
Hvorfor skal Gud absolutt mene noe om min seksualitet? 
Om homofilispørsmålet 
Av Bjørn Helge Sandvei 

«Da jeg begynte på videregående, var det to ting som var blitt klart for meg: 
En var at jeg var kristen. Foreldrene mine hadde lært meg å tro på Jesus, og jeg visste at jeg ønsket å 

fortsette å være kristen. 
Det andre var at jeg var homo. Så lenge jeg kunne huske tilbake, var jeg blitt tiltrukket av andre av 

hankjønn på en vag, forvirrende måte, og etter puberteten hadde jeg kommet til den konklusjonen at jeg 
hadde en fast, sterk og avgrenset tiltrekning til personer av samme kjønn.» 

Ordene er sagt av den homofile teologen Wesley Hill. Men da jeg leste dem, slo de inn i meg selv: Slik 
var det med meg også. 

Selv om jeg har følt at jeg «alltid» har vært homofil, viser forskningen at ingen er født homo. Det finnes 
ikke noen enkel genetisk eller biologisk forklaring. For eksempel viser undersøkelser av eneggede tvillinger 
at det ikke er slik at begge er enten heterofile eller homofile. Den homofile foreningen FRI sier da også i sine 
statutter: «Ens seksualitet kan endre seg og må betraktes deretter». Årsakssammenhengen kan være innfløkt. 
Jeg har etter hvert sluttet å spørre hvorfor jeg er blitt slik, men i stedet konsentrert meg om «hvortil»: Hva 
kan jeg bruke det livet jeg har fått? 

Singelliv eller samliv 
Jeg har lært av andre homofile kristne at det går an å ha et rikt og meningsfullt liv også som singel. 

Kirkens samlivsutredning sier ikke noe om det å leve alene. Den siterer bare 1 Mos 2,18: ‘Det er ikke godt 
for mennesket å leve alene’.) 

For igjen å sitere Wesley Hill: «Beretninger om troende mennesker som holder ut, gir meg håp. Jeg er 
ikke alene som homofil kristen. Jeg er ikke den eneste som frivillig har valgt å si nei til impulser som jeg tror 
ikke er i samsvar med Guds ønsker for mitt liv.»  Det er skuffende at dette temaet overhodet ikke blir omtalt i 
den kirkelige veiledning om sex og samliv (se f.eks. utredningen «Sammen», 2013). 

Å leve alene er en skjebne verre enn døden, sa en kamerat av meg. Men for meg har det å leve alene 
ikke vært noe mindreverdig liv. Både Jesus og Paulus var ugift og kan være vårt forbilde i så måte. Jesus, 
som levde et fullkomment menneskeliv, sier at noen gir avkall på seksuelt samliv «for himmelrikets 
skyld» (Matt 19,12),  og Paulus skriver om de ‘situasjons-betingede’ fordelene ved å leve enslig – «på grunn 
av den nødstid vi nå lever i» (1 Kor 7,7).  

De første kristne levde i den gresk-romerske kultur, som var preget av en helt annen seksualmoral enn 
den bibelske. De ble kritisert av omgivelsene for sitt syn på sex. Men likevel holdt de fast på den, og antallet 
kristne vokste raskt. Slik er det kanskje i vår tid også. Bare ca. 2 prosent av verdens kirker aksepterer 
homofilt ekteskap. Og det er de kirkene som avviser det, som vokser sterkest. 

Også i dag tenker jeg at det er nødvendig å skjelne mellom samfunnets lover og kirkens ordninger.  Jeg 
ser den positive verdien i at det offentlige legger forholdene til rette for at mennesker kan ordne sitt samliv i 
offentlig forpliktende rammer, fremfor mer uforpliktende forhold. Dette synspunktet vil jeg gjerne fremholde 
også i møte med mennesker jeg kjenner som har valgt annerledes enn jeg i spørsmålet om homofilt samliv. 
Jeg ønsker å vise dem respekt for det samlivsvalg de har gjort. 

