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Vägledning för undervisning i Immanuelskyrkan Örebro angående kristen 
etik, äktenskap och samkönade relationer 
 

1. Bibelsyn och kristen etik 
 
All kristen undervisning om etiska frågor börjar med god teologi. Vi har en evangelikal bibelsyn, det betyder att vi tror 
att bibeln är Guds ord genom människors ord i historien. När vår syn på bibeln möter vår samtids frågor och 
erfarenheter måste vi alltid ta oss an arbetet att läsa och tolka bibeln för att formulera vår teologi. I Immanuelskyrkans 
församlingsordning har vi skrivit ned vad vi anser vara ramar för att formulera god teologi och vad vi anser vara viktiga 
betoningar i en etik som hjälper oss att följa Jesus i vår tid och vår kultur. Vi vill särskilt lyfta fram nedanstående 
avsnitt ur den församlingsordningen. 
 
Guds ord 
Gud talar i och till sin skapelse på många sätt. I skapelsen kan man ibland ana vem Gud är. Denna 
aning blir tydligare genom Jesus Kristus vars liv och gärningar visar på Guds avsikt och handlande. 
Jesus Kristus och berättelsen om människans och skapelsens räddning kan beskrivas som ”Bibelns röda 
tråd”. Guds ord till oss människor förmedlas alltid genom den heliga Andens verk. 
Bibeln har en särskild plats i Guds kommunikation med oss. I Bibeln uppenbarar Gud sig själv, sitt 
verk och sin vilja. Som kristna och Jesu lärjungar är det därför naturligt att vi läser och lyssnar till dess 
budskap samt lär av dess undervisning. Många av oss har erfarenhet av att Gud talat till oss personligt 
genom olika bibeltexter.  
 
Undervisningen 
Vårt samhälle kännetecknas av minskad kunskap om kristen tro. Undervisning och samtal om vad den 
kristna tron innebär, samt samtal om kristen etik och livssyn, är därför avgörande. Det sker bland annat 
genom förkunnelse, föreläsningar, samtalsgrupper, alpha-grupper, söndagsskola, konfa och andra 
tillfällen för olika grupper och åldrar. Vår undervisning genomförs i en anda av dialog och respekt för 
oliktänkande. Bibeln spelar en central roll i all vår reflektion och vår bibelundervisning står i dialog med 
den kristna traditionen, de erfarenheter vi gör av Gud och med det vi lär oss med vårt förnuft och 
genom ny kunskap om världen. 
Bibeln omfattar gamla och nya testamentet. Eftersom Bibelns texter har kommit till i andra situationer 
än vår egen, måste dess budskap klarläggas för vår egen tid. Vi tror att detta kräver ett grundligt 
studium av det skrivna ordet under ledning av den heliga Anden. Denna tolkningsprocess är en uppgift 
för varje kristen och bör genomföras i dialog med andra kristna, vilkas perspektiv och insikter kan 
komplettera och korrigera ens eget. Den kristna gemenskapen är ett viktigt sammanhang för denna 
dialog. Var och en har dock frihet att själv avgöra innebörden och konsekvenserna för sitt eget liv 
utifrån det Gud säger, och står själv ansvarig inför Gud för de beslut man fattar.  
 
Att bli och vara kristen 
Att vara kristen är att höra ihop med Jesus Kristus. Det handlar om att ha insett sitt behov av Jesus och 
tackat ja till hans inbjudan att ta emot syndernas förlåtelse, att bli ett Guds barn och att ha del i Guds 
rike. […] Vi uppmanas som kristna att följa Jesus både personligt och i gemenskap med andra. I 
öppenhet välkomnar vi den heliga Andens ledning och förvandling i livet. Efterföljelsen visar sig i våra 
relationer: till Gud, till varandra och till vår omvärld. Det innebär att på alla sätt, i vilja, ord och 
handling, försöka leva ett liv som står i överensstämmelse med det som uppfattas vara Guds uttryckta 
vilja i Bibeln. 
 
