes opp til at de skulle være fruktbare, bli mange og 
oppfylle jorden. At ”mann og kvinne” skulle fokusere den ene polen i polaritetetn mellom Gud og 
mennesket, støttes heller ikke av Jesus undervisning om ekteskapet i Mt 19,4 (se følgende note). En slik 
tolkning må derfor avvises.    
64 Dette kommer også frem i Jesu undervisning om ekteskapet, hvor det i Mt. 19,4-6 henvises til 1.Mos. 2,24, 
og hvor nettopp kjønnspolariteten understrekes ved at det er ”de to”, mann og kvinne/mann og hustru som 
skal være ett. Illustrerende , men vel polemiserende, uttrykker biskop Georg S Geil denne tanken slik: 
”Seksualitetens helhed kommer til udtryk i sammenføjningen av modsvarende køn, mandlig og kvindelig. Én 
plus én af hvert køn betyr ifølge det bibelske helhed, mens én plus én af samme køn ikke betyder enhed, men 
bare dobbelthed.” (Kristelig Dagblad 19.11.87: Omkring præster og det homofile. Her sitert etter Larsen: 
Homofili s 70.)  
65 Den amerikanske forfatter, Camille Paglia, som også er lesbisk og  ingen ting har til overs for kristen tro og 
moral, sier: ”Homoseksualitet er ikke ’normalt’. Tvert imot er den en utfordring til normen … Naturen 
eksisterer enten akademikere liker det eller ikke. Og i naturen er forplanting den ene ubøyelige regel … Våre 
seksuelle kropper ble utformet med tanke på forplanting. Penis passer til vagina: ingen trendy og språklig 
krumspring kan forandre på dette biologiske faktum … Ingen er ’født homofile’. Tanken er latterlig …” C. 
Paglia: Vamps & Tramps, NY 1994, s 70-72, 77-79. (Her sitert etter Homofili og kristen tro.) 
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samfunnsmessig ordning villet av Gud, ekteskapet (Larsen s 69). Slik sette blir ekteskapet 
det gunstigste, ikke det fullkomne, miljø for den oppvoksende slekt.  Ekteskapet og 
seksualiteten i bibelsk perspektiv står altså i slektens og reproduksjonens tjeneste.66  
 
Dette er Guds gode skapervilje, og skapelsesberetningen sier ikke noe direkte om 
homoseksualitet eller mulige seksuelle avvik. Imidlertid fikk mennesket ved syndefallet 
(1.Mos. 3) en grunnskade som preger alt og alle – også seksualiteten og dens forskjellige 
uttrykksformer – men også langt mer enn dette. Fallets konsekvenser følger oss i alle de 
relasjoner vi som mennesker står i, det være seg i forhold til Gud, medmennesker og 
naturen. Når vi vurderer homofile og lesbiske relasjoner, er det riktig og viktig også å ha 
dette in mente. 

Det nye testamente 

Vi har tidligere sett at NT ble til i en kultur som kjente til ulike former for homoseksualitet 
og homoseksuelle handlinger, og at NT taler om homofili omtrent i samme mening som vi 
gjør i dag.67  

Evangeliene 

Ingen av de fire evangeliene omtaler homofili eller homoseksualitet direkte. Selv når Jesus 
omtaler Sodoma (Mt.11,23 fg; Lk. 10,12 og 17,29), nevner han ikke hva deres synd var. 
Av det kan vi likevel ikke slutte at det var uviktig for ham hvordan menneskene innordnet 
seg i sin seksuelle atferd. Når Jesus ikke tar opp temaet, er det gode grunner for å mene at 
han ikke ønsket å introdusere en ny samlivsetikk. Hadde han ønsket dette, hadde han trolig 
sagt ifra slik han ellers brukte å gjøre. Samtidig vil vi kunne forstå Jesu forsvar av 
ekteskapet som en ordning mellom én mann og én kvinne (Mt. 19,4-12), som en indirekte 
avvisning av homoseksuelt samliv. Ved det bekrefter Jesus de grunnleggende forhold 
vedrørende seksualiteten som fremkommer i skapelsesfortellingene (jfr Mk. 10,1 fg).  
 
Ifølge Matteus evangeliet tar også Jesus opp spørsmålet om dem som er ”uskikket til 
ekteskap” (19,12). Disse deles inn i tre grupper: Noen er født uskikket. Andre er gjort 
uskikket av mennesker. Og til den tredje gruppen hører dem som selv har gjort seg 
uskikket. Det er noe forskjellig forståelse av hva Jesus har ment med de ulike grupperinger, 
men i den første gruppen vil noen plassere de som har en ”total homoseksuell identitet”, 
men uten at de behøver å være de eneste som tilhører denne gruppen. Langt flere forhold, 
både psykiske og fysiske, kan tenkes å gjøre mennesker uskikket til ekteskap. Til den andre 
gruppen er det mest sannsynlig at det ble tenkt på evnukkene/gildingene. Til den tredje 
gruppen hører så dem som frivillig har gitt avkall på ekteskapet, for eksempel for bedre å 
kunne tjene Gud. Men hvem vi enn plasserer i de ulike grupper, så synes en én sak å være 
klar: Jesus forutsetter at disse menneskene lever seksuelt avholdende når de ikke lever i 
eller er skikket til ekteskap. 

                                                 
66 Professor Svein Aage Christoffersen skriver i Norsk Teologisk Tidsskrift 95 (1994) s 93: ”Etter min 
oppfatning har MF altså rett når de ikke vil gå med på at homofile parforhold i bunn og grunn er ”vesenslike” 
med heterofile parforhold og ekteskap. Det er tvert imot riktigere å si at de er vesensforskjellige. Jeg mener 
også MF har rett når de legger avgjørende vekt på viktigheten av å forsvare familien og det heterofile 
ekteskapet som en grunnleggende enhet i samfunnet. Det er ikke grunnlag for å gjøre det homofile parforhold 
til prototypen på det moderne ekteskap og i forlengelse av det stille krav om homofiles rett til å adoptere barn 
og få hjelp med kunstig befruktning.” 
67 Jfr. Baasland i Vårt Land, 04.05.95. 
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Paulus’ brev 

Det blir hevdet at Rom. 1,18-32 er det ”tydeligste utsagn om homoseksualitet i 
NT”(Homofili, kirke og samfunn s 30).  Her heter det at fordi menneskene kjente Gud, 
men ikke gav ham den ære og takk han skal ha (v 21), så ”gav Gud dem urenheten i vold” 
og de ”byttet ut Guds sannhet med løgn og æret og dyrket det skapte istedenfor Skaperen 
… Derfor overgav Gud dem til vanærende lidenskaper. Kvinnene gav seg hen til unaturlig 
kjønnsliv istedenfor det naturlige. På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv 
med kvinner og brente i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte 
selv ta straffen for at de var kommet slik på avveier” (v 24-27).68  
 
Skriftavsnittet bør etter vår mening å forstå som ”en kollektiv frafallsberetning”, slik 
professor Hans Kvalbein gjør, og at det primært ikke er individuell synd og frafall som 
omtales, men syndens makt i historien og Paulus’ samtid (Homofile i kirken s 129).69 
Når noen hevder at skriftavsnittet ikke angår den konstitusjonelt homofile, begrunnes dette 
ut fra flere forhold i teksten. Når det for eksempel heter at kvinnene gav seg hen til 
”unaturlig” kjønnsliv, tyder dette på at det ’naturlige’ for dem ville ha vært å leve 
heteroseksuelt.70 Når det videre heter at  mennene ”sluttet” å ha naturlig samliv med 
kvinner, kan det tyde på at det var heterofile som ”valgte” å leve homoseksuelt.  
 
Svakheten ved denne måten å argumentere på er, etter vår mening, at det argumenteres ut 
fra en individuell forståelse av skriftavsnittet, mens det er det kollektive frafall Paulus her 
tar opp. Av den grunn er det også de kollektive, og ikke de individuelle følger av frafallet 
som beskrives. Men om en likevel skulle argumentere ut fra et individualistisk perspektiv, 
vil det i teksten også finnes språklige motargumenter, for eksempel vil formuleringer som 
”gav seg hen til” og ”brente i begjær” vanskelig lar seg forene med tempelprostitusjon eller 
andre former for heterofiles homoseksuelle aktiviteter. 
 
Det er også viktig å holde fast ved den overindividuelle forståelsen av Paulus’ 
undervisning når det blir hevdet at de homofile eller lesbiske ikke selv eller av andre kan 
gjenkjennes i de karakteristikker som ellers gis i dette skriftavsnitt, det vil si som 
umoralske, pengekjære, ondskapsfulle, misunnelige, strids- og mordlystene, svikefulle og 
falske, baktalere, som hater Gud, er voldelige, overmodige, skrytende, ulydige og 
upålitelige, ukjærlige og ubarmhjertige og mer av samme slag (v 29-31), og når dette 
brukes som et argument for at skriftavsnittet ikke har noe med genuin homofili eller det 
forpliktende homoseksuelle samliv å gjøre. Ingen som lever etter en bevisst moralsk 
standard, heterofil eller homofil, finner det  akseptabelt å bli plassert sammen med slike 
mennesker. For å unngå en slik feilaktig individuell plassering er det derfor helt avgjørende 
å ha klart for seg at den nevnte lastekatalog er en beskrivelse av de kollektive følger det vil 
få om Guds sannhet byttes ut med løgn. Det er syndefallets kollektive, og ikke de 

                                                 
68 Vi skal her merke oss at Paulus ikke benytter det vanlige ordet for mann (aner) og kvinne (gyne), men taler 
om mannlig (arsen) og kvinnelig (thelys), slik vi også finner i 1. Mos. 1,26-27, hvor ikke de vanlige 
hebraiske ordene for mann (ish) og kvinne (ishah) benyttes, men mannlig/hankjønn (zakar) og 
kvinnelig/hunkjønn (neqevah). Årsaken er at det her er den skapelsesbestemte kjønnsforskjell som her står i 
sentrum. 
69 Jervell synes til en viss grad å være enig når han hevder at saken ikke gjelder ”et enkelttilfelle, men 
homoseksuelle handlinger i sin helhet og over alt” (Vårt Land 08.04.99). Men det er vanskelig å se at han 
senere trekker konsekvensen av dette i og med at han individualiserer synden til  ”bevisste handlinger mot 
bedre vitende.”  
70 Jervell sier at ”det i v. 27 dreier seg om heteroseksuelle, burde ikke betviles.” Men det er nettopp hva vi og 
andre gjør. Halvor Moxnes sier at skriftstedet gir ”uttrykk for en advarsel mot hedenskap og frafall fra Gud.” 
(Dagbladet 19.03.00)  
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individuelle, konsekvenser som beskrives. Dette er viktig å poengtere fordi det her ofte 
tenkes feil. 
 
