
 

 

Revision av församlingsordningen 2021 
Underlag för beslut om avsnittet äktenskap. I anslutning till årsmötet 14 mars 2021 
genomförs en provomröstning rörande en eventuellt vidgad syn på äktenskapet. Det går att 
rösta på två olika sätt; via ett digitalt formulär på vår hemsida 15-17 eller genom att gå till 
kyrkan och avlägga din röst. För digital röstning krävs att du uppger ditt namn. Om du vill 
vara anonym får du helt enkelt ta dig till kyrkan. Röstningen sker i caféet 15 mars kl. 11-14, 
16 mars kl. 17-20, 17 mars kl. 11-14. 
 
 

1. Vad är detta? 

 
Denna text är ett underlag för församlingens kommande beslut om att eventuellt vidga ordningen 
kring äktenskap. Sist i detta dokument föreslås två alternativa skrivningar till den reviderade 
församlingsordning som ska antas 2021. Grundtanken är att en eventuell förändring kräver en 
välgrundad motivering och argumentation. Därför ges i texten främst underlag för en bekräftelse av 
kärleken mellan två personer av samma kön och för att de ska ges möjlighet till vigsel i församlingen. 
Men texten innehåller också motiveringar och argument för en traditionell inställning med syfte att 
möjliggöra en god jämförelse. Avsändare av texten är Immanuelskyrkans församlingsledning.  
 
 

2. Bakgrund 
 
Under perioden 2018-2020 har församlingen samtalat om olika avsnitt i församlingsordningen som 
en del i revideringen inför ett beslut 2021. Under hösten 2020 har samtal förts utifrån församlingens 
syn på äktenskapet som ett livslångt förbund, präglat av ömsesidig kärlek och trohet 
(https://imkorebro.se/foersamlingsnytt/aektenskap/).Då har också frågan om samkönade relationer 
återkommit och belysts såväl bibelteologiskt och etiskt som utifrån erfarenheter från olika 
församlingar och med hänsyn till församlingens gemenskap i Evangeliska frikyrkan och dess 
internationella relationer.  
 
Detta föregicks av en samtalsprocess 2014-2017 då frågorna om synen på homosexualitet belystes. 
Församlingen lyssnade på och samtalade med företrädare för olika synsätt liksom personer, i och 
utanför församlingen, som själva är homosexuella. Denna process finns beskriven i dokumentet 
Församlingens process 2014-2017 som finns på församlingens webbplats 
(https://imkorebro.se/foersamlingsnytt/aektenskap/).  
 
Församlingsledningen presenterade följande text till församlingsmöte 2017-09-09 för omröstning 
med tre svarsalternativ (se nedan): 
 
Under några år har samtal förts om vår förståelse av och hållning till samkönade relationer. Vår 
gällande församlingsordning antogs 2012 och den ska enligt vad som sägs där omprövas minst vart 
tionde år. 
Som en vägledning och bakgrund till de diskussioner som förts och till församlingsledningens förslag 
till en gemensam hållning har församlingsordningen varit en hjälp. Vi vill här lyfta upp och påminna 
oss om några viktiga utgångspunkter: 
1. Vi vill vara en öppen och inkluderande församling. Därför välkomnas - enligt församlingsordningen 
- som medlem ”var och en som tror och bekänner Jesus Kristus som räddare och Herre i 
överensstämmelse med Guds ord.” 
2. Enligt församlingsordningen kan till församlingsledare utses "människor som har församlingens 
förtroende, vill överlåta sig åt uppgiften och är beredda att tjäna Gud och medmänniskor i detta 
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sammanhang". Frågan om församlingens förtroende och den egna viljan är alltså̊ avgörande kriterier 
när någon ska utses till församlingsledare. Det är rimligt att detta gäller även andra uppdrag i 
församlingen. 
3. Vi vill ha förtroende för att varje medlem söker Guds vilja för sitt liv vad gäller dessa och andra 
frågor. Församlingens medlemmar är varandras stöd i dessa processer. Även församlingens pastorer 
kan vara ett stöd i detta. Enligt församlingsordningen har "församlingens pastorer ett särskilt ansvar 
för personlig vägledning och själavård".  
 
I väntan på̊ att en revidering av församlingsordningen ska äga rum är detta församlingens hållning:  
Det finns i församlingen olika synsätt på̊ 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. 
 
207 röster avgavs med följande resultat: 
Jag vill detta förslag (ja): 156 röster 
Jag accepterar detta förslag (ja, trots att jag inte är övertygad att saken är rätt): 29 röster 
Jag vill inte detta förslag (nej): 20 röster 
Blankröster: 2 röster 
 

 

3. Teologi kring homosexualitet och vigsel av samkönade par 
 
Kunskapen om och synen på homosexualitet och samkönade relationer har förändrats under det 
senaste århundradet. Från att allmänt ha setts som en sjukdom och ett felaktigt sätt att leva har 
homosexualitet på många håll kommit att ses som en variation som bör bejakas. 
 