Men jeg tror samtidig at det er nødvendig at kirken våger å være en motkulturell røst og holde fast på 
det bibelske synet på ekteskapet, der de viktige punktene er:  1) Ekteskapet har sitt grunnlag i Guds 
skapervilje. 2) Det er en pakt mellom en kvinne og en mann. 3) Inngåelsen av ekteskap er en offentlig 
handling, og 4) den fører til en endret sosial status. Derfor slår også biskop Halvor Nordhaug fast: «At staten 
konstruerer et likekjønnet ekteskap, kan ikke diktere kirkens teologiske forståelse av ekteskapet.» (Det er 
tankevekkende at det også i Romerrikets lovgiving ble innført forbud mot homofile ekteskap i 342.) 

– Ikke minst bør hensynet til barna høre med i en kirkelig vurdering.  Mor-far-barn-relasjonen er en 
grunncelle i alle sivilisasjoner.  En kjønnsnøytral ekteskapsideologi gir alle rett til å få barn, med rom 
for bioteknologi, surrogati og prøverør.  

Ut av skapet 
I mange ungdomsmiljøer er det i dag blitt nærmest et press på de som har problemer med sin  seksuelle 

identitet, at de må «komme ut av skapet», slik for eksempel TV-serien «Skam» har synliggjort det. Jeg er 
ikke sikker på om det er et ubetinget gode. 

Personlig våget jeg ikke å komme ut av skapet før i godt voksen alder. I ettertid har jeg tenkt at det 
kanskje var godt. Jeg slapp en del av sex-presset som mange opplever i dag. Den seksuelle orientering er 
ikke alltid avklart i tenårene. En amerikansk undersøkelse fra 1992 viste at 25,9 % av 12-årige gutter var 
usikre på om de var gay eller straight. I voksen alder var dette tallet redusert til 2-3 %. Dette er 
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tankevekkende tall for en forenklet rådgivning om seksuell orientering – at det gjelder om å komme ut av 
skapet tidligst mulig. 

I dagens seksualetiske debatt blir det fremsatt en del påstander som jeg tror er uholdbare. Jeg nevner fire 
påstander: 

(1) «Kjærlighetsbudet står over enkeltbudene»  
Det dobbelte kjærlighetsbudet (kjærligheten til Gud og til nesten)  blir for mange avgjørende for at de 

sier ja til homofilt samliv. Kjærligheten er størst av alt, sies det gjerne. Men i bibelsk språkbruk dreier det seg 
da om Guds kjærlighet til oss eller om kristen nestekjærlighet.  

I tekster fra den gresk-romerske kultur kan det hevdes at heterofil og homofil (erotisk) kjærlighet er 
likeverdig. Men Det nye testamente tenker annerledes. Det greske ordet for erotisk kjærlighet (erôs) 
forekommer ikke i NT! Menneskene er kalt til å leve ut kjærligheten til Gud og til nesten. Men det er en 
annen slags kjærlighet enn den erotiske. 

Stundom kan man få inntrykk av at begrepet «kjærlighet» blir brukt som motsetning til Guds bud 
(«Kjærligheten bryter alle lover»). Min lesning av bibeltekstene viser det motsatte: Fordi loven (= de ti bud / 
de to store bud) er uttrykk for Guds gode vilje, vil kjærligheten aldri komme i konflikt med Guds bud som 
vil verne om livet. Den sanne kjærlighet gir både tillatelse og setter grenser. 

    Jesus sier: «Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet» (Joh 15,10). Og apostelen Johannes 
sier:  «Å elske Gud er å holde hans bud» (1 Joh 5,3); «Dette er kjærligheten: at vi lever etter hans bud» (2 
Joh 6). 

 Min grunnleggende overbevisning er at Guds vilje er god. Det innebærer en trygghet på at han har 
omsorg også for problemene med seksualiteten for både heterofile og homofile. 