Når det gjelder forståelsen av dette skriftavsnitt, slutter vi oss følgelig til dem som hevder 
at skriftavsnittet ikke gir grunnlag for å begrense den homoseksualitet som beskrives, til 
pederasti, kultisk homoseksuell prostitusjon eller promiskuøs homoseksualitet, og dermed 
utelukke at den konstitusjonelt homofile orientering eller det forpliktende homoseksuelle 
samliv rammes av hva Bibelen her omtaler (Homofile i kirken s 130-131, Reidar Hvalvik 
m.fl. i Vårt Land 29.01.01).  
 
Tar vi for oss lastekatalogene hos Paulus, hvor de individuelle handlinger står i fokus, ser 
vi at Paulus i 1.Korinterbrev (6,9-11) tar opp homoseksuell atferd i sammenheng med hor, 
avgudsdyrkelse og ekteskapsbrudd. Det finner vi naturlig ut fra det vi allerede har 
behandlet tidligere. Men Paulus utvider katalogen til også å gjelde tyveri, pengegriskhet, 
drukkenskap, spott og ran, og sier at slike ”ikke skal arve Guds rike”. I første brevet til 
Timoteus (1,8-10) sier Paulus at lovens gode hensikt er å begrense syndens 
skadevirkninger. Blant de mange forhold ”som strider mot den sunne lære”, som for 
eksempel løgn, mened, vold, mord, slavehandel og blasfemi, nevnes også hor og 
homoseksuell atferd.  
 
I det følgende skal vi se litt nærmere på disse to skriftavsnitt.  I Korinterbrevet bruker 
Paulus to begreper for homoseksuell atferd som trenger en forklaring. Det ene er ”menn 
som ligger med menn”. Det andre er ”eller lar seg bruke til dette”, som nok kan henspille 
på pederasti. I brevet til Timoteus benytter Paulus kun det ene ordet: ”menn som (driver 
hor eller) har utuktig omgang med menn.” 71 Lastekatalogen her henspiller på Dekalogen. 
Selv om ikke alle ti bud tas med, er de fleste representert, og i denne sammenheng sees 
forbudet mot homoseksuell atferd som en utleggelse av det sjette bud. Lastekatalogen viser 
hvor alvorlig det er å leve i bevisst ulydighet mot Gud. Samtidig forteller det at dette alvor 
ikke bare er knyttet til seksuelle synder, men også en rekke andre. Isteden for at kirken 
nedtoner alvoret ved de seksuelle synder, slik det ofte blir anbefalt, burde heller alvoret 
med andre og mer alminnelige synder, som for eksempel urettferdighet, usannhet og 
gjerrighet, fremholdes.  
 
Hvordan skal vi så samlet vurdere det bibelske skriftmaterialet vi har vært gjennom? Har 
de rett de som sier at Bibelen ikke sier noe om konstitusjonell homoseksualitet eller om 
forpliktene homoseksuelle forhold? Begrunnelsen for slik påstander har gjerne vært at det 

                                                 
71 I den greske teksten kommer ordet malakos først. Bokstavlig betyr det ’bløt’, ’myk’, ’fin’, for eksempel 
om myke, fine klær (Mt 11,8). Brukt om personer kan det bety myk av sinn eller vennlig, og da ikke sjelden 
med negativ betydning: veik eller ettergivende. I en seksuell relasjon henspiller det på den 
passive/svake/underlegne   deltaker i et homoseksuelt forhold. I vår bibel er det altså oversett med ”lar seg 
bruke.” (Sandvei 2001) 
Det andre ordet er  arsenokoitai, og som er sammensatt av to ord: arsen (=hankjønn) og koitao (= bringe til 
sengs), ”er verken ’spesielt vanskelig’ eller ’ekstremt sjeldent’, slik det ofte hevdes.” Ordrett oversatt betyr 
ordet hannkjønnssamligger, og betegner en person av hankjønn som utfører en seksuell handling med en 
annen person av samme kjønn. Sandvei hevder at Paulus kan ha benyttet seg av ordet for å unngå ”å bli 
misforstått i retning av å referere til avgrensede eller bare særskilte former for homoseksuelle handlinger, 
knyttet for eksempel til pederasti, prostitusjon, eller biseksuelle forhold”  (Sandvei 2000 og 2001). I vår bibel 
er arsenokoitai oversatt med  ”menn som ligger med menn.” Ordet, som altså ikke er kjent fra alminnelig 
gresk litteratur før på 500-tallet e.Kr, ligger nær opp til  greske oversettelse av 3.Mos. 20,13, og er trolig 
dannet på denne bakgrunn. Ordet, som kan være en nyskapning av Paulus, er konstruert på en måte som var 
helt alminnelig i gresk. Timoteus-brevet benyttes bare arsenokoitai, som i vår bibel oversettes med ”menn 
som … har utuktig omgang med menn.”   
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var ukjent i det miljø Bibelen ble til, eller at de angjeldende forbudene retter seg mot en 
ganske spesiell homoseksuell atferd: Voldelig homoseksualitet og brudd på gjestfriheten i 
fortellingene fra Sodoma og Gibea, kultisk homoseksualitet i Hellighetslovene, 
heteroseksuelle som velger en homofil eller lesbisk promiskuitet i Romerbrevet, og 
homoseksuell prostitusjon eller pederasti i Lastekatalogene. 
 
Ut fra de avsnitt i Skriften som omhandler homoseksualitet, kan vi ikke se at Bibelen bare 
setter forbud mot bestemte homoseksuelle uttrykksformer, selv om også det blir gjort. 
Verken GT eller NT begrenser sine forbud mot homoseksuell atferd til disse 
homoseksuelle uttrykksformer. Bjørn Helge Sandvei ved Menighetsfakultetet hevder at 
”både GT (Hellighetsloven) og jødedommen i nytestamentlig tid var kategorisk avvisende 
overfor enhver form for homoseksuell atferd” (Vårt Land 23.08.00).  
 
Hvis for eksempel det homoseksuelle partnerskap skulle sidestilles med det heteroseksuelle 
ekteskap, ville det etter vår mening ikke være nok å hevde at Bibelen ikke avviser 
homoseksuell atferd. Det må da kunne godtgjøres at Bibelen på lik linje med mann-kvinne-
forholdet ser positivt på den seksuelle forening mellom to av samme kjønn. Og hvis 
homoseksuelle parforhold var en del av Guds skaperplan, ville en kunne formode at det var 
omtalt i Bibelen.72 Men vi kan ikke se Skriften noen steder uttaler seg positiv om 
homoseksuelt samliv. Vår vurdering er følgelig at Bibelen avviser enhver form for 
homoseksuell atferd. Den form for seksuell ytring er i strid med Guds skaperordning, hvor 
det heter at Gud skapte mennesket til mann (hankjønn) og kvinne (hunkjønn), og at det var 
disse som skulle være ett (1.Mos. 2).73 Dernest finner vi at homofil og lesbisk atferd sees 
på som en følge av syndefallet og ikke var med i Guds opprinnelige tanke eller hensikt 
med mennesket. I denne sammenheng blir homoseksuell atferd betraktet som noe 
naturstridig (Rom. 1),74 sees som en hindring for Guds rike (1.Kor. 6) og å være i strid med 
Bibelens etiske retningslinjer (1.Tim.1). 
 
Ut fra de prinsipper vi gjorde rede for innledningsvis i kapitelet, har vi forsøkt å danne oss 
et bilde av hva Bibelen sier om homoseksualitet. Selv om vi har forsøkt lytte til hva 
Skriften faktisk sier, utelukker vi ikke at noen vil mene at vi utelukkende har vært ute etter 
å få bekreftet våre forutfattede meninger. Om så har skjedd, har det ikke vært en bevisst 
strategi. For oss hadde det faktisk vært mer opportunt å innta en friere holdning til hva 
Bibelen lærer på dette området. Men med vår grunnholdning til Skriften har ikke det vært 
noen farbar vei. Med all respekt for dem som tolker Bibelen annerledes, vil vi måtte være 
tro mot den forståelse vi er kommet frem til. Og selv om ikke alle skriftstedene er like 
udiskutable eller entydige, mener vi at Bibelens samlede undervisning på dette området er 
klar nok til at vi ut fra den kan ta standpunkt og uttale oss. 

