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Synet på kjønn og seksualitet er i ferd med å endre seg i samfunnet rundt oss. Også på dette området 
er det slik at dersom våre kristne trossamfunn skal unngå å bli lukkede sekter som lever sine liv helt 
avsondret fra samfunnet rundt, må vi arbeide med å forkynne evangeliet som ferskvare, som en 
aktuell og frigjørende kraft. Og vi må framfor alt ikke servere det som myglet mat eller som en 
museumsgjenstand. 
 
I mitt 14 år gamle presteliv på Flekkerøy har jeg ikke brukt mye tid og krefter på seksualetikken – det 
begrenser seg stort sett til 25 minutters konfirmantundervisning hvert år. Og det har jeg brukt 
mesteparten av tiden til å framsnakke de positive verdiene som ligger i vårt tradisjonelle ekteskap; 
blant annet livslang troskap, ære, kjærlighet, omsorg for barn og så videre. 
 
Og så har jeg brukt noen minutter på å framsnakke seksualiteten som noe grunnleggende godt og 
fint, en Guds gave som uttrykker noe av det næreste og vakreste i livet, noe å passe på og verne om 
så det ikke ødelegges eller skitnes til, for dersom seksualitet blir misbrukt gjennom overgrep eller 
annen egoisme, er det noe av det verste livet har å bringe.  
 
Det er mye annet en kunne ta opp; over halvparten av de unge velger jo samboerskap for kortere 
eller lengre tid. Så har vi konfliktene rundt skilsmisse og gjengifte, spørsmål rundt sex før ekteskapet 
eller sex for dem som ikke er gift, individuelle ting som sølibat (selvvalgt enslighet), porno og onani, 
og så har vi samlivsformer i ulike kulturer som polygami (flergifte), homofili og konkubinat (elskere). 
Og incest (misbruk av egne barn) tør jeg nesten ikke nevne her engang. 
 
Det er litt rart at media anklager menighetene våre for å være for opptatte av sex og samliv. Det er jo 
nesten bare i media vi snakker om disse tingene – oftest fordi vi blir tvunget til det. Resten av tiden – 
99,9% av tiden! – bruker vi på menighetsliv og Jesus-forkynnelse. I disse sammenhengene er 
seksualitet og samliv nesten ikke et tema i det hele tatt – nærmest et tabu – fordi vi er redde for at 
våre ulike syn på saken skal sprenge hele fellesskapet så vi går fra hverandre som uvenner eller 
fordømmer hverandre. 
 
Alle prestene i vårt bispedømme studerer Luther dette året – et fabelaktig godt kurs i regi av 
Misjonshøgskolen i Stavanger. Tema denne uke var synet på kjønn i Bibelen og i vår evangelisk 
Lutherske tradisjon. Det pågår faktisk veldig mye forskning rundt disse tingene i vår tid, og vi har mye 
å lære av den. Ja, de tingene du tror du vet sikkert, kan ofte vise seg å være lokalkulturelle skylapper. 
Jeg anbefaler mindre skråsikkerhet og større nysgjerrighet og åpenhet om både disse og alle andre 
trosspørsmål i våre menigheter. Ja, faktisk er det dette jeg personlig liker best med teologien; den 
løfter meg opp fra min lille dal eller øy så jeg får se et større landskap av troende, og med det får jeg 
se Jesus klarere. 
 
Luther, han brøt med den ene, rette katolske lære om ekteskapet for 500 år siden. Han giftet seg 
med en rømt nonne som hadde avlagt klosterløftene, deriblant sølibatet. Deretter levde Luther og 
hans kone resten av livet under trussel om dødsstraff, og deres barn ble regnet som bastarder eller 
lausunger. Slik levde den første prestefamilien. Så er det ikke første gang, når det stormer rundt 
ekteskapssynet i vår tid. Og svarene er ikke så enkle som mange av dere tror. Det vil si, svarene er 
enkle, men er ikke nødvendigvis lik de du er vant til å høre. 