(2) «Ekte homofili var ukjent i antikken» 
 Selve ordet «homofili» er naturligvis et moderne begrep. Men selve fenomenet var allment kjent 

også i antikken. Det finnes et omfattende materiale til belysning av dette (Se litteraturlisten). La meg nevne 
noen få eksempler: 

  (a) Forfatteren Plutark (1. årh. e. Kr.) drøfter i sin  bok «Erotikos» et samlivsetisk dilemma: En ung 
mann blir gjenstand for tilnærmelser fra både hetero- og homoseksuelt hold. Hvem skal han si ja til? En 
talsmann for homofilien argumenterer med at «tiltrekningen mot unge gutter og mot kvinner dreier seg om 
én og samme sak: Kjærlighet» (gr.: erôs). En lignende argumentasjon kan vi møte også i dag. – Jfr også 
Platons dialoger (særlig «Symposion») 

(b) Populærromanen «Efesiske eventyr» (av Xenofon fra Efesos, fra en generasjon etter Paulus) handler 
om tre unge forelskede par. Ett av dem er mellom to nokså jevngamle gutter (16–20 år). Alle historiene får 
etter mange dramatiske hendelser en happy ending. Moderne heterofile lesere vil kjenne seg igjen i de 
heterofile historiene. Det samme vil jeg si om den homofile fortellingen. 

(c) Keiser Nero giftet seg to ganger med menn. Ikke alle syntes om det. Det ble fortalt en vits i Roma i 
denne sammenhengen: «Hvis Neros far hadde giftet seg med en slik brud, ville verden ha vært et lykkeligere 
sted.» Men det var altså denne keiseren Paulus anket sin sak til da han ble arrestert i Jerusalem.  

(d) Kvinnelig (lesbisk) homoseksualitet er lite omtalt i antikke kilder. Men Paulus viser kjennskap til det, 
slik vi ser i Romerbrevet 1,26f.  

Det sies ellers ofte at homoseksualitet i antikken var preget av pederastiske forhold, det vil si forhold 
mellom en voksen mann og en ung gutt. Det er så forenklet at det blir direkte misvisende. Og man overser 
den kjensgjerning at det i nett-porno vrimler av tilsvarende fremstillinger av homoseksualitet også i dag.  

(3) «Jesus har ikke sagt noe om homofili» 
Det er ofte blitt sagt i homofilidebatten at Jesus ikke har ytret seg til dette temaet, men det er etter mitt 

skjønn misvisende. Jesus har uttalt seg klart om rammene for seksuallivet (Matt 19,3-12 / Mark 10,2-12). Og 
han knytter da uttrykkelig til skapelsesberetningens betoning av at seksuallivet dreier seg om en mann og en 
kvinne (1 Mos 1,26-27 og 2,24). 

Et tilsvarende forhold finner vi også hos apostelen Paulus (Rom 1,26f).  Både Jesus og Paulus griper 
tilbake til skapelsesberetningen i beskrivelsen av det heterofile samlivet. 

 i Matt 19 og i Rom 1 brukes begreper som er hentet fra den greske teksten til Første Mosebok: I stedet 
for “mann” og “kvinne“ står det i grunnteksten (av) hankjønn  og (av) hunkjønn. Gud skapte mennesket, … 
Til hankjønn (mann) og hunkjønn (kvinne) skapte han dem.  

Det blir ofte hevdet at Jesus var mer liberal i samlivsetiske spørsmål enn hva som var vanlig innen 
jødedommen i hans samtid. Men gjennomgåelsen av tekstene om ekteskap og skilsmisse viser snarere at han 
var strengere enn mange jødiske lærde i samtiden. At han ikke sier noe direkte om homofili, henger trolig 
sammen med at han virket i en jødisk kultur som var totalt avvisende til homoseksualitet. Skulle han ha sagt 
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noe til dette, burde vi ha ventet uttrykk som han bruker i andre sammenhenger: «Dere har hørt det er sagt ... 
Men jeg sier dere ...» 

Jesus sier forøvrig at seksualliv og ekteskap bare hører denne verden til (se Matt 22,30). Etter 
oppstandelsen, i Guds evige rike, opphører kjønnslivet og har ingen funksjon lenger. Det har stor verdi i dette 
livet, men er ingen evig og absolutt verdi. 