                                                 
72 ”Dersom Herren og hans apostler virkelig hadde ment å åpne for at også homoseksuelt samliv kan være en 
legitim samlivsform, - skulle man ikke da ha ventet at vi i det minste hadde sett antydning av dette i Jesu 
undervisning (”Dere har hørt …, men jeg sier dere”). Hvorfor finner vi ikke det? … Verken Jesus eller 
apostlene har ment å introdusere noen slik radikal nyorientering innenfor samlivsetikken”  (Sandvei, Vårt 
Land 23.08.00) 
73 En interessant posisjon inntar sokneprest Kolberg: ”Når vi leser skapelsesberetningen, trekker vi den 
konklusjon at dette er ikke bare en beskrivelse av virkeligheten slik den fortoner seg for de fleste mennesker, 
men dette er normativt. Slik det fortoner seg for alle mennesker. I den norske bibeloversettelsen kan det se ut 
som det er en befaling at mannen skal forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru. Men på hebraisk 
står det ikke som befaling, men som en beskrivelse av hva som kommer til å skje. Hvorvidt 
’skaperordningen’ er normativ eller deskriptiv er et spørsmål om tolkning.” (Vårt Land 06.03.01) 
74 Uttrykket natur ble i den gresktalende jødedom brukt som uttrykk for Guds skapervilje. Det var altså ikke 
bare et sosialt gitt mønster, men ble hos Paulus forankret i skapelsen (Homofile i menigheten s 33). 
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5. ETISKE PERSPEKTIV 
Etikk og moral har egentlig samme betydning, men hvor det første ordet kommer fra gresk 
(ethos) og det andre fra latin (mos). Begge ord kan oversettes med ’skikk og bruk’ eller 
’sedvane’.  Selv om ordene ofte brukes om hverandre, får de ikke sjelden også noe ulik 
innholdsbestemmelse. Begrepet etikk omfatter gjerne det læremessige/teoretiske 
resonnement om hva som er rett og galt. Begrepet moral går mer i retning av hvordan livet 
leves. Med andre ord så tenker vi etisk og handler moralsk. 
 
Når vi etisk skal vurdere homofili og homoseksuell atferd, må vi holde fast ved at ingen 
kan moralsk bebreides for hva de er. Personer med homofil orientering har den samme rett 
på likeverd og respekt som heterofile. Det er ikke personen, men hva personen gjør som 
etisk vurderes. 

Bibelen og etikken  

For oss som evangelikale kristne, vil Bibelen ikke bare være et etisk korrektiv, men ha 
avgjørende gyldighet for vår etiske tenkning og den veiledning vi gir av ordningsmessig 
karakter overfor våre menigheter. Når vi skal vurdere homofilt samliv i etisk perspektiv, 
vil vår vurdering være bundet av Skriften som autoritet. Fordi vi ikke kan se at de avsnitt 
fra Bibelen som omtaler homoseksualitet, ikke også skulle omtale vedvarende og 
forpliktende homoseksuelt samliv, mener vi Bibelens ord i denne saken har gyldighet for 
oss i dag. For dem som ikke finner at Skriftens lærer om homoseksuell atferd også omfatter 
vedvarende og forpliktende homoseksuelle samliv, vil naturlig nok – i motsetning til oss – 
mene at homofil praksis av den art ikke rammes at Bibelens forbud mot homoseksualitet. 75   
 
Bibelen lærer at ethvert menneske er skapt i Guds bilde. Som skapt av Gud har ethvert 
menneske absolutt verdi uavhengig av alder, helse, etnisitet eller seksuell orientering, og 
det skulle være selvsagt at enhver skal møtes med respekt. Likeledes er vi skapt til mann 
og kvinne, og menneskets seksualitet er primært et spørsmål om mannlig og kvinnelig 
identitet, ikke homofil eller heterofil identitet. Men selv om mennesket er skapt i Guds 
bilde, er det også et resultat av arv og miljø, samfunnet og tiden, menneskelig anstrengelser 
og personlige valg, bevisste og ubevisste. Og menneskets høye verdi forhindrer ikke at det 
er begrenset og har svakheter, mangler og feil. Heller ikke er det fritatt fra moralsk ansvar. 
Nei, nettopp fordi mennesket er opphøyet over alt annet som er skapt, og har muligheter 
for å tenke, resonnere og fantasere, står det også ansvarlig for de valg som gjøres. 

                                                 
75 At det ikke finnes samsvar mellom ”de ord som Skriften taler om samkjønnet samliv … [og] ansvarlig og 
forpliktende fellesskap” var ett av argumentene for at biskop i Sør-Hålogaland, Øystein I Larsen, skiftet syn i 
homofilidebatten (Vårt Land 30.12.02).  
Når det finnes forskere som bekrefter at Paulus taler mot homofilt samliv – også det symmetriske, 
forpliktende og vedvarende – men selv forsvarer de homofiles rett til å leve ut sin seksuelle preferanse med 
den begrunnelse at de aktuelle tekster er uten betydning for oss i dag, skylde det en grunnleggende forskjell 
mellom dem og oss i bibelsyn og bibelbruk. De aktuelle skriftsteder tillegges verdi for å forstå den etiske 
veiledning som ble gitt ut fra sin tid, men vil ikke være avgjørende for vår tid, som har en bedre psykologisk 
og samfunnsmessig forståelse av homofili en de hadde den gang. 
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Med utgangspunkt i vår identitet som mann og kvinne skal vi forholde oss til andre 
mennesker av begge kjønn. Vi har alle behov for kjærlighet, varme og nærhet. I ulik grad 
vil vi få dekket disse behov i ulike faser gjennom livet. I kirke og samfunn utfordres vi 
derfor til sunn åpenhet og nærhet i forhold til både eget og motsatt kjønn. I denne 
sammenheng vil heterofile så vel som homofile måtte utkjempe en kamp mellom de 
skapende og de destruktive krefter i eget liv. Som gruppe er heterofile ikke mer eller 
mindre moralske enn homofile, og overfor Guds absolutte krav strekker ikke vår 
menneskelig anstrengelse til. Enhver ville komme til kort om det ikke var for Guds 
vedvarende kjærlighet, hans daglige nåde og tilgivelse.  
 
Fordi homofile og lesbiske, så vel som heterofile, er skapt i Guds bilde, og objektivt sett 
kjøpt fri ved Jesu Kristi forsoningsverk, hører de som troende hjemme i Guds forsamling 
og har behov for anerkjennelse og respekt som enhver annen troende. Spesielt dem som i 
livet ellers føler seg utenfor, som opplever seg misforstått eller annerledes, som sliter med 
ensomhet og depresjon, eller har en annen seksuelle orientering enn folk flest, har behov 
for og rett til å møte menigheten som et inkluderende og omsorgsfullt fellesskap. Dessverre 
har ikke det alltid vært tilfelle. Homofile og lesbiske har i kirken, så vel som i samfunnet 
ellers, opplevd uverdig diskriminering og trakassering.    
 

Normativ etikk 

I et tid hvor subjektivismen er satt i høysetet, vil en kristen etikk møte store utfordringer 
når det gjelder å etablere et normativt utgangspunk for etisk veiledning innen samlivsetikk. 
Selv om et slikt utgangspunkt for teologiske og etiske vurderinger verken er selvsagt eller 
enkelt, er det ikke desto mindre nødvendig. Særlig i etiske spørsmål har vi fort for å bli 
revet med av tidens atmosfæriske trykk og snu kappa etter vinden. I en tid da vindkastene 
kan være mange og kraftige og kommer fra ulikt hold, vil bibelsk seksualetikk utfordre oss 
til å være tydelige uten å bli rigide, selvsikre eller fordømmende.  
 
Når vi som kristne eller kirke etisk skal vurdere den homoseksuelle handling, vil vårt 
utgangspunkt være pliktetisk,76 hvor Bibelen er normen. Følgelig blir den gjennomgang vi 
har gjort av det bibelske skriftmaterialet av avgjørende betydning. For oss er det viktig at 
vi ikke begrenser det bibelske skriftmaterialet til utelukkende de skriftavsnitt som direkte 
omtaler homoseksualitet, selv om det i seg selv, etter vår mening, taler klart. Men vi 
bygger også vår veiledning på Bibelens vurdering av ekteskapet som rammen om den 
seksuelle utfoldelse, og ikke minst ser vi hele problematikken i en skapelsesteologisk 
sammenheng, hvor polariteten mellom mann og kvinne er tydelig og viktig i et seksuelt 
forhold.  

                                                 
76 I pliktetikken vurderes en handling ut fra handlingens iboende egenskaper. Noe firkantet kan vi si at 
pliktetikken tar sitt utgangspunkt i at noe faktisk er ’galt’ og noe er ’rett’, noe er ’ondt’ og noe er ’godt’ til 
alle tider og under alle forhold, uavhengig av handlingens subjekt eller objekt. For å avgjøre om en handling 
er ’riktig’ eller ’gal’ er det nødvendig med bestemte ’kriterier’, som vi i denne sammenheng kaller ’normer’, 
og som gjerne formuleres som absolutte leveregler: ”Du skal ikke lyve.” ”Du skal ikke slå i stjele.” I den 
kirkelige etikken har pliktetikken vært dominerende. Den normerende norm for liv og lære har vært Bibelen. 
En handling har vært  vurdert som etisk forkastelig når den har kommet i strid med etiske normer hentet fra 
Bibelen. Når vi i pliktetikken skal vurdere en handling, vil vi også måtte vurdere om en bestemt handling 
kommer inn under den bestemte normen eller ikke. For eksempel: Er drap begått i selvforsvar, mord? Er det 
å tie om sannheten, løgn?  
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Når vi har den forståelse av Bibelens etiske veiledning som vi har og fremholder, blir vi 
lett karakterisert som uvitende, fordomsfulle, dømmesyke, ukjærlige, intolerante og 
lignende. Ikke desto mindre må vi følge vår overbevisning slik den er blitt formet ut fra vår 
forståelse av Bibelen. Ut fra den vurdering vi tidligere har gjort, kan vi med Skriften som 
norm ikke forsvare homofilt/lesbisk samliv. Vår anbefaling blir, ut fra at vi skal være 
sannheten tro i kjærlighet, avholdenhet/sølibat, enda så brutalt og ukjærlig det kan 
oppleves av mange homofile. 
 

