
HOMOSEKSUALITET OG KRISTENDOM 

 
Kan man være homoseksuel og kristen? 

Eller må man vælge: hvis man er kristen, kan man ikke være homoseksuel - og omvendt? 

 
Af Irene Larsen, cand.theol., seminarielektor ved Læreruddannelserne Metropol 

 
Homoseksualitet er et moderne begreb 

Først må man finde ud af, hvad bibelen siger 
om emnet. Her melder den første 
vanskelighed sig. Homoseksualitet er nemlig 
et begreb, der først anvendes i 1869. Først her 
er det således muligt at være homoseksuel, 
dvs. at have en homoseksuel identitet og 
således også en heteroseksuel identitet. 1 Det 
er altså ikke noget, der kendes i den tid, da 
Biblen bliver til. Heller ikke i den tid, da 
Koranen bliver til, for den sags skyld. Så på 
en måde, kan man sige, at Biblen ikke siger 
noget om emnet, da begrebet ikke kendes. 
 
Det Gamle Testamente 

Men man kender godt til forskellige former 
for seksuelle handlinger i Bibelen. I 3 Mos 18 
nævnes en række former for seksuelle 
handlinger, som man ikke må udføre: sex med 
slægtninge, sex med dyr og altså også sex 
med en af samme køn. Som et lille kuriosum, 
vil jeg gerne gøre opmærksom på, at sex 
mellem kvinder hverken nævnes her eller 
noget andet sted i Det Gamle Testamente. Det 
er formodentlig, fordi sex associeres med 
mænd. Men altså, her forbydes det, vi i dag 
vil kalde homoseksuelle handlinger. Det er 
ikke særlig mærkeligt, for både slægt og det 
israelitiske folk, Guds eget folk, står centralt. 
Jeg mener, at alle moralregler vedr. 
seksualitet, ægteskab og i øvrigt også 
ejendomsret viser dette. Se f.eks. bare de ti 
bud. Eller skabelses-beretningen, hvor 
ægteskabet indstiftes. (1 Mos 2,24.) 
 
Det Nye Testamente 

Også i Det Nye Testamente tages der afstand 
fra seksuelle handlinger mellem to af samme 
køn. Selvom slægten er udskiftet med de 
Kristustroende, i hvert fald i evangelierne, er 
der ikke ændret på seksualmoralen. Hvis man 
ikke kan leve i cølibat, hvilket Paulus mener 
egentlig er det bedste, skal man leve i 
ægteskab. (1 Kor 7.) I Rom 1,26-27 står der: 

"Derfor prisgav Gud dem til vanærende 
lidenskaber: Deres kvinder udskiftede den 
naturlige omgang med den naturstridige, og 
ligeså opgav mændene den naturlige omgang 
med kvinden og optændtes af deres begær 
efter hinanden; mænd levede skamløst med 
mænd og pådrog sig derved den straf for 
deres vildfarelse, som de fortjente." 
I Paulus' såkaldte "lastekataloger" nævnes 
"mænd, der ligger i med mænd" sammen med 
utugtige, afgudsdyrkere, ægteskabsbrydere, 
tyve, griske mennesker, drukkenbolte, 
spottere og røvere; alle disse mennesker skal 
ikke "arve Guds rige". (1 Kor 6,9. Se også 1 
Tim 1,8-11.) 
 
Udover disse forbud mod sex mellem to af 
samme køn, er der også en række udsagn, der 
viser, at sex mellem to af forskelligt køn er 
normen. I de dele af Det Nye Testamente, der 
er skrevet senere end evangelierne, finder vi 
formaninger, der bekræfter ægteskabet og de 
deraf følgende kønsroller som samfundsnorm. 
I 1 Tim 2,9-3,1 finder vi en formaning til 
kvinden om at leve ærbart, ikke at optræde 
som lærer, ikke at bestemme over sin mand, 
og kvinden tildeles frelse i kraft af 
barnefødslen. I det følgende afsnit om 
"tilsynsmænd" står der, at han (!) skal være 
"én kvindes mand". (1 Tim 3,2-7.) Men 
formaninger til kvinderne findes allerede 
tidligt i kristendommen. I 1 Kor 11,1-16 
formanes kvinderne at dække deres hoved, 
når de beder eller profeterer og i 1 Kor 14,34-
35 står det berømte ord om, at kvinderne skal 
"tie stille i menighederne". Her står ganske 
vist ikke noget om ægteskab; vi så også 
tidligere, at Paulus i samme brev anbefaler 
cølibat. Men jeg tager det med for at vise 
tænkningen om køn. 
 