Jeg finner ingen spor i Bibelen av at Jesu åpne hjertelag for alle utstøtte mennesker medførte at han 
opphevet Guds bud for menneskelig samliv. Tvert imot virker det som at han bekreftet de utstøttes 
menneskeverd ved for det første å møte dem uten fordømmelse, og dernest å vise dem tiltro til mulighetene 
for at livet kan bli annerledes, og å gi dem et personlig ansvar for å virkeliggjøre det nye livet, et liv etter 
Guds vilje (Joh 8,11. 

(4) «Paulus visste ikke hva ekte homofili var» 
Apostelen Paulus blir stundom fremstilt som en person som nærmest var uten nærkunnskap om 

menneskenes ulike livsvilkår. Dette er historisk uholdbart. Noen talende observasjoner: 
(a) Paulus er en av de få antikke forfattere som omtaler både mannlig og kvinnelig homoseksualitet 

(Rom 1,26).   
(b)  Og omtalen av homoseksuell adferd i 1 Kor 6 viser at dette representerte en kjent virkelighet fra 

livet for ham: «Slik var noen av dere før», sier han i v. 11.   
(c) Paulus’ valg av språklige uttrykk i brevene tyder også på at han har god innsikt i samtidens 

seksualetiske forhold. 
(d)  Paulus var dessuten fortrolig med de sosiale og kulturelle forholdene i gresk-romersk storbykultur: 

Han sin base i storbyen Antiokia, bodde i tre år i Efesos og halvannet år i Korint, byer med et temmelig 
utsvevende homoseksuelt liv. Når homofili omtales i Paulusbrevene, er det i brev til nettopp slike byer. 
(Se kartet bak i artikkelen: 4 byer, 4 tekster.) 

I 1 Korinterbrev 6,9-11 (skrevet etter oppholdet i Korint) nevner Paulus homoseksuell adferd på linje 
med ekteskapsbrudd og andre synder som uforenlig med å være «helliget og kjent rettferdig». Han nevner 
som begrunnelse at kroppen vår tilhører Gud, den er et tempel for Den hellige ånd. Apostelen avviser 
homoseksuell adferd generelt, ut fra alle kristnes kall til å leve et liv helliget Herren.  

Paulus bruker i v. 9 to uttrykk som ofte omtalt som vanskelige å forstå, men det er feil.  Ordene kunne 
forståes av mottagerne av brevet. Det ene ordet (arsenokoitês) betyr ordrett hankjønns-samligger. Det 
betegner en person av hankjønn som utfører seksuelle handlinger med en annen person av samme kjønn. I 
seg selv sier ordet ingenting om partenes alder. 

Det andre greske ordet er malakós, som i seksuell sammenheng kan betegne den «passive» part i en 
seksualakt (jfr. i amerikansk slang ordparet «top» og «bottom»). 

Det er ellers viktig å registrere at homoseksuell aktivitet i denne teksten omtales på linje med en rekke 
andre brudd på Guds bud, ikke mer og heller ikke mindre. Men i fortsettelsen (v. 12-20) peker Paulus på at 
alle synder på det seksuelle område krenker tilhørigheten til Gud som Skaper og Frelser. All seksualomgang 
utenfor ekteskapet blir avvist i urkristendommen, fordi den bryter i stykker den enhet som Gud har skapt 
(eller kommer til å skape) mellom en mann og en kvinne.  

I Romerbrevet  1,24-27 argumenterer Paulus i første rekke  prinsipielt teologisk. Det fremgår etter mitt 
skjønn ved de mange henvisningene til Guds skapelse. Avvisningen av homoseksuell adferd i Rom 1 gjelder 
ikke primært konkrete personers liv, men knytter tilbake til skapertanken og er et ledd i et prinsipielt og 
allment, teologisk resonnement. (Bruken av såkalt generisk bestemt artikkel i v. 26-27 – «de av hunkjønn» / 
«de av hankjønn») – viser at teksten går på det generelle, ikke på konkrete mennesker i Roma). 

I 1 Timoteusbrev 1,10 blir brudd på det sjette bud konkretisert på en balansert måte i både en mer 
allmenn og heteroseksuell retning («de som driver hor»)  og i en homoseksuell retning («menn som ligger 
med menn»).  