Det dobbelte kjærlighetsbudet 

Når vi tenker på de homofiles livssituasjon, forstår vi at det rent empatisk i denne 
sammenheng argumenteres med ”Det dobbelte kjærlighetsbudet” (Mt. 22,36-40). Men vi 
har problemer når det argumenters som om ”kjærlighetsbudet” opphever eller setter de 
øvrige bud i Bibelen til sides. En slik argumentasjon er nok folkelig, men etter vår 
forståelse vil konsekvensen av en slik argumentasjon være at Bibelen ikke harmoner med 
seg selv. En slik argumentasjon kommer også i konflikt med Jesu forklaring til 
”kjærlighetsbudet”, hvor dette sees som fundamentet for de øvrige bud, men uten å flytte 
grensene for hva som er rett og galt. De øvrige bud skal etterleves og leves ut  i kjærlighet 
til både Gud og medmennesker, slik Jesus også sier ifølge Johannes evangelium: ”Den som 
elsker meg, holder mine bud” (14,15). Det finnes ikke spor i Jesu undervisning eller 
gjerning som skulle tyde på at Guds bud, skulle oppheves på grunn av omsorgen og 
omtanken for våre medmennesker.77 
  
Når lederen av Åpen kirkegruppe hevder at Jesus ”møtte alle med kjærlighet” (Torjussen, 
Vårt Land 12.08.03), er det sant, men ikke hele sannheten. Dette er en sinnelagsetisk måte 
å argumentere på.78 Men også Jesus satte grenser, ikke bare overfor samfunnets maktelite, 
slik det gjerne blir hevdet, men også overfor andre, for eksempel kvinnen som skulle 
steines fordi hun var grepet i hor (Joh. 8). Den samme beretningen burde samtidig gjøre 
oss ydmyke slik at vi samtidig som vi ut fra en begrunnet overbevisning holder frem vårt 
standpunkt, også er bevisst egne begrensninger og viser respekt for andres valg og 
overbevisninger. Det gjelder både i forhold til dem som har en homofil orientering, men 
velger å innrette sitt liv på en annen måte enn vi vurderer som riktig, og i forhold til dem 
som har en annen teologisk og etisk forståelse.  
 

                                                 
77 Jfr. Mt. 5,17-20. Se også Baaslands artikkel i Vårt Land 04.05.95. 
78 I sinnelagsetikken blir godt og ondt, hva som mer moralsk akseptabelt eller moralsk forkastelig, vurdert ut 
fra med hvilket sinnelag eller motiv gjerningen ble utført. Noe forenklet kan en si: Er motivet godt, er 
gjerningen god. Er motivet ondt, er gjerningen ond. Det er altså ikke handlingen i seg selv, men sinnelaget og 
de indre kvaliteter hos gjerningspersonen (det handlende subjekt) som aksentueres. Som bibelske eksempler 
kan vi trekke frem ord som: ”Vis det samme sinnelag som Kristus Jesus” (Fil. 2,5) eller vi kan vise til Jesu 
kritikk av fariseerne som hadde falske motiver for sine handlinger (Mt. 6,1). I følge Jesu undervisning er 
frukten god om treet er godt. Det er innlysende at vi i sinnelagsetikken vil stå overfor et evalueringsproblem. 
De fleste vil fort kunne bli enige om at det finne en rekke kriterier en handling kan bli bedømt ut fra, for 
eksempel ’kjærlighet’, ’ærlighet’, trofasthet’, ’uselviskhet’, ’tjenersinn’ osv, men hvem kan med sikkerhet si 
med hvilket sinnelag eller motiv en bestemt handling virkelig ble utført? Eller har en person ikke ofte flere 
motiver for hva som gjøres, og hvordan skal da en gjerning vurderes når den handlende i tillegg til de ”edle 
motiver” også har klare egeninteresser av det som blir gjort? 
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Ut fra et samfunnsmessig og individualpsykologisk perspektiv har vi forståelse for de 
konsekvensetiske79 argumentene om at et forpliktende og livsvarig homofilt eller lesbisk 
partnerskap er å foretrekke fremfor uforpliktende og mangfoldige homoseksuelle 
parforhold. Det gjør likevel, etter vår mening, ikke homoseksuelt partnerskap til en etisk 
akseptabel samlivsform. Begrunnelsen for et slik standpunkt er ikke at vi utelukker at 
homofilt partnerskap kan medføre noe vesentlig positivt både for individ og samfunn, og 
derfor konsekvensetisk forsvares. Men vi finner ikke at en slik samlivsform er forenlig 
med Bibelens normative veiledning på dette området.  
 

Et tredje alternativ? 

Finnes det et tredje standpunkthvor det åpnes for homofilt partnerskap samtidig som 
Bibelens etiske veiledning fastholdes?  Professor Jan-Olav Henriksen ved 
Menighetsfakultet mener det.80 Han hevder selv at han lar Bibelen være ”normerende og 
aktivt formende” for seg (Lund, Vårt Land 15.01.01). Han sier han er ”enig i at Bibelen 
avviser homofil praksis i en rekke former, det vil si i utgaver som er kjent i Bibelens 
samtid. En kultisk form for homofili blir avvist, likeså der det dreier seg om seksuell 
eksperimentering og tilfredsstillelse av lyst, og i forhold mellom gutter og menn.” Men 
hans poeng er ikke bare å forstå hva Bibelen sier, men å spørre hvorfor Bibelen sier hva 
den sier. Slik vi forstår ham i dette spørsmål, vil det si at vi ikke bare skal finne ut hva 
Bibelen avviser av homoseksuell atferd, men også finne den uuttalte begrunnelsen for 
avvisningen.  
 
Videre heter det at ”i vår tid fins en form for regulering av seksualiteten – gjennom 
formalisert partnerskap – for homofile som ikke kan leve avholdende og som er blitt glad i 
en annen som de ønsker å dele livet med.” Henriksen erkjenner at dette ville blitt avvist i 
den kultur som Bibelen representerer. Men han mener vi må ”spørre om det likevel finnes 
gode grunner til å si ja, og til å undersøke om hvorfor dette ville blitt avvist.” Og han spør 
videre om partnerskap i Bibelens samtid ville ha blitt avvist av samme grunner som nevnt 
over: avgudsdyrkelse, eksperimenter og utnyttelse. ”Nei!” svarer han. ”I et livslangt 
partnerskap blir seksualiteten utfoldet med samme anliggende som i et ekteskap. Det dreier 
seg om å gi varighet, trygghet, et vern mot sårbarhet, ivaretakelse av identitet, fordypning 
av fellesskapet.” Det mener han er ”det genuine bibelske anliggende for å åpne for 

                                                 
79 I konsekvensetikken vektlegges de følger eller konsekvenser en væremåte eller handling får for 
enkeltpersoner, grupper, samfunn eller miljø på kort og lenge sikt. Forenklet kan en si: Fører gjerningen noe 
vesentlig høyverdig og godt med seg, er gjerningen god. Er følgene av gjerningen overveiende dårlig eller 
klanderverdig, er gjerningen ond. Heller ikke her er det handlingen i seg selv som fokuseres, selv om den nok 
vurderes. Handlingens etiske verdi vurderes ut fra den verdi den har overfor handlingens objekt. ”Den gylne 
regel” (Mt. 7,12) har av mange blitt sett i denne sammenheng.  
Når biskop i Sør-Hålogaland, Øystein Larsen, skiftet standpunkt vedrørende homoseksuelt samliv, er ett av 
hans argumenter hva vi vil kunne kalle konsekvensetisk: ”Den nød som mange har gitt oss del i, må jo veie 
tungt. De som føres inn i promiskuitet og fortvilelse ved mitt og kirkens svar. De som prøver ekteskap til 
ulykke både for seg selv og andre. Også det ransakende spørsmål om jeg ved mitt svar legger bører på andre, 
som jeg selv vanskelig kunnet båret. Det er spørsmål som i stigende grad har krev en ny gjennomtenkning 
hos meg” (Vårt Land 30.12.02). 
 Også i konsekvensetikken vil vi bli stilt overfor alvorlige evalueringsproblemer: Hvem kan si seg å ha, eller 
er det overhodet mulig å skaffe seg, den totale oversikt over alle umiddelbare og langsiktige konsekvenser av 
en handling, for individet og samfunnet? Eller hvem kan for eksempel med moralsk rett si at det som er godt 
for det store flertall, er etisk vurdert ’godt’, selv om det kanskje også er noen som må lide? 
80 Henriksen skiftet syn i homofilispørsmålet, og hevdet da at han ønsket at det ble etablert ”en slags tredje 
posisjon”, uten polarisering på ytterfløyene (Skifter syn, artikkel av J A Holbæk, Vårt Land 10.01.01).   
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partnerskap som en mulighet. … Men kirken er fortsatt forpliktet til å si at det er enheten 
mellom kvinne og mann som er den grunnleggende samlivsform” (Lund, Vårt Land 
15.01.01). 
 
Vi har vanskelig for å se at Henriksen inntar en tredje posisjon. Vi kan heller ikke se at han 
lar Bibelen være avgjørende normerende for den etiske refleksjon, slik han selv hevder. 
For det første er det lite sannsynlig at Bibelens samtid ikke var kjent med andre former for 
homoseksualitet enn dem Henriksen nevner. For det annet er den seksualitet som har 
Bibelens aksept, aldri løsrevet fra kjønnspolariteten mann – kvinne. For det tredje kan 
samkjønnet seksualitet bare delvis utfoldes med samme anliggende som i et ekteskap. For 
det fjerde er de tekster i Bibelen som avviser homoseksuell atferd, ikke isolerte 
enkelttekster, men er forankret i andre bibelske tekster, i Bibelens skapelsesteologi og i 
nytestamentlig teologi generelt. Vår mening er derfor at ”den tredje posisjon” lite annet er 
enn en variant av den posisjon flertallet i Bispemøtets arbeidsgruppe om homofili inntok. 
Men det utelukker ikke at det ikke finnes nyanser mellom ytterpunktene på begge sider – 
de ultra radikale og de ultra konservative. Nyanser finne både i teologiske og 
holdningsmessige grunnholdning, og i argumentasjon og ordningsmessig anbefaling.   
 