I Det Nye Testamente kan man spore en 
udvikling fra cølibat til familie som den 
foretrukne livsform, og en udvikling fra, at 
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kvinder er missionærer (Paulus har kvindelige 
medarbejdere, f.eks. Føbe og Priska (Rom 
16,1-5)) til at de ikke må optræde som lærere 
(1 Tim 2,12). Seksualmoralen er dog den 
samme hele vejen igennem: Enten lever man i 
cølibat eller også lever man i et ægteskab 
bestående af en mand og en kvinde.  
 
Bibelen 

Jeg mener ikke, man kan være i tvivl om, at 
Biblen fordømmer sex mellem to af samme 
køn. Man kan forsøge at bortforklare det på 
forskellig måde, og det findes der masser af 
eksempler på.  
I historiens løb har man anvendt disse 
bestemmelser fra Biblen til at fordømme 
homoseksuelle handlinger. Så uanset 
eventuelle bortforklaringer er teksten blevet 
brugt til fordømmelse. Man kunne kalde den 
en "Text of Terror". ("Texts of terror" er 
skrevet af den feministiske forfatterinde, 
Phyllis Trible, og handler om de bibelske 
tekster, der er blevet brugt til at undertrykke 
kvinder med. Hun har også skrevet "God and 
the Rhetoric of Sexuality", hvor hun 
fremdrager fortællinger, der viser kvinders 
værdighed.) 2 
 
Situationen i dag 

Hvad stiller man som kristen op med denne 
konstatering? Kan man være kristen og 
homoseksuel?  
 
Vi kan måske "redde" bibelen fra anklagen 
om anti-homoseksualitet ved at hævde, at 
begrebet ikke kendtes på den tid. Men de 
homoseksuelle handlinger nævnes jo tydeligt 
nok. Er vi så bundet af den tids patriarkalske 
syn på homoseksualitet i al fremtid? 
 
Ja, det kommer jo an på ens bibelsyn. Hvis 
man mener, at bibelen kun i ringe grad eller 
eventuelt slet ikke skal fortolkes som et skrift, 
der er afhængigt af tid og sted, ja så er 
homoseksuelle for altid fanget i bibelsk 
fordømmelse. Men hvis man anskuer bibelen 
som et historisk skrift, er der håb for de 
homoseksuelle.  
 
Man kunne gøre gældende at bibelen skal 
fortolkes ud fra sit centrum, hvilket jo var 

Luthers holdning. Bibelens centrum er 
åbenbaringen af frelsen i Jesus Kristus; 
Bibelen er ikke primært er et kønspolitisk 
skrift. 
 
Synet på kønsroller og seksualmoral har 
ændret sig radikalt fra oldtid til nutid. Vi har 
et andet syn på mænds og kvinders rettigheder 
og roller, og synet på seksualiteten er sluppet 
ud af traditionens kløer, der anså den for at 
være synden i sig selv. Seksualitet kan bruges 
i det godes eller det ondes tjeneste ligesom 
alle andre menneskelige handlinger. Hvis man 
gør dette gældende, er der ikke noget problem 
i at være homoseksuel og kristen. 
 
Synet på homoseksualitet er en del af en 
"pakke"; det hænger sammen med synet på 
kønsroller og ægteskab. Sådan viser det sig 
også hos modstanderne af mit synspunkt. 
Hvis man er modstander af at tillade 
homoseksualitet, er man som regel også 
modstander af vielse af fraskilte og af 
kvindelige præster. 
 
Det betyder, at man som homoseksuel 
(og/eller som kvinde) skal anstrenge sig. Det 
kan være svært at lytte ligefremt og 
"uskyldigt" til de bibelske læsninger i kirken. 
Fortolkningen må hele tiden følge med. Men 
det er faktisk alle tilhøreres vilkår; det er bare 
lettere at glemme det, hvis man er mand og 
heteroseksuel; så kan man bilde sig ind, at 
intet er hændt. Selvom også manderollen er 
en anden i dag end i oldtiden. 
 
Det kræver sin kvinde og sin mand at 
forvandle teksten og tekstens 
virkningshistorie fra "Text of Terror" til en 
tekst om forkyndelse af Guds kærlighed. 
 
Til sidst et par fakta om det med 
homoseksuelle og folkekirken. 
 
Homoseksuelle og Folkekirken  

I 1989 blev det tilladt for homoseksuelle at 
indgå borgerligt ægteskab, dvs. på Rådhuset. 
Ja, det hed det dog ikke, man måtte ikke kalde 
det ægteskab; det hedder "registreret 
partnerskab". Ikke just et romantisk udtryk. 
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I 1999 blev det i øvrigt tilladt to i et 
registreret partnerskab at have fælles 
forældremyndighed.  
 