Variationen av människans sexualitet är enligt forskningen stabil över olika kulturer och över tid.1 
Forskningsmässigt kan man i dag med stor visshet beskriva sexualiteten som en hos individen 
bestående egenskap med ytterst marginell förändring över livet.2 Sexuella variationer varken kan 
eller bör beskrivas som sjukligt.3 Dessa vetenskapliga insikter leder numera till att det anses vara 
diskriminerande att i samhället säga nej till samkönad samlevnad. Denna process har gått olika långt i 
olika länder. 
 
Inom kristenheten finns olika synsätt på hur man ska förhålla sig till sexuella variationer. De frågor 
som aktualiseras gäller synen på homosexualitet, om allt utom heterosexuell läggning är en frukt av 
syndafallet, om samkönat sex är synd, om personer som lever i samkönade relationer ska välkomnas 
som medlemmar, om de bör ges ledaruppgifter, om församlingen ska uppmuntra till äktenskap 
genom att erbjuda vigsel av ett samkönat par.   
 
Hur tar man ställning? 
Bakom varje kristet etiskt resonemang finns bidrag från bibeltexter, traditioner och sedvänjor, 
vetenskaplig kunskap och erfarenheter. När vi tar ställning vill vi göra det genom sammanvägningar 
av dessa källor, med hjälp av det förnuft, den känsla och det samvete som Gud gett. Vi som 
församling anser att bibelns texter och budskap ska vara normgivande. Samtidigt måste 
bibeltexterna alltid tolkas och som församling är vi en tolkande gemenskap. Varken förnuft, tradition 
eller erfarenhet är ofelbar. Men så är inte heller bibeltolkning. Likt Petrus i Joppe (Apg 10-11) kan 
mötet med en enskild människas situation ibland vara så omvälvande att det radikalt påverkar och 
förändrar ens synsätt. Det är därför i samspelet med bibeltexterna och de olika gudagivna instrument 
som människor fått som urskiljandet av Guds vilja kan ske och övervägda beslut tas.  
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Vår församling är en del av Evangeliska frikyrkan (EFK). I EFK:s grunddokument Tro och självförståelse 
talas om evangelikal bibelsyn. Det innebär att vi utgår från en bibelsyn som tar bibelns ord på största 
allvar samtidigt som vi håller den teologiska och historiska forskningen högt i sin uppgift att ge oss 
fördjupad kunskap om textens ursprungliga betydelse. Bibeln ska enligt evangelikal tolkning läsas och 
tolkas i sin historiska kontext utifrån dess ursprungliga syfte. Vi menar att bibeln är trovärdig i allt 
den lär4, vilket är ett sätt att hålla bibelns ord högt, och samtidigt en avgränsning mot en orimlig 
bokstavstro. 
 
Som baptister bär vi med oss ett spår av att kritiskt granska rådande strukturer och normer i såväl 
samhälle som kyrkans lära och liv. När kyrkan inte söker det goda för alla människor är det för 
baptisten naturligt att ställa utmanande frågor också angående djupt förankrade strukturer i kyrkans 
tradition.5 
 
Gemensamma utgångspunkter 
Det finns några gemensamma utgångspunkter för kristna oavsett hur man tar ställning i frågan om 
homosexualitet. Den större berättelsens huvudbudskap är att Gud är kärlek (1 Joh 4:8,16), älskar 
varje människa (Joh 3:16) och vill att människor ska leva i kärlek och ömsesidig aktning (Matt 7:12). 
Nåd och barmhärtighet karaktäriserar Guds attityd till och handlande med oss människor.  
 
Alla människor är skapade underbara med stora möjligheter och samtidigt delar vi en grundläggande 
problematik, att vi som syndare har blivit trasiga. Evangeliets svar på syndens problematik är att vi av 
nåd får ta emot frälsningen och att vi får söka Guds vilja och ledning för våra liv.  Alla människor 
välkomnas till kristen gemenskap sådana som de är och i den gemenskapen finns inte plats för någon 
diskriminering. Alla är samtidigt kallade till ett liv i lärjungaskap som innebär en förväntan att leva 
ansvarigt genom att försöka urskilja och följa Guds vilja för sina liv.  
 
Gud gör inte skillnad på människor (Apg 10:34, Rom 2:11). Varje människa är ovillkorligt älskad av 
den Gud som vill oss väl. I ljuset av det är det för kristen etik avgörande vad som värnar och främjar 
skapelsens och människors välgång, liv, hälsa och överlevnad. Vilka behov hos människan och 
skapelsen ska mötas och skyddas? Det handlar bland annat om gudsgemenskap och gemenskap med 
andra människor, fred och försoning, rättvisa och barmhärtighet och respekt för människors 
värdighet (Mika 6:8). Allt vi säger om kristen tro och etik ska grundas i denna större bibliska 
berättelse. 
 