Til sist vil vi bare igjen minne om at vi alle er mennesker, og som mennesker er vi også 
seksuelle skapninger. Selv om ethvert menneske er skapt i Guds bilde, lever vi samtidig 
med syndefallets konsekvenser i våre personligheter, med alt hva det innebærer av 
muligheter og begrensninger, herlighet og tragedie, i alle relasjonelle forhold, også hva 
seksualitet angår. Det gjelder heteroseksuelle så vel som homoseksuelle. Slik sett er det 
kanskje noe riktig i at vi alle er seksuelle avvikere i Guds øyne (Stott s 119-120).  
 
At fagteologene ikke kommer frem til en samlet og entydig etisk vurdering av homofilt 
samliv, betyr ikke at ethvert standpunkt er like velbegrunnet, eller at vi ikke har noe 
normativt svar å gi. Men det betyr at selv om vi har en klar overbevisning, skal vi vise 
respekt for dem som er kommet frem til andre svar. Vårt svar må bære preg av den 
ydmykhet situasjonen tilsier, uten dermed å være uklart.
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6. ANSVAR, OMSORG OG SJELESORG 
For nær sagt alle homofile har det vært en gradvis, og ofte smertelig, prosess å bli klar over 
sin seksuelle orientering. Det har gjerne vært en prosess preget av angst, skyld, skam, 
fortvilelse, forvirring, utrygghet og sinne (Kirken og homoseksualitet s 79). De fleste har 
kjempet og lidd i ensomhet før de har våget å stå åpent frem med sin seksualitet. Noen har 
aldri våget det. Mange kristne homofile og lesbiske har brukt ”år av sitt liv på å ’be seg 
bort’ fra homofilien.”  De har oppsøkt sjelesørgere, ungdomsledere og prester, men like 
fullt  forblir de homofile (Homofili/lesbisk - åpen himmel s 19). Ingen må se bort fra 
alvoret i en slik situasjon.81  
 
Ikke uten grunn heter det at ”de homofiles historie er historien om usynliggjøring og om 
smerten ved å være usynlig” (Christoffersen og Selvik s 148).  ”Som enkeltindivider 
skjuler homofile seg gjerne der de er vanskeligst å få øye på dem: midt mellom det 
heterofile” (Bergh/Bjerck/Lund s15), det vil si at de også finnes som alminnelige 
medlemmer og møtebesøkende i våre menigheter.82 Innen kirken, hvor gruppepresset i 
retning av konvensjonell tro og livsførsel gjerne er stor, vil det kanskje kunne være 
vanskeligere å stå åpent frem som homofil/lesbisk enn i samfunnet for øvrig.83 De har ikke 
bare skjult, men også undertrykt sine egne følelser og identitet, hvilket har ført til 
konflikter knyttet til skyld, manglende selvrespekt og undergraving av egenverdet.84 En 
homofil uttrykte det en gang nesten ordrett som følger: ”Et møte med den massive 
kirkelige autoritet og fine mennesker med velmenende ord og Bibelen i hånden, har for 
ofte ført til at homofile har forlatt sin menighet, sin kirke, sin tro og sin Gud, og noen 
ganger også valgt å forlate sitt eget liv.” Dette er en av de alvorlige sider ved den 
virkelighet vi har å forholde oss til som kirke, kristne og sjelesørgere.   

                                                 
81 For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at Kirkens SOS, tlf. 815 33 300, vil kunne bistå både sjelesørgere 
og menighetsledere til like med dem som strever med en uavklart seksuell orientering.  
82 Ikke minst må vi regne med dette når det i kirkelig sammenheng gjerne blir anbefalt ”at kristne homofile 
ikke bør offentliggjøre sin legning” (Prøitz 1995 s 47). Sitatet refererer til en uttalelse av generalsekretær i 
Norges Kristne Student- og Skoleungdomslag, Jens Petter Johnsen, i Vårt Land 05.11.94. Men John Stott 
synes å ha en tilnærmet samme oppfatning når han sier: ”Jeg tror ikke det er noe behov for å oppfordre 
homoseksuelle mennesker til å avsløre sin seksuelle legning for alle og enhver; det er verken nødvendig eller 
til hjelp”  (Stott s 152).  Vi føler oss ikke helt bekvem med dette, men hvis kirken foreløpig ikke er i stand til 
å møte dem som åpent står frem som homofile, med respekt og tillit, har vi forståelse for at slike råd gis i 
sjelesørgerisk hensikt. Men avgjørelsen om åpenhet må ligge hos den homofile, som må møte den samme 
respekt om vedkommende står åpent frem med sin seksuelle orientering, eller ikke.     
83 Psykolog Anbjørg Ohnstad sier at ”dette dilemma mellom egne opplevelser og kulturens påbud blir 
forsterket for dem som har en kristen tro”, og at kristne holdninger til homofile i stor grad har ”bidratt til 
negetiv bekreftelse og i liten grad invitert til dialog med homofile og lesbiske om deres livssitusajon.” (Norsk 
Teologisk Tidskrift 2/95 (1994) s 107-110) 
84 En rekke autentiske opplevelser av dette er gjengitt i boken av Jorunn Vold: Du skal ikkje elske (1993). 
Leseverdig er også to bredt anlagte artikler i Vårt Land 2. juni 2000: Ut i lyset av Bjørn Markussen og 
Konstant smerte av Geir Ole Bjartvik, hvor det snakkes om ”å fornekte seg selv” og at hele livet var ”et enste 
stort rop, et stort sort hull.” Eller: ”Jeg bærer hele tiden på en brennende flamme, en konstant smerte og en 
like konstant spenning mellom lov og lyst.” 
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Menighetens ansvar 

På denne bakgrunn bør vi i våre menigheter vise særlig oppmerksomhet overfor de unge, 
bl.a. ved å arbeide for miljøer hvor de kan oppleve å være trygge, og ved å tilrettelegge 
fora hvor de kan få pålitelig orientering både om sex og bibelsk etikk. Vi må gi de unge 
gode rollemodeller. De unge trenger å høre at de ikke nødvendigvis er homofile/lesbiske 
selv om de kan oppleve homofil/lesbisk tiltrekning eller har hatt homoseksuelle erfaringer. 
De trenger også kunnskap om at den seksuelle orientering ikke nødvendigvis er fastlåst, 
men at det finnes endringsmuligheter, selv om veien kan være lang, og mange – realistisk 
sett de fleste – ikke opplever denne endring. Fremfor alt trenger de derfor et miljø med 
åpenhet, respekt, varme relasjoner og sunn nærhet (jfr. Strommen s 107 og s 116), et miljø 
som ikke betinger at de må velge bort seg selv for å bli godtatt.   
 
Ikke uten årsak kan homofile, med sin historie, være meget følsomme overfor holdninger 
de møtes med, hvordan homofile og lesbiske blir karakterisert eller snakket om i de miljøer 
de ferdes, eller hva som blir sagt i bibelgrupper eller fra prekestolen. Ondsinnede, sårende 
eller nedsettende karakteristikker av andre mennesker burde ikke forekomme i kirken. Det 
er derfor enhver kristens ansvar, og ikke minst pastorers og lederskapets ansvar, at de som 
har en homoseksuell orientering, ikke omtales respektløst, nedlatende, fordømmende eller i 
generaliserende kategorier i våre sammenhenger.  
  
Det foreliggende notat er et av mange eksempler på at kirken og de kristne i ulike 
sammenhenger er villige til å la Bibelen få komme til orde i aktuelle og etiske spørsmål, i 
dette tilfelle vedrørende homofilt og lesbisk samliv. For oss er det helt avgjørende fordi 
Bibelen er vår overordnede rettesnor hva tro, liv og lære angår. Derfor bør vi også i våre 
menigheter fortsette å studere Bibelen og lytte til hva Gud sier oss gjennom sitt ord, også 
på dette området. Men dette fokus skal ikke fortrenge den oppmerksomhet vi gir dem som 
sterkest er berørt av den sak som her tas opp. Som kristne har vi ikke alltid vært like 
opptatt av å vise interesse og forståelse for de homofiles komplekse livssituasjon.  
 
Kristne homofile forteller at de mange ganger blir møtt med uforstand og får liten støtte i 
deres menighet. Det er sterkt å beklage, for homofile og lesbiske har den samme legitime 
rett og de samme følelsesmessige behov for nærhet, trygghet og respekt som andre. Men vi 
skal også være oppmerksomme på andre som ofte blir glemt i denne sammenheng, de 
homofiles nærmeste familie. Her tenkes først og fremst på foreldre og søsken som mange 
ganger opplever både skam, selvbebreidelse og fortvilelse.85 Ikke mindre følelsesmessig og 
sosialt berørt er tidligere ektefelle og barn av den homofile som har lagt bak seg et 
heterofilt ekteskap. I tillegg til de mange spørsmål og all frustrasjonen foreldre og søsken 
har, opplever de tidligere ektefelle og barn seg ofte dumme, skuffet og såret over hva de 
gjerne betegner som spillet, sviket eller hykleriet, og de er sinte fordi de har ”forspilt så 
mye tid” ved at de gjennom år ble ”ført bak lyset og levde på en livsløgn.”   
 