 
For Luther handlet det om å rense kirken fra uheldige tradisjoner så evangeliet om nåde i Kristus 
kunne tre klarere fram. Det hender folk sier til meg, litt flåsete: om det er Luther eller Jesus jeg tror 
på? Tullball, jeg tror på Jesus, men jeg er dernest veldig glad i Luther fordi han brukte hele livet på 
kompromissløst å forkynne evangeliet om Jesus rent og klart. Med fare for sitt liv. Utenom Jesus er 
Luther mitt største forbilde i denne verden. 
 
Luther sa og gjorde mye rart. Også han et barn av sin tid. Men når det gjelder Bibelen, treffer han 
blink. Og han er god til å skille mellom sentrum og periferi, mellom det som er viktig i kristen tro og 
det som forandres med kulturen. For Luther er ikke ekteskapet en gudgitt størrelse, men noe som 
kommer av kulturen og kan variere med denne. Ekteskapet er ikke saliggjørende eller hellig, men en 
verdslig sak og del av den statlige jurisdiksjon. 
 
I så måte er det kanskje på sin plass å minne om at når det inngås ekteskap i kirken i vår tid, så er det 
heller ikke nå kirken som vier, men vigsleren. Og denne gjør det aldri på vegne av kirken eller 
trossamfunnet, men på vegne av staten. Så ekteskapet er også i vår tid en verdslig størrelse. 
 
Alle spørsmål om ekteskap, samliv og seksualetikk hører inn under etikken. Det rare er at mens 
mange kristne er veldig frie i forhold til etikken (hva om jeg sa til deg at dersom du kjører dieselbil 
med piggdekk så «lever du i synd»?), så er de veldig forknytt i sitt syn på seksualetikken. Her tegner 
de frimodig opp et sjakkrutet mønster av «innenfor» og «utenfor»; de innenfor tenkes å overholde 
Moseloven og bli frelst, mens de utenfor ikke tenkes å gjøre det, med fare for å gå fortapt dersom de 
ikke endrer levesett. 
 
Jesus på sin side lærer oss at ingen er «innenfor». Både i sin lære om ekteskapet og i møte med den 
rike unge mannen spisser han loven så mye at det blir helt umulig å komme «innenfor»! Med det vil 
Jesus få oss til å vende om og forstå at vi alle trenger hans nåde og tilgivelse utenom loven. Og Paulus 
erklærer: Dere som vil bli rettferdige ved loven, er skilt fra Kristus, dere er falt ut av nåden. 
(Galaterne 5:4). I så måte er du mye verre stilt, du som krever at din neste skal leve sitt liv på en 
spesiell måte, enn han eller hun som lever utenfor de grensene du vil sette. 
 
Ja du leste meg rett. Av og til ser jeg forhenget senke seg for øynene på de jeg sier dette til. Det 
preller av som vannet på gåsa. Men du må altså velge: Loven eller Jesus. Det er han som er lovens 
opphavsmann og fullender. Ikke du, og ikke noen andre heller. 
 
Med det vil jeg ikke si at kirken ikke har noen etikk eller morallære; hele vår etikk hviler på det 
dobbelte kjærlighetsbud Jesus siterer i Matteus 22:37-40. All gjerning skal veies mot det som er til 
det beste for nesten og skaperverket, til det beste for Gud og meg selv. 
 
Kjærlighetsbudet er veldig generelt. Ja, Jesus vil det slik! Det må stadig diskuteres på ny i alle 
situasjoner, og sånn må det være for at vi ikke skal gå i fella til jødene og lage et tvunget system av 
våre løsninger. Kristen etikk må være en åpen debatt, et åpent trosliv under nåden og friheten i 
Kristus. Og alle våre etiske svar må stå til rette for Jesu kjærlighetsbud til alle tider. 
 
Paulus skriver: Dere, søsken er kalt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og 
blod vil, men tjen hverandre i kjærlighet. For hele loven blir oppfylt i dette hele budet: Du skal elske 
din neste som deg selv. Galaterne 5:13-14 
 