Efterföljelse och livsstil  
Kärleken är riktlinjen för den som låter sig styras av Jesus Kristus. Den kristne har fått den heliga 
Anden som hjälpare och har förmånen att vara ledd av Gud. Genom den kristnes liv kan evangeliet 
göras trovärdigt för andra människor.  
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Bibeln ger många förmaningar och konkreta råd för hur en kristen skall tänka, handla och vara. Alla 
sådana förmaningar är tillämpningar av grundbuden om kärlek till Gud och medmänniskan. Jesu liv och 
undervisning, hans död och uppståndelse, är vägledande för hela livet och för hela världen. Att låta 
Guds kärlek genomsyra alla relationer betyder att vi aktivt söker den andres bästa och att vi likt Gud 
älskar fritt, utgivande, oförtjänt och trofast. När våra liv uttrycker Guds kärlek i våra relationer och i 
världen är vi med och får se Guds rike utbredas. Vi är del av den förändring Gud vill se.  
Att bli lik Jesus och att göra det som Jesus gjorde är efterföljelsens riktning. När Kristus är Herre i en 
människas liv påverkas tankar och handlingar allt mer av honom. Den kristne utmanas att ständigt 
överge oförsonlighet, avund, bitterhet, högmod, girighet och de handlingar som är uttryck för dessa 
som till exempel förtal, intriger, misstänksamhet, strider och ett egoistiskt levnadssätt. Istället odlar den 
kristne, med Andens hjälp, dygder som kärlek, tålamod, vänlighet, godhet och trofasthet. Det tar sig 
uttryck i förståelse, generositet, öppenhet, uthållighet, ärlighet, uppriktighet och vänskap.  
Allt detta innebär att livet i församlingen får moraliska konsekvenser. Genom undervisning och samtal 
bearbetas frågorna om vad en kristen livsstil innebär och så stöder vi varandra att omsätta vår tro i 
handling.  
Ingen är färdig, vi är alla på väg. Även den som vill leva efter Guds vilja kan känna sig villrådig. Ett sätt 
att bearbeta det är att samtala med andra erfarna kristna eller med församlingens pastorer, samt att be 
Gud om klarhet. Församlingens pastorer erbjuder bland annat möjlighet till enskilt stödjande samtal 
och andlig vägledning.  
 
Upprättade/helade relationer  
Jesus Kristus kom för att försona världen med Gud och försona människor med varandra. I detta ligger 
en kallelse till varje kristen gemenskap att arbeta för upprättade, försonade relationer i alla sammanhang 
såväl globalt som lokalt och att själv vara ett exempel på en sådan gemenskap.  
Vi respekterar att var och en följer Jesus Kristus med utgångspunkt i sin egen livssituation och att vi alla 
är på väg – syndare i behov av nåd. Församlingens uppgift är att ge stöd åt den enskildes strävan att 
leva rätt och rent. Förlåtelse, kärlek och omsorg som leder till upprättelse bör vara vägledande i varje 
situation. Alla medlemmar har ett ömsesidigt ansvar för varandra.  
 
Förvaltarskap 
Gud har gett oss vårt liv, våra gåvor, våra tillgångar och vår del i skapelsen på samma villkor som en 
ägare överlåter det han har till en förvaltare. Allt vi är och har tillhör egentligen Gud. Den kristna 
människan är därför kallad att dela med sig, inte bara av sitt överflöd, utan också att i Jesu efterföljd 
vara beredd till verkliga offer för medmänniskors bästa. […] Varje människa har ett okränkbart värde. 
Vi vill samverka med andra med god vilja för att skapa så goda livsbetingelser som möjligt för alla, i 
Sverige och i andra länder. 
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2.  Äktenskapssyn 
 
Under bearbetningen inför förslaget till ny församlingsordning har det varit naturligt att formulera oss kring hur vi ser på 
samlevnad i parförhållanden. Kort kan det sammanfattas med orden: Äktenskapet är att föredra. Som församling vill vi 
bli bättre på att prata om, undervisa om och vägleda i parrelationer och äktenskap. 
Nedan följer Immanuelskyrkans syn på äktenskap, parrelationer och sexualitet. Texten har sammanställts av 
undervisningsrådet och antagits av församlingsledningen.  
 