                                                 
85 Det henvises til Foreldregruppa i Åpen Kirkegruppe, som ble stiftet i 1990 og er et nasjonalt nettverk av 
foreldre til homofile og lesbiske. Mer informasjon om Foreldregruppa finnes på 
www.apenkirkegruppe.org/sider/aktiviteter/fg.asp. 
En meget leseverdig artikkel er Når biskopens sønn er homofil. Det er en respektfull, fin og åpen dialog 
mellom far og sønn, Fredrik og Arne Grønningsæter i Homofile i menigheten s 14-16 , og Farskjærlighet på 
prøve, samme hefte s 22-24. Lesverdig er også artikkelen  Slik en mor opplevde det … av Ingeborg M 
Myrbostad i  Lesbisk/homofil – åpen himmel s 6-7. 
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I denne sammenheng bør vi minne hverandre om at kirken har den samme diakonale 
forpliktelse overfor homofile og lesbiske som overfor heteroseksuelle, men at dette 
diakonale ansvar også gjelder de homofiles nærmeste familie. Kirkens diakonale oppgave 
er å hjelpe mennesker langs to linjer:  

a. Mennesker skal hjelpes fysisk, psykisk og sosialt, slik at de ut fra sine evner og 
forutsetninger kan leve et menneskeverdig liv og fungere så godt som mulig i 
samfunnet.  

b. Mennesket skal hjelpes til et sunt fellesskap med Gud og menigheten ved at 
evangeliet formidles til personlig tro, glede og håp.  

 
Isteden for å reagere med fordommer, frykt eller fordømmelse, må vi som kirke og kristne  
lære de homofile å kjenne og forsøke å sette oss inn i deres livssituasjon. Som bekjennende 
kristne har de en naturlig plass i den lokale menighet så vel som i Guds universelle kirke. 
Som medkristne med sine gaver og erfaringer, vil de kunne være en ressurs i menigheten. 
Et godt fungerende kristent fellesskap skal avspeile noen av de samme kvaliteter som en 
godt fungerende familie: En inkluderende holdning preget av kjærlighet, nærhet, varme, 
åpenhet, trygghet osv. Slik fungerer da også kristne miljøer i noen sammenhenger.86 Men 
homofile kan også fortelle at de istedenfor åpenhet og nærhet blir møtt med skepsis, 
følelsesmessig distanse og manglende vilje til å kommunisere på en respektfull måte.87  
Likevel er det kanskje ikke menighetene som generelt er det vanskeligste stedet for de 
homofile.88 Men for dem som ønsker å vende seg fra en homoseksuell livsstil,89 er et varmt 
og inkluderende sosialt og åndelig felleskap nærmest en forutsetning. Mer enn mange 
frykter de et sterilt og sosialt isolert liv uten nærhet og sann aksept.  
 
Som kirke og kristne er det vår oppgave på en særlig måte å støtte de som har en homofil 
orientering, men som kjenner seg forpliktet på den bibelske avvisning av homoseksuell 
praksis. Både i historisk og aktuelt perspektiv vet vi at dette er en ikke ubetydelig gruppe 
som på ulike områder har spilt, og fremdeles spiller, en vesentlig rolle i kirke og menighet. 
Denne gruppen blir ikke sjelden glemt, marginalisert og mistrodd i mediedebatten. Det bør 
derfor være en viktig oppgave for kirken å støtte mennesker som kjenner på en homofil 
orientering, men som ønsker å leve i samsvar med Skriftens formaninger.   
 
Et råd som Åpen kirkegruppe gir, og som gjelder enhver, burde være innlysende, men ikke 
desto mindre viktig å minne hverandre om: ”Husk at det er en stor ære å bli vist tillit av en 
venn eller venninne som forteller at han eller hun er homofil. Det er ikke sikkert det er 

                                                 
86 Psykiater Svein Haugsgjerd forteller om sin erfaring som terapeut  på følgende måte: ”Jeg har det inntrykk 
at det også i kristne miljøer er mange homofile, og har ut fra dette antatt at kristendom har en appell til 
homofile blant annet fordi det byr på et trygghets- og meningsskapende helhetssyn med stor vekt på 
kjærlighetsrelasjoner (mennesker imellom og mellom Gud og mennesker)” (Vårt Land 12.01.93).   
87 John  Stott referer til homofile som har opplevd seg  som  ”objekt for hån og fornærmelser, for frykt, 
fordommer og undertrykkelse,”  som karakterisert som ”urene skapninger”, ”avskylige perverterte” og  
”fordømte syndere.” Dette karakteriseres som homofobi. (Stott s 151)  Mange andre kan dessverre gi 
lignende eksempler, og ikke få  har opplevd at kristne kommer stikkende med bestemte skriftsteder til dem.  
88 Jfr. Siv Nordrums artikkel i Vårt Land 14. april 2000: Vrengbildet. Her hevder hun at ”homohetsen er mye 
større i journalistmiljøet.” Andre har trukket frem sportsklubber og idrettslag, eller bestemte yrkesgrupper 
(politiet og militæret) som særlig vanskelig.  
89 Når Paulus i 1.Kor. 6 omtaler homoseksualitet som en av de mange forhold som kan hindre mennesker i å 
”arve Guds rike”, uttrykker han seg i forlengelsen av dette slik at mye taler for at menigheten der også 
rommet tidligere homoseksuelt praktiserende. ”Slik var noen av dere en gang” sier han. ”Men nå er dere blitt 
vasket rene, dere er blitt helliget, ja, rettferdige for Gud i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds ånd” (v 
11).  
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hemmelig, men ikke fortell det videre med mindre du har fått lov til det” (Homofil/lesbisk 
– åpen himmel s19).  
 
Konkret støtte og omsorg krever nært vennskap. Det innebærer at vi er interesserte i og 
investerer tid i samvær med våre medmennesker, ikke bare i møtesammenheng, men også 
ellers. Et nært og ekte åndelig fellesskap forutsetter at vi også har det godt sammen sosialt. 
De fleste av oss har det slik at først når vi er trygge, kan vi begynne å åpne oss, også når 
det gjelder smertepunktene i våre liv. Når kristne i alminnelighet er ærlige om personlige 
forhold i livet, åpner muligheten seg for at også mennesker med homoseksuell orientering, 
eller deres nærmeste, kan begynne å snakke om de områder som er vanskelig i deres liv. 
Som kristne og menighet bør vi derfor ikke være redde for å bli kjent med homofile, slik at 
vi bedre kan forstå dem, og ved ny læring kanskje også bli kvitt noen fordommer.    

Innspill til sjelesorgen  

Vi skal her bare komme inn på noen generelle overveielser hva sjelesorg overfor 
homoseksuelle angår. Fordi hvert tilfelle er spesielt, samtidig som sjelesorg overfor 
homofile ikke skiller seg vesentlig ut fra sjelesorg overfor heteroseksuelle av begge kjønn, 
vil vi ikke gå inn på hvordan vi helt konkret skal forholde oss i ulike samtaler. Enhver må 
her, som ellers, gjøre bruk av sine kunnskaper, erfaringer og de gaver og den utrustning 
som er gitt en av Gud. Samtidig må det understrekes: Om det noen ganger er viktig å lytte 
fordomsfritt og åpent, og med tålmodighet og empati, så er det her.90Og selvsagt er enhver 
betroelse absolutt taushetsbelagt.  
 
Selve grunnlaget for sjelesorgen er at ethvert menneske er skapt i Guds bilde og er 
verdifull for ham og en gave til sine omgivelser. Fordi ethvert menneske, homoseksuelle så 
vel som heteroseksuell, lever under syndefallets vilkår og er ute av stand til å frelse seg 
selv, vil alle være avhengig av Guds nåde og tilgivelse. Men Guds grenseløse kjærlighet og 
menneskets klare begrensninger fratar ikke mennesket ansvaret overfor Gud for sine liv og 
sine valg.  
 
For homofile, som har kjempet sin kamp både i forhold til egne følelser, omgivelsenes 
holdninger og hva de gjennom årene har hørt og lært, er det naturlig at de sliter både med 
dårlig selvbilde, mindreverdighetskompleks og skyldfølelse. Mange har opplevd seg som 
en belastning for andre. I møte med de homofile blir det derfor ekstra viktig, i ord og 
gjerning, å bekrefte at de er ønsket og har en uvurderlig verdi for Gud, at de som troende 
har sin plass i Guds rike og kirken og er en ressurs for menighet og samfunn.  
 
Som i sjelesorgen ellers blir det viktigere å bringe inn et streif av lys enn å forbanne 
mørket. Der hvor håpløsheten har overtaket, er det vår oppgave å være et vikarierende håp 
inntil nytt håp er tent. Fordi feilaktige holdninger og manglende forståelse har skapt indre 

                                                 
90 I Samtalen i focus (dansk oversettelse Kbh. 1981 s 78) omtaler Joachim Scharfenberg, professor ved 
Universitetet i Kiel, åtte, etter hans mening, helt sentrale spørsmål en sjelesørger bør stille seg selv. Hans 
fjerde spørsmål er: ”Er det nødvendig for oss å innta en særlig avvisende holdning overfor homoseksuelle?” 
Han mener altså at sjelesørgere nærmest som utgangspunkt har en avvisende holdning overfor 
homoseksualitet. Han hevder at mennesket er ”anlagt dobbeltkjønnet både psykisk og fysisk,” og at vi alle 
bærer ”kimen til begge kjønnsmuligheter” i oss. Selv om vi har  en avklaret kjønnsidentitet,  finnes også ”de 
motsattkjønnede elementer i vår person.” Fordi det i sjelesorgsamtalen finnes muligheter både for 
følelsesmessige overføringer og motoverføringer, er det i sjelesorg overfor homofile viktig at sjelesørgeren 
kjenner til og er seg bevisst sine egne følelser og holdninger vedrørende homoseksualitet. Hvis ikke vil usunn 
og ubevisst bindig eller avvisning kunne prege sjelesorgsamtalen.   
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sår og bitterhet, er det vår oppgave å ’containe’ smerten og uforsonligheten. Det er ofte 
mer helse i å bli lyttet til enn at vi gir svar på de mange spørsmål som eventuelt stilles, selv 
om også det kan være nødvendig. Det ligger mer motivasjon i å bli respektert og tatt på 
alvor enn å bli oversett eller avvist. Det betyr ikke av vi som sjelesørgere alltid må være 
enige med konfidenten eller akseptere hva som sies eller gjøres. Men uten at vi respekterer 
konfidenten, og respekterer at det er han/hun som skal fatte de endelige valg, vil det være 
umulig å opptre som sjelesørger på en rett måte. 
 