Lige siden 1989 har det været et ønske fra 
bøssers og lesbiskes side, at man kunne indgå 
ægteskab i kirken. Det kan man stadig ikke. 
 
I 1997 udkom en biskoppelig rapport, der 
tillod kirkelig velsignelse af et registreret 
partnerskab. Den slår dog samtidig fast, at den 
enkelte præst har ret til "af samvittigheds-
grunde at kunne sige nej". 3 Man afstod fra at 
udforme et ritual dertil. Oplagt er det dog at 
anvende ritualet for "Kirkelig velsignelse af et 
borgerligt indgået ægteskab". 4 
 
Undervejs udkom to debatbøger, en skrevet af 
modstanderne af vielse af homoseksuelle og 
en, hvor man var mere tolerant. 5 
 
I Den Svenske Kirke kan homoseksuelle nu 
blive gift: "Et flertal i den svenske rigsdag 
vedtog i april (2009, red.), at homoseksuelle 
par kan få en juridisk gældende vielse. Det 
skete ved godkendelsen af en såkaldt 
kønsneutral ægteskabslov. Kirkemødet, den 
svenske kirkes øverste organ, tilsluttede sig 
det politiske ønske i oktober og sagde ja til 
vielse af homoseksuelle i kirken." 6 
På Kristeligt Dagblads hjemmeside er der et 
helt tema om "Homoseksuelle vielser" 7 
 
I skrivende stund er der fremsat 
beslutningsforslag i Folketinget om at tillade 
trossamfundene at foretage vielser af 
homoseksuelle. 8 Det bliver spændende at se, 
om det kan vedtages. 
 
Det er på høje tid! 
 
 
 

Irene Larsen, 21. februar 2010.  

 
Publiceret på EMU:  
www.emu.dk/sem/fag/kre/tema/homoseksualitet.html  

Noter 

                                                 
1 Homoseksualitet - moralsk og teologisk 
Af Inge Dybdahl Andersen m. fl. Anis 1986. s.10ff. 
Se endvidere: Lyst eller nød? Kvinders og mænds 
homoseksualitet. Redegørelse for nogle synspunkter og 
resultater i videnskabelig litteratur. Udarbejdet af 
Henning Bech og Karin Lützen. Redegørelse fra 
kommissionen til belysning af homoseksuelles 
situation i samfundet, 1986. s.19-29. 
 
2 Phyllis Trible: Texts of terror - literary-feminist 
readings of Biblical narratives. Fortress Press, cop. 
1984.  - og - God and the rhetoric of sexuality. Fortress 
Press, cop. 1978. 
 
3 Registreret partnerskab, samliv og velsignelse. 
Rapport fra et af biskopperne nedsat udvalg vedrørende 
kirkelig velsignelse af registreret partnerskab. Udgivet 
af Århus Stift 1997. s.8-9: Kort resumé af udvalgets 
overvejelser. I rapporten indgår også en nøjere 
gennemgang af det bibelske materiale. 
 
4 Findes i Den Danske Salmebog fra 2002 i afsnittet 
"Ritualbog". 
 
5 "Kærligheden glæder sig ikke over uretten! Til de 
danske biskopper vedrørende kirkelig velsignelse af 
homoseksuelle par." Udg. af Kirkelig Forening for den 
Indre Mission i Danmark, Luthersk Missionsforening 
og Evangelisk Luthersk Missionsforening. 1996. 
og 
"Forkynd evangeliet for al skabningen - om kirkelig 
velsignelse af registrerede par." 
Af Kirsten Busch Nielsen, Ninna Jørgensen, Hans 
Raun Iversen og Troels Engberg-Pedersen. Anis 1996. 
 
6 Vrede over homoseksuelle vielser  
Af Tobias Stern Johansen 
Kristeligt Dagblads hjemmeside 5. dec. 2009: 
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/348519:Kirke-
--tro--Vrede-over-homoseksuelle-vielser   
(Se faktaboks på sitet.) 
 
7 Etik/Homoseksuelle vielser: http://www.kristeligt-
dagblad.dk/homoseksuelle-vielser  
 
8 B 123. Forslag til folketingsbeslutning om at give 
trossamfund mulighed for at vie homoseksuelle par. 
Fremsat den 2. februar 2010 af Kamal Qureshi (SF), 
Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Ole Sohn (SF), 
Mogens Jensen (S), Karen J. Klint (S), Flemming 
Møller Mortensen (S), Per Clausen (EL) og Johanne 
Schmidt-Nielsen (EL). 
http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?/samling/20
091/beslutningsforslag/b123/index.htm  