Församlingen som gemenskap 
I vår strävan att följa Jesus behöver vi varandra. Församlingens gemenskap byggs på att vi är syskon i 
Kristus, inte på att vi är en massa hushåll organiserade i samma förening. Syskonskapet är, liksom 
kristen tro, inkluderande och öppet för andra. Äktenskapet gäller för två personer men levs inom 
ramen för den inkluderande församlingsgemenskapen. I församlingen kan paret tjäna Gud tillsammans. 
I församlingen tas också de barn som föds emot som Guds gåva och gemenskapen blir en plats för 
omsorg och vägledningen som ger trygghet och skapar förutsättningar för att växa upp med en tro. 
Vänskap är grundläggande i vår kristna gemenskap där vi vill att varje människa som söker liv, 
gemenskap och tro ska få plats. Genom vänskapen och syskonskapet motverkar vi ensamheten. 
 
Vad är ett äktenskap i kristen teologi? 
Kristen teologi säger att äktenskapet är Guds gåva till hjälp för makarna att leva i relation både med 
varandra och med Gud. Den kristna församlingen vill genom äktenskapet värna viktiga värden som 
• trygghet, långsiktighet och stabilitet för makarna och eventuella barn; 
• ömsesidigt beroende och överlåtelse mellan makarna; 
• aktning och respekt för varandra och stöd för varandras behov och utveckling; 
• tydlighet om vem som hör ihop med vem; 
• inordnande av sexualitetens kraft i ett långsiktigt ansvarigt förhållande; 
• en miljö där kärleken kan växa och fördjupas genom tjänande och genom utveckling av 
förtroende och fördjupad tillit till varandra. 
 
Att äktenskapet ingås offentligt är viktigt. Det ger makarna möjlighet att lova varandra trohet inför 
Gud, församling, släkt och vänner. Den juridiska vigsel som finns i samhället bekräftar ovan nämnda 
värden.  
 
Vad säger Bibeln? 
(1Mos 1:24, 26-28, 2:18, 2:24, Höga Visan, Matt 19:4-6, Ef 5:21-33, Hebr 13:4, 1Petr 3:1-9) 
Makarna ingår i äktenskapet ett förbund liknande de förbund Gud genom hela Bibeln ingår med 
enskilda personer och folk. Relationen mellan Jesus och församlingen beskrivs ofta som ett äktenskap 
och den trohet som övas i äktenskapet kan liknas vid den trohet vi hela livet övar i relation till Gud. 
 
Bibeln talar mycket om kärlek, gemenskap och tjänst. Gud älskar varje människa och möter oss med 
barmhärtighet och förlåtelse. I en parrelation förväntas den kristne handla med Jesus som förebild, 
vägledd av det dubbla kärleksbudet om att älska Gud och älska medmänniskan. 
 
Redan i Bibelns två första kapitel finns grunden för äktenskapet. Där står det att de två personerna ska 
bli ett. Det syftar på två saker: dels på den sexuella akten där paret fysiskt blir likt en enhet, dels på den 
nya familj som formas. 
 
Jesus bekräftar den här starka betoningen på äktenskapets överlåtelse och varaktighet när han citerar 
orden från 1 Mosebok. Han förstärker detta ytterligare när han talar om möjligheten till skilsmässa och 
säger att det ”Gud har fogat samman får alltså inte människan skilja åt”. Jesus anknyter också här till att 
”bli ett”, att fogas samman av Gud. 
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När Paulus skriver om äktenskapet är det i linje med både gamla testamentet och Jesus. Paulus liknar 
relationen mellan man och kvinna i äktenskapet med relationen mellan Kristus och församlingen. En 
man och en hustru ska överlåta sig till varandra och älska som Jesus älskat och överlåtit sig till 
församlingen, alltså in i döden. 
 
Som församling rekommenderar vi därför par som vill leva i tvåsamhet att ingå äktenskap. Det gör vi i 
förvissning om att de löften makarna ger varandra inför släkt, vänner och församlingen, och den 
juridiska ram äktenskapet ger är en god hjälp för de två att leva i en ömsesidig relation. Vi tror också att 
bönen om Guds välsignelse över äktenskapet är av betydelse. Äktenskapet är ett uttryck för överlåten 
kärlek och platsen för den sexuella intimiteten. 
 