Som sjelesørgere overfor homofile kristne skal vi merke oss orden fra den evangelikale 
kirkehøvding, John Stott, som selv har levd i frivillig sølibat hele sitt liv: ”Valget står ikke 
mellom det varme fysiske homoseksuelle samleie og smerten ved å være isolert og utstøtt i 
kulden. Det er en tredje mulighet, nemlig et kristent miljø preget av kjærlighet, forståelse, 
akseptering og støtte. Jeg tror ikke det er noe behov for å oppfordre homoseksuelle 
mennesker til å avsløre sin seksuelle legning for alle og enhver; det er verken nødvendig 
eller til hjelp. Men de trenger minst én fortrolig som de kan legge av seg byrdene hos, en 
som ikke vil forakte eller avvise dem, men som vil støtte dem med vennskap og bønn … 
og – i likhet med alle enslige mennesker – trenger de mange varme og hengivne vennskap 
med personer av begge kjønn” (Stott s 152). 

Sjelesorgens dilemma 

I sjelsorgen overfor homofile, som ofte i sjelesorgen ellers, står vi overfor et dilemma. På 
den ene siden skal vi være nådeorientert og ha forståelse for menneskelige feiltrinn og 
svakheter. På den andre siden skal vi være tro mot sannhet og den veiledning som Bibelen 
gir. Faren er at vi i vår utålmodighet alltid har de ”korrekte” bibelske svar isteden for å ta 
tid til å gå veien sammen med konfidenten, vise interesse og respekt for hans/hennes 
person, vise forståelse for hans/hennes slitsomme kamp og dele noe av hans/hennes smerte. 
Sjelesørgeren står her overfor en meget komplisert oppgave. På den ene side skal en ikke 
unnlate å få frem hva som er Guds gode og fullkomne vilje, og at homoseksuell atferd, slik 
vi forstår Guds ord, ikke er en forsvarlig måte å realisere denne på. På den andre side må 
det klart komme frem at Bibelens avvisning av homoseksuell atferd ikke er en avvisning 
eller fordømmelse av den homofile.  
 
Å leve seksuelt avholdene vil for alle som av en eller annen grunn må leve slik, være en 
prosess forbundet med kamp og smerte. Men de som har en homoseksuell orientering, er 
ikke de eneste Bibelen anbefaler å leve slik. Fordi Guds ramme for seksualiteten er det 
livslange, monogame og offentlig inngåtte ekteskap mellom mann og kvinne, vil enhver 
seksuell handling utenfor denne rammen være i strid med Guds skapervilje, det være seg 
samboerforhold, utenomekteskapelige og førekteskapelige seksuelle forhold. Men selv om 
det å leve seksuelt avholdende vil være en forsakelse, er det ikke et mindreverdig liv. 
Menneskets verdi har sinn grunn i at vi er skapt i Guds bilde, ikke i hva vi gjør, enten vi er 
skapt slik eller sånn.  
 
Vi skal være klar over at menneskets verd ligger ikke i menneskes rett til å leve ut alle 
sider ved personligheten. Når noen hevder det, er ikke det en oppvurdering, men en 
nedskriving av menneskeverdet. Ikke minst i kristen sammenheng har mange enslige levd 
særdeles rikt og meningsfullt gjennom hele den kristne kirkes historie.91 Ikke bare har de 

                                                 
91 Det burde her være nok å henvise til munkers og nonners diakonale innsats gjennom historien. Vi skal også 
merke oss at etter at Paulus i 1.Kor. 6 har berørt homoseksualitet, tar han opp ekteskapet og den ensliges 
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større mulighet til å disponere over sin tid, men har gjerne også investert mer i andre 
menneskers ve og vel. 
Samtidig vil vi ikke underkjenne den annerledes-situasjon de homofile befinner seg i: 
Mens den enslige heterofile, som lever i ufrivillig sølibat, hvilket mange av dem gjør, kan 
leve i håpet om at den rette livsledsager før eller senere vil dukke opp, opplever de 
homofile og lesbiske at de er fratatt håpet og drømmen om en slik kjærlighetsrelasjon.92    
 
Som kristne og menighet vil vi være med å gi støtte til den homofile som ønsker å leve 
seksuelt avholdende. Det gjør vi verken ved å hevde at et liv uten seksuell utfoldelse er 
mindreverdig eller ved å bagatellisere den forsakelse det er å leve enslig. Som menighet og 
enkeltkristne vil vårt bidrag bl.a. være å bygge opp et sunt og nært vennskapsforhold til 
dem som strever med sin seksualitet, samtidig som vi har et åndelig felleskap i 
gudstjenester, bibel- og bønnegrupper.  

Forbønn og terapi 

Selv om det er en kjent sak at mange sliter med sin homoseksuelle orientering, vil noen 
med styrke hevde at det er diskriminering og nedvurdering å antyde at det finnes 
homoseksuelle som ønsker endring av sin seksuelle preferanse,93 som om enhver homofil 
uproblematisk skulle akseptere sin homoseksuelle orientering. Det vet vi ikke er tilfelle. 
Skulle det da være uetisk å stille seg åpen, lyttende og villig til å hjelpe dem som ønsker en 
slik hjelp. Noen vil hevde det. Isteden for å møte mennesker som ønsker å endre sin 
homofile orientering, med tilbud om terapi eller forbønn, bør de heller hjelpes til å 
akseptere seg selv og ta ansvar for egne valg om hvordan det vil innerette sitt liv, sies det. 
 
Å hjelpe mennesker til å akseptere seg selv og ta ansvar for egne valg vil være et viktig 
aspekt ved den sjelesørgeriske samtalen. Men for vår del vil vi også hevde at det ikke ville 
være etisk forsvarlig å nekte dem som sliter i livet – det  være seg seksuelle orientering, 
selvbilde eller relasjoner generelt – hjelp, om det er ved terapi eller ved forbønn, når de 
selv gir uttrykk for at de ønsker det. Samtidig vet vi at forandring av den homoseksuelles 
driftsretning ved hjelp av terapi er meget vanskelig om i det hele tatt er mulig. De 
fagkyndige er langt fra enige her.94  
                                                                                                                                                    
stand i kap. 7 og konkluderer: ”Så gjør altså den rett som gifter seg  med piken, og den som ikke gifter seg, 
gjør bedre (v38). 
92 Mette Bagge, som sier at hun selv ikke er ukjent med å leve alene, mener at det er en forskjell på de enslige 
heterofiles og de enslige homofiles livssituasjon, men at denne ikke må overdrives. Men hun sier også at ”et 
samfunn som legger så stor vekt på seksuell utfoldelse at dette nesten blir den høyeste verdi,”  ikke gjør det 
enklere for dem som frivillig eller ufrivillig, heterofil eller homofil, lever i sølibat (Vårt Land 18.03.95). 
93 Erling Lundeby skriver (Vårt Land 13.11.01): ”Det er en betydelig frustrasjon hos mange fagfolk over at 
homobevegelsens politiske agenda får lov til å bestemme hva en sjelesørgisk eller faglig samtale mellom 
terapeut og klient skal dreie seg om. En slik begrensning kan vanskelig tolkes som annet enn et overgrep mot 
klientens selvfølgelige rett til å bestemme over eget liv. Selle og Diakonhjemmet må ha full rett til å avvise 
mennesker som søker hjelp om uønskede seksuelle følelser fordi de ikke har vilje eller kompetanse. Men de 
har ingen rett til å nekte andre sjelesørgere eller terapeuter som både har vilje og kompetanse til å gi bred 
livshjelp utfra allment aksepterte etiske regler.” 
94 Psykiater Arne Austad ved Modum Bad hevder at ”endring av seksuell orientering i voksen alder er fullt 
mulig” dersom personen selv har et sterkt ønske om det. Det dreier seg her ”ikke om behandling i et 
sykdomsperspektiv, men å arbeide med seg selv og sin identitet i et relasjons- og utviklingsperspektiv.” 
(Homofile i kirken s 54). ”Hvis det er riktig, som mange forskere vil hevde, at seksuell orientering ikke er 
fastlagt fra tidligste barndom, og at orienteringen faktisk kan forandres i løpet av levetiden, vil det ikke bare 
”være rimelig å anta at mønsteret for samliv i samfunnet kan ha innflytelse på utviklingen” (Mette Bagge i 
Homofile i kirken s 64), men også at terapi kan ha innflytelse på den seksuelle orientering hos dem som 
ønsker slik terapi. Psykiateren E C James fant at ved terapi var det 35% av det homoseksuelle kristne som ble 
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I kristen sjelesorg kan vi ikke unnlate å inkludere Bibelens tale om forbønn. Den som ber 
må tro at det finnes en Gud som hører bønn, og som kan gjøre mer enn vi forstår og ber 
om. Derfor er det også vi ber for de homofile som selv ønsker det. Men vi vil ikke spille 
terapi, sjelesorg og forbønn ut mot hverandre. Forbønn i sjelesorgen må være ønsket av 
konfidenten. Den må oppleves som et tilbud formidlet i respekt og av omsorg, og på ingen 
måte være manipulert frem eller være påtvunget.  
 
Men at forbønn også i sjelesorg kan spille en viktig rolle, vil ikke si at en sjelesorgssamtale 
alltid skal inneholde et slikt element. Forbønn må aldri bli sjelesørgerens måte å legitimere 
sin yrkesidentitet på. Den skal være en mulighet for konfidenten til å legge sine behov frem 
for Gud. Heller ikke må forbønn bli ”en åndelig fluktvei” fordi sjelesørgeren ikke har 
innsikt eller interesse for problemene.  
 
Videre skal vi vokte oss for å forespeile noen at forbønn vil løse alle problemer knyttet til 
vedkommendes seksuelle orientering. Men muligheten for at Gud svarer på bønn, griper 
inn og hjelper, må vi holde frem. Det har med den kristne håpsdimensjon å gjøre. Hvis 
ikke vi tror at Gud kan gripe inn og utfri av vanskelige livssituasjoner, ville forbønn være 
lite annet enn et religiøst ritual uten mening, eller kun et psykologisk eksperiment med 
mulighet for en viss placebo-effekt.  
 