Jeg opplever Paulus som befriende balansert når han skal svare på samlivsetiske spørsmål i brevveksling 
med menighetene som han har oppholdt seg i og kjenner godt. Samtidig synes jeg det er godt å se at han ikke 
uttaler seg om homofil eller lesbisk orientering, men om adferd. Han regner med at det går an å endre sin 
livsstil. 

Å spørre om Paulus kjente til «ekte» homofili i sin samtid, synes jeg er like meningsløst som å spørre 
om en prest i dagens San Francisco eller i Greenwich Village i New York kan vite noe om mennesker som 
lever i lesbisk eller homofilt partnerskap. 

Negative holdninger? 
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Det sies gjerne at en homofil kristen som har valgt å leve singel, må fornekte en grunnleggende side ved 
seg selv. Det er som om et liv uten et aktivt seksualliv skulle være et mindreverdig liv. En ting er at det for en 
kristen ikke skulle være noen fremmed tanke å fornekte seg selv (se Mark 8,34).   Jfr. den svenske teologen 
Erik Johansson: «Når kristne synes det er forferdelig å skulle fornekte seg selv, da har vi misforstått noe i 
evangeliet» [Agenda 3,16, nr. 2/2017].) 

Men for meg er også viktig å holde fast på at mitt menneskeverd ikke er forankret i seksualiteten, men i 
at jeg er skapt i Guds bilde. Det fritar meg ikke fra å vurdere min livsstil i lys av Bibelens ord. Men min 
overbevisning om alle menneskers likeverd innebærer at jeg ønsker å vise respekt for oppfatninger og 
livsvalg som jeg er grunnleggende uenig i. Forskjellene i syn på samliv og sex dreier seg  om etisk uenighet, 
ikke om fordømmelse og diskriminering. (Diskriminering dreier seg om at vi behandler like saker ulikt. Men 
heterofilt og homofilt samliv er ikke like forhold.) 

Jeg har opplevd lite av negativ omtale av homofili i kristne sammenhenger, sammenlignet med andre 
steder, som i militæret, i idrettssammenheng og i offentlige medier. Jeg forstår han som skrev i en 
avisartikkel: «Kirken er det eneste stedet der jeg ikke blir mobbet.»  

Det blir riktignok påstått at homofile kristne er overrepresentert på selvmord-statistikken. Men det 
finnes sikke noe forskningsmessig grunnlag for denne påstanden. Personlig har jeg opplevd at min tro på en 
Gud som har omsorg for alle sine skapninger, har hatt en livreddende funksjon, når jeg har hatt tunge stunder 
i livet. Da har Gud møtt meg med nåde og kjærlighet. Det tror jeg han gjør også i møte med kristne som 
tenker annerledes om sex og samliv enn jeg. 

Sammenfattende 
Etter mitt syn truer en endring av samlivsetikken den universelle kirkes enhet (Bare et lite mindretall av 

verdens kirker åpner for homofilt samliv.) 
Kirken er kalt til være en motkulturell kraft i samfunnet. Vi kan lære av oldkirken, som ikke fulgte 

storsamfunnets syn på sex og samliv. 
Når Gud mener noe også om min seksualitet, er det fordi Gud bryr seg om hele mitt liv og er et uttrykk 

for hans kjærlighet. Og jeg tror at homofilt samliv er i strid med Guds vilje for det gode liv. Det ligger meg 
samtidig på hjertet å vise respekt for dem som tenker og lever annerledes enn jeg tror er rett.  Men det er 
forskjell på respekt og aksept.   

Og forøvrig har jeg etterhvert lært – av søsken, slektninger og venner – at det ikke er så greit å være 
heterofil heller. Kanskje kan det hjelpe en homofil kristen til å se de positive mulighetene i sin livssituasjon. 
Det er lett å bli opptatt av det man mister når man lever alene. Jeg tenker også at jeg har fått noe, blant annet 
mulighetene til å utvikle gode vennskapsrelasjoner med begge kjønn. Og så kan vi enslige minne verden om 
at det viktigste ikke er å være gift, men å være menneske. 
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