Väl medvetna om att äktenskap brister vågar vi ändå tro att äktenskapet är den bästa formen för dem 
som vill leva i en överlåten och långsiktig relation. Vi tror att det är möjligt att hålla fast vid Bibelns linje 
om trohet i ett förbund präglat av ömsesidig kärlek utan att för den skull bli dömande när en relation 
brister. Vi strävar efter att bli bättre på att stötta och hjälpa varandra i församlingen, inte för att 
kontrollera utan för att vi vill varandra väl. 
 
Hur tänker vi kring sexualiteten? 
Sex är något vackert som Gud skapat, en möjlighet till närhet och intimitet där två människor ger sig till 
varandra på ett sätt som är förbehållet den andra partnern. Samtidigt vet vi att sex kan vara destruktivt 
och användas för att skada både sig själv och andra människor. Ett äktenskap är ingen garanti för 
fungerande intimitet. Men den överlåtelse och långsiktighet äktenskapet uttrycker är en god grund för 
att hantera den kraft och gåva Gud gett oss. För många par innebär sex dessutom en möjlighet att bli 
gravid och välkomna barn i familjen. 
 
Kristen tro lär att människan inte är slav under sina begär – hon kan forma dem. Det är möjligt att låta 
längtan att följa Jesus påverka vårt sätt att hantera sex. I en relation där överlåtelsen är ömsesidig och 
uthållig och den individuella tillfredsställelsen underordnas den ömsesidiga kärleken finns det bättre 
förutsättningar att lära sig vad den andre uppskattar och vill.  
 
 
Relationen till samhällets juridiska vigsel 
Pastorer inom EFK har inte juridisk vigselrätt, efter beslut 2010. I EFK: s ordning för vigsel används 
dock fortfarande ordet vigsel. Här sägs att det i församlingen kan ordnas en vigselgudstjänst alternativt 
ett välsignelsetillfälle för paret. De ska innan dess ha ingått ett juridiskt giltigt äktenskap och kunna visa 
upp vigselbevis. 
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3. Olika synsätt på samkönade relationer 
 
Vi är en församling där det finns olika synsätt på samkönade relationer. För att på ett enkelt sätt tydliggöra hur dessa 
olika teologiska resonemang kan se ut har vi punktform sammanfattat de viktigaste delarna. Sammanfattningarna ska 
också ses som en enkel vägledning till hur vi, oavsett personlig slutsats, tydligt och rättvisande kan presentera två olika 
sätt att se på samkönade relationer utifrån evangelikal bibeltolkning. 
 
Vi kan förstå det kristna äktenskapet som exklusivt kvinna-man.  
Följande punkter beskriver kort det sättet att läsa och tillämpa bibeln.  

• Skapelseberättelsen liksom Jesus och Paulus berättar om kvinnligt och manligt som Guds 
ordning genom komplementaritet. Det är endast som kvinna och man mänskligheten kan 
fortplanta sig vilket är i linje med Guds avsikt med skapelsen.  För de första kristna, som levde i 
en teologisk kontinuitet med det judiska folket, var detta en självklar del i den stora berättelsen 
om Guds kärlek och frälsningsplan som är förankrad i Guds trofasthet och den utgivande 
kärlek som kulminerar i Jesus död och uppståndelse. 

• Romarbrevet första kapitel och andra texter i Paulus brev nämner homoerotiska handlingar 
som ett av flera tecken på hela mänsklighetens bortvändhet från Gud. 

• Den kristna kyrkan har alltid förstått äktenskapet som ett förbund mellan kvinna och man och 
det finns inte tillräckliga skäl att ompröva teologin. 

• För den som är homosexuell behöver församlingen erbjuda avsiktliga, varma inkluderande 
relationer som understöder celibatet som sätt att leva. 

 
Vi kan förstå det kristna äktenskapet som även inkluderande samkönade par.  
Följande punkter beskriver kort det sättet att läsa och tillämpa bibeln. 

• Skapelseberättelsen berättar om det generella mönstret för skapelsen. Men den säger inget om, 
och utesluter därmed inte, de variationer vi vet finns hos en mindre del av mänskligheten. Den 
stora berättelsen om Guds kärlek och frälsningsplan är förankrad i Guds trofasthet och den 
utgivande kärlek som kulminerar i Jesus död och uppståndelse vilket väger tyngre än enskilda 
bibeltexter om homoerotiska handlingar. 