Selv om sjelesørgeren har tro på bønn, kan han/hun enekte ganger likevel komme i 
situasjoner hvor det der og da ikke vil være forsvarlig at konfidenten blir bedt for på den 
måten vedkommende ønsker. Det kan være flere forhold som må avklares og bringes i 
orden før slik forbønn finner sted. Det er likevel unntakstilfeller.     
 
I sjelesorgen er det vanligvis konfidenten som setter grenser og bestemmer graden av 
åpenhet. I tråd med det er det den homofile selv som treffer valg både når det gjelder 
åpenhet om seksuell orientering, seksuell atferd, behandling, forbønn, sosialt og åndelig 
fellesskap med mer. Selv om den homofiles valg skulle komme i strid med sjelesørgerens 
anbefaling, vil det fortsatt være sjelesørgerens ansvar å fortsette samtalene og ikke overlate 
den homofile til seg selv, dersom slik oppfølging ikke blir avvist av konfidenten. Under 
samtalene vil det fortsatt være sjelesørgerens ansvar å lytte og forstå, og samtidig veilede 
sunt og innsiktsfullt uten å gå på akkord med Skriften. Slik kan vi som menighet og 
enkeltpersoner vise kristent ansvar og gi den homofile respekt og menneskeverd (Larsen s 
100 fg.). 

                                                                                                                                                    
helbredet, dvs fikk en heterofil orientering, 27% hadde en viss bedring, mens det ikke skjedde noen endring 
med de resterende (M Strommen: Kirken og homoseksualitet s 74).   
På den andre side hevder psykiater Svein Haugsgjerd: ”Forsøk på gjennom psykologiske metoder å påvirke 
en homofil person til å bli heterofil har ingen forutsetning for å lykkes, og vil være en alvorlig etisk krenkelse 
av vedkommendes integritet” (Vårt Land 12.01.93). Atle Roness (teolog, overlege og professor i psykiatri) 
sier: ”I praksis er det umogeleg å få ein ekte homofil til å bli heterofil.” Han hevder at kirkelig terapitilbud til 
homofile er å ”gje falske voner til dei homofile.” Derimot er han åpen for at ”menneske med usikker 
kjønnsidentitet får hjelp til å bli klar over sin heterofili” (Vårt Land 18.12.92). 
Psykiater Berthold Grünfeld hevder at ”det vil være verdifullt om det blir etablert eit hjelpetilbod for dei 
homofile som opplever homofili som noko dei vil bort fra.” De kan etter hans mening enten få hjelp til å 
”akseptera homoseksualiteten og læra seg å leva med denne. Eller dei kan få hjelp til å utvikla det heterofile 
potensialet sitt” (Vårt Land 18.12.92).   
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7. HVORDAN SKAL VI FORHOLDE OSS 
Alle mennesker er skapt i Guds bilde og har krav på samme respekt og menneskeverd. 
Som kronen på Guds skaperverk, er mennesket vesensforskjellig fra alt annet Gud skapte. 
Det er skaperverkets krone, uansett seksuell orientering. Ethvert menneske er skapt som 
mann eller kvinne. Menneskets seksuelle identitet er derfor primært et spørsmål om 
mannlig eller kvinnelig identitet, ikke om homofil eller heterofil identitet. 
 
Mennesket er underlagt syndefallets konsekvenser, hvilket gir seg utslag i ulike relasjoner, 
både i menighet, hjem og familie, samfunnet og skaperverket for øvrig. Også menneskets 
seksuelle atferd bærer preg av dette. Det gjelder både heterofil og homofil seksualitet.  
 
I Det Norske Misjonsforbunds lover (§2) heter det: ”Bibelen er menighetens eneste 
rettesnor for tro, liv og lære.” Vi fastholder Guds ord som veileder også i spørsmål 
vedrørende seksuell orientering og praksis. Vi mener at Bibelens veiledning om hvordan vi 
skal leve rett og ansvarlig med vår seksualitet har autoritet og gyldighet for oss i dag. 
 
Med utgangspunkt i vår identitet som mann og kvinne skal vi forholde oss til andre 
mennesker av begge kjønn. Vi har alle behov for kjærlighet, varme og nærhet. I vid 
forstand er dette viktige sider ved vår seksualitet. Dette behov vil vi få dekket i varierende 
grad i forskjellige faser gjennom livet. Vi utfordres derfor til sunn åpenhet og nærhet til 
både eget og motsatt kjønn. 
 
Vi mener at både for heterofile og homofile er det forskjell på løse forbindelser og stabile 
parforhold, og at disse må vurderes etisk forskjellig. Men det betyr ikke at heterofile 
samboerskap eller stabile homofile parforhold er etisk akseptert. Dette standpunk skyldes 
ikke manglende kjærlighet eller empati, men vår grunnleggende forståelse av at 
menneskelig kjærlighet ikke kan oppheve Guds ords autoritet. Derfor utfordres vi alle, 
menn og kvinner, heterofile som homofile, til å leve et hellig og rent liv til ære for Gud, 
vår Skaper, ut fra den anvisning Skriften gir.   
 
Enhver lokal menighet har et åndelig lederskap, valgt av menigheten. Innen Det Norske 
Misjonsforbund er det slik også på DNMs felleskapsplan (distriktsplan og nasjonalt plan). 
Det åndelige lederskap på lokalt og fellesskapsplan må gjøre seg kjent med de anbefalte 
retningslinjer. Hos lederskapet ligger også ansvaret for at retningslinjene blir fulgt. 
 

1. Det påhviler lederskapet i menigheten et spesielt ansvar for å skape et åpent, trygt 
og inkluderende menighetsfellesskap, hvor mennesker kan oppleve aksept og 
tilhørighet.   

 
2. Det påhviler menighetens pastor et spesielt ansvar for at undervisningen og 

forkynnelsen i menigheten oppleves sjelesørgerisk, forpliktende og samsvarende 
med Guds ord. Når mennesker med uklar eller avvikende seksuell orientering 
ønsker fortrolig samtale, må det vises ekte omsorg og utøves sunn sjelesorg, slik 
det bør gjøres overfor enhver som søker pastoral hjelp.   
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3. Det er enhver kristens ansvar å ta avstand fra ord og handlinger som innebærer 
forakt overfor homofile eller lesbiske personer, det være seg innenfor eller utenfor 
menigheten. 

 
4. Det er en kristen plikt å vise interesse for, bruke tid med og inkludere homofile 

medlemmer av menigheten i et sosialt og åndelig felleskap, slik vi også ønsker å 
inkludere andre.   

 
5. Bekjennende kristne homofile som ikke lever i konflikt med Bibelens lære på dette 

område, har en selvsagt rett til medlemskap i den lokale menighet. De er ressurser 
til fellesskapet lik enhver annen bekjennende kristen som ønsker å leve for Herren.  

 
6. Bekjennende kristne homofile som lever i henhold til Guds ord, skal ut fra sine 

evner og gudgitte gaver, slik som enhver annen kristen som lever i henhold til Guds 
ord, kunne velges til de ulike verv og tjenester både på lokalt plan og 
fellesskapsplan. Det gjelder alle lederoppgaver, lønnede og ulønnede. Dette gjelder 
uavhengig av om den homofile orientering er alminnelig kjent eller ikke. 

 
7. Hvis menighetens lederskap blir kjent med at det forekommer homoseksuell atferd 

blant menighetens medlemmer, behandles det på samme måten som utenom-
ekteskapelig seksuell atferd mellom heteroseksuelle. Lederskapet må i slike tilfeller 
vise sjelesørgerisk tålmodighet og føre åpne og gode samtaler med dem det angår.  

 
8. Medlemmer i menigheten som lever i homofile parforhold eller som inngår 

partnerskap, vil ikke få menighetens bekreftelse eller velsignelse på slike forhold. 
Men det anbefales tilbakeholdenhet med å frata dem medlemskapet. Derimot bør 
menighetens øvrige medlemmer inkluderer dem i det sosiale fellesskap og tar dem 
med i omsorg og sine bønner. Vedvarende homoseksuelle relasjoner kan likevel 
føre til tap av medlemskap.  

 
9. I Det Norske Misjonsforbund er nattverdsbordet åpent for enhver som bekjenner 

seg som kristen. Det er ikke lederskapets oppgave å være dommere i menigheten, 
men veiledere. Derfor skal det vises tilbakeholdenhet med å nekte praktiserende 
homofile nattverden. Derimot bør menighetens pastor/lederskap ha  fortrolig 
samtale med dem det angår og gjøre rede for premissene for å delta i 
nattverdsfellesskapet. Men det er mottakeren som må gjøre valget.    

 
10. Menigheten bør ikke innen noe virksomhetsområde velge mennesker som lever i 

homoseksuelle relasjoner, til lederverv. Ledere som inngår partnerskap eller som 
begynner å praktisere en homoseksuell livsstil, anbefales å trekke seg fra sine verv. 
Det forutsettes at pastor/lederskapet fører fortrolige samtaler med dem det gjelder.  

 
11. Som medlemmer i menigheten opptas ikke mennesker som lever i homoseksuelle 

relasjoner, selv om de bekjenner en kristen tro, slik vi heller ikke tar samboende 
heteroseksuelle opp som medlemmer. Det er et kriterium vi anbefaler for 
medlemsopptakelse, og betyr ikke at vi fratar dem retten til å kalles kristne. Som  
enhver annen er de ønsket til den lokale menighets gudstjenester og møter.  
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12. Det er full åpenhet for at bekjennende kristne homofile, som lever i henhold til 
Bibelen, blir døpt i menigheten hvis de selv ønsker det. En forutsetning er at det 
ikke er andre hindringer. 
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