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... da han erklærte at ekteskapet er Guds skaperordning for mann og kvinne
Jesus sier i Matteus 19,4-6 (og i Markus 10,6-9):

”Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne og sa:
’Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp.’
Så er de ikke lenger to; de er én kropp. Og det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.”
Bibel 2011

Fra

Bibelens første kapittel
• ”Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde
skapte han det, som mann og kvinne skapte han
dem. Gud velsignet dem og sa til dem: ’Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under
dere!’ [...]
Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor
og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være
én kropp.” 1 Mosebok 1,27-28 og 2,24

De ti bud
Fjerde bud: Du skal hedre din far og din mor.
Sjette bud: Du skal ikke bryte ekteskapet.

• ”Dere har forlatt Guds bud, men holder
fast på menneskers overlevering.”
– Jesus, i Markus-evangeliet 7,8
• ”.. og de to skal være én kropp. Dette er et
stort mysterium; jeg tenker på Kristus og kirken.”
Efeserbrevet 5,31-32.

• ”Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig
mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten,
og sannheten skal gjøre dere fri.”
- Jesus, i Johannes-evangeliet 8,31-32

• ”Nåden og sannheten kom ved
Jesus Kristus.” - Johannes-evangeliet 1,17

• ”Salige er de som hører Guds ord og
tar vare på det.” – Jesus, i Lukas 11,28
• ”Dersom dere elsker meg, holder dere
mine bud.” – Jesus, i Johannes 14,15

Sannheten

• ”De er ikke av verden, slik jeg ikke er av
verden. Hellige dem i sannheten, ditt ord
er sannhet.” - Jesu bønn for disiplene i
Johannes-evangeliet 17,16-17

Bibelvers til ettertanke

• ”Tiden for Lammets bryllup er kommet. Hans
brud har gjort seg i stand. – Joh Åpenbaring 19,7
• ”Himmel og jord skal forgå, men mine ord
skal aldri forgå.” – Jesus, i Matteus 24,35

4 typer kjærlighet
På gresk, som er språket i det Nye testamentet, ﬁnnes
det ﬁre ord for kjærlighet:

Homoﬁli i NT

Romerbrevet 1,25-27 • 1 Korinterbrev 6,9-11
1 Timoteusbrev 1,8-11

• ”Vi skal være tro mot sannheten
i kjærlighet.” – Paulus i Efeserbrevet 4,15

• Agape – Guds kjærlighet til oss og gjennom
oss til andre
• Filia – Kjærlighet mellom venner
• Storge – Kjærlighet i familien
• Eros – Erotisk, romantisk og seksuell kjærlighet

Bjørn Helge Sandvei er en av Norges fremste kjennere
av gresk språk og kultur i Oldtiden, og han har i mange
tiår levd med homoﬁle følelser. To grundige artikler av
Sandvei om homoﬁli og Bibelen kan leses på på www.
morfarbarn.no under menyen ”Ekteskapskampen i kirken”. Anbefales! Også på www.homoﬁli.com ﬁnnes det
nyttig stoff om temaet i heftet ”Homoﬁli og kristen tro”.
På side 8-9 er det en gjennomgang av bibelversene.

Hva mente Jesus om homoﬁli?

AGAPE. I Det nye testamentet er agape det mest
brukte ordet for kjærlighet. Eros forekommer ikke.

Klarhet og kjærlighet

• Kjærligheten ”har sin glede i
sannheten.” - Paulus i Kjærlighetens
høysang, 1 Korinterbrev 13,6

Både Det gamle testamente (GT) og jødedommen
på Jesu tid avviste alle former for homoseksuell
atferd. Jesus sier ikke noe direkte om temaet i NT,
men det ﬁnnes ikke antydning til at han mente at
ekteskap kunne være mellom to av samme kjønn.
Verken Jesus eller apostlene introduserte en ny
samlivsetikk. Tvert imot: De fastholdt det Gud
hadde åpenbart fra begynnelsen av – at seksuelt
samliv hører hjemme innenfor ekteskapet
mellom mann og kvinne. Å formulere samlivsetikk på grunnlag av hva Jesus ikke uttalte seg
om, er uholdbart og uforsvarlig. Den naturlige
tolkningen av Jesu taushet er at han var enig i
det som GT og hele den jødiske tradisjonen
samstemmig lærte.
1. Les ett avsnitt om gangen og del tanker,
assosiasjoner og følelser som tekstene gir.
2. Vår tid er preget av relativisme og av
skepsis overfor allmenne sannheter. Hvilke
konsekvenser får dette for oss som kristne?

• 1 Joh 4,8: ”Gud er agape.” Det står ikke: ”Gud er eros.”
(NB: Gud er kjærlighet, men kjærligheten er ikke Gud.)
• Kjærlighetens høysang i 1 Kor 13 sier: ”Størst blant dem
er agape.” Det står ikke: ”Størst blant dem er eros.”
• Slagordet ”Størst av alt er kjærligheten” er ikke et
sitat fra Bibelen.

25 info-annonser

På www.morfarbarn.no (under menyen ”Ekteskapskampen
i kirken”) ﬁnner man ca 25 info-annonser som MorFarBarn har
publisert i ulike aviser de siste årene. De er viktige ressurser
for kunnskap og argumenter. Last ned info-annonsene, print
dem ut, send de beste som vedlegg i e-post, gi nettadressene
til venner og kjente, eller del noen av dem på Facebook.

Spørsmål til samtale
3. Hvilke fordeler er det å tale mer nyansert om
”kjærlighet”? (Se avsnittet 4 typer kjærlighet.)
4. Bare 2-3 prosent av verdens kristne tilhører

I Bibelen er ekteskapet uten unntak beskrevet
som Guds skaperordning for mann og kvinne:

• I skapelsesberetningen
• I De 10 bud
• I Jesu liv og lære, og i apostlenes undervisning.
• I alle beretninger, eksempler, undervisning og
symbolbruk fra første til siste side i Bibelen.
Kristne er kalt til å møte alle mennesker med
Jesu kjærlighet, selvsagt også de som har homoﬁle, biﬁle eller transseksuelle følelser. Men dette
betyr ikke at vi av den grunn må omdeﬁnere hele
vår teologi om ekteskap, familie og barn for å
vise Jesu kjærlighet. Respekt og nestekjærlighet
kan uttrykkes i ord og handling på andre og bedre
måter enn ved å omskrive Guds bud og vilje.
kirkesamfunn som har omdeﬁnert ekteskapet.
Hva sier dette om Bibelens lære om ekteskapet?
5. Hvordan kan vi kombinere klarhet og kjærlighet, sannhet og nåde? Har dere eksempler?
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