• Paulus markerar i sina texter främst mot sexuellt maktmissbruk och snedvridna könsroller, inte 
mot jämlika överlåtna samkönade relationer.  

• De livsvägar som kyrkan hittills erbjudit homosexuella har inte burit god frukt. Det leder oss till 
att ompröva teologin. 

• Ett äktenskap definieras inte utifrån möjligheten till fortplantning. I det kristna äktenskapet är 
ömsesidighet, trohet och långsiktighet de högsta värdena. Dessa värden kan i församlingens 
gemenskap uttryckas i såväl hetero- som homosexuella relationer som i vänskapsrelationer.  
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4. Förhållningssätt och vägledning i gemenskapen 
 
Vår församlingsordning berör frågor om våra hållningar och attityder till varandra. Den ger på så sätt konkret hjälp till 
goda samtal och möten och anger den anda i vilken följande ska praktiseras. 
 
Vi vill lyfta fram två centrala delar ur församlingsordningen. Först om gemenskapen i avsnittet Nära 
varandra. ”Att vara kristen är att vara överlåten till gemenskap med andra kristna. Grunden för detta är 
delaktighet i Kristi kropp som utgör hans världsvida kyrka. ’Alla som hör till Kristus hör till alla som 
hör till Kristus’. Det innebär att alla tillhör alla och tjänar varandra. Församlingens medlemmar 
uppmanas därför att respektera varandra, förlåta varandra, bära varandras bördor, be för varandra och 
hjälpa varandra att leva, växa och mogna som kristna människor.”. Sedan om upprättade och helade 
relationer. ”Vi respekterar att var och en följer Jesus Kristus med utgångspunkt i sin egen livssituation 
och att vi alla är på väg – syndare i behov av nåd. Församlingens uppgift är att ge stöd åt den enskildes 
strävan att leva rätt och rent och inte fördöma personliga misslyckanden. Förlåtelse, kärlek och omsorg 
som leder till upprättelse bör vara vägledande i varje situation. Alla medlemmar har ett ömsesidigt 
ansvar för varandra.”. 
 
Vi vet att en människas sexuella identitet utvecklas successivt under livet i en känslig process. Målet är 
att varje person ska erövra en sund självkänsla och trygg identitet i detta. Oavsett identitet och läggning 
är Guds kallelse till oss att vara ärliga och trofasta i våra relationer. Församlingens medlemmar vill bidra 
till trygga och välkomnande miljöer där varje människa omsluts av kärlek och kan få vägledning att växa 
till den person som Gud kallar henne att vara. 
 
Vad gäller synen på samkönade relationer har församlingen beslutat (2017-09-09):  
Det finns i församlingen olika synsätt på frågan om en kristen bör leva i samkönad relation. Vi ser att 
det finns bibeltolkningar som kan anses vara väl grundade bakom flera olika ställningstaganden i denna 
fråga. Av den anledningen vill vi leva med ett respektfullt förhållningssätt till olika tolkningsalternativ. 
 
Det bör konkret innebära att man som medlem i församlingen 
- godtar att vi kan vara oense om samkönade relationer ska välsignas eller inte. 
- accepterar att de olika synsätten presenteras i undervisning och vägledning. 
- accepterar att människor som har en homosexuell identitet ska känna sig trygga i församlingen genom 
att de välkomnas och bejakas fullt ut i församlingens liv. Detta inkluderar möjligheten till vigsel. 
- godtar att ett bejakande av samkönade relationer problematiseras och diskuteras när det sker på ett 
respektfullt sätt. 
- söker låta Guds kärlek genomsyra alla relationer och aktivt söker den andres bästa. 
 
I avsnittet Efterföljelse och livsstil i församlingsordningen lyfter vi fram goda attityder och hållningar 
till varandra. ”Den kristne odlar med Andens hjälp dygder som kärlek, tålamod, vänlighet, godhet och 
trofasthet. Det tar sig uttryck i förståelse, generositet, öppenhet, uthållighet, ärlighet, uppriktighet och 
vänskap.” 
 
Regelbundet ges tillfällen i församlingen att i denna anda tillsammans reflektera över denna fråga liksom 
över andra frågor där olika synsätt finns. I dessa samtal ska den som uppfattar sig som minoritet 
erbjudas särskild omsorg och värme.  