En annan gemensam utgångspunkt, ur erfarenheten som människor, är att de flesta människor 
längtar efter djup gemenskap, att få forma en tvåsamhet i förbund med en annan person, att få ge 
och ta emot kärlek och att få ha sex. 
 
Relationen mellan människa och Gud beskrivs i Bibeln som en förbundsrelation karaktäriserad av 
kärlek, överlåtelse och trohet. Äktenskapet är på motsvarande sätt ett förbund som genom djup 
gemenskap möter människors behov av varaktiga relationer. Även andra former av överlåtelse till 
varandra, till exempel i ett kloster, är uttryck för ett förbund i denna betydelse. I församlingen står 
också vänskap och syskonskap i centrum för vår gemenskap, tvåsamheten ska inte ses som ett 
exkluderande alternativ.   
 
Äktenskapets form och funktion har förändrats genom historien. Mannen och hans familj som 
samhällsbärande enhet har idag i vår kultur ersatts av ett mer individbaserat socialt trygghetssystem. 
Kravet på parets vilja och förmåga att få barn har tidigare varit tydligt uttalat i kyrkans pastorala 
vägledning. Idag ser vi fortfarande barnen som en viktig gåva till familjen men inte något som utgör 
en nödvändig komponent för att göra ett äktenskap giltigt. Även vad gäller synen på vikten av 
jämställdhet inom ramen för äktenskapets har många förändringar skett. Äktenskapet handlar 
fortfarande om ett förbund av kärlek, trohet och överlåtelse men hur det för övrigt beskrivs har 
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delvis förändrats. Oavsett det faktum att äktenskapets funktion förändrats över tid är 
utgångspunkten i Immanuelskyrkan att värdera äktenskapet högt som en gåva från Gud till hjälp för 
oss människor.  
 
Traditionell syn på homosexualitet 
Den traditionella synen på homosexualitet utgår från att skapelseordningen talar om man och kvinna 
som grund för fortplantning och samhällets fortlevnad.  Skapelseordningen ger inte utrymme för 
något annat än äktenskap mellan man och kvinna. Denna ordning bekräftas av Jesus (Matt19:4-6). 
Utifrån Romarbrevet 1 är sexuell läggning från skapelsen kopplad till respektive kön och avvikelser är 
en frukt av syndafallet. Äktenskapet mellan man och kvinna är enligt bibeln den enda platsen för 
sexuell samlevnad. 
 
Det finns sju bibeltexter som tydligt adresserar homosexuell praktik: ”män som ligger med män” och 
liknande uttryck. I dessa texter beskrivs homosexualitet negativt och inte sällan som något förbjudet. 
Eftersom sexuell samlevnad endast förväntas förekomma inom äktenskap blir kallelsen för den som 
inte lever i äktenskap att leva i celibat/avhållsamhet. Ytterligare skäl för detta synsätt är att mannen 
och kvinnan är avsedda att komplettera varandra och att deras sexuella gemenskap gör fortplantning 
möjlig. 
 
De specifika bibeltexter som refereras till är: två historiska berättelser (1Mos 19 och Dom 19), två 
lagtexter (3Mos 18:22 och 20:13), två lastkataloger (1Kor 6:9 och 1Tim 1:10) samt en längre 
undervisande text (Rom 1:18-32).  
 
En vidgad syn på äktenskapet 
Argumenten för att bejaka och välsigna samkönade relationer utgår ifrån att Guds skapelse är rik, 
mångfaldig och komplex. Skapelsen är inte så entydig att det bara finns heterosexuella människor. 
Många personers bearbetning av synen på samkönade relationer börjar i erfarenheten av att sann 
kärlek existerar mellan homosexuella på samma sätt som mellan heterosexuella. Och man ser det 
som naturligt att respektera sådan kärlek.  
 
Bibeltexterna som nämner homosexuell praktik anses vanligtvis handla om förvrängd sexualitet i 
förtryckande eller utnyttjande sammanhang och avser därför inte trofasta ömsesidiga relationer 
vilket gör att sådana inte bör betecknas som synd.  
 
Om Guds skapelse är variationsrik är det inte nödvändigtvis synden som förklarar variationen i 
sexuell läggning. I Romarbrevets första kapitel beskrivs hur människor gör uppror mot gudagivna 
ordningar. Paulus beskriver i kapitlet de upproriska människorna som ”tanklösa, trolösa, kärlekslösa 
och hjärtlösa” (Rom 1:29-32).6 En sådan beskrivning passar inte in på personer som önskar ge sina liv 
till varandra i trohet och kärlek. En tolkning av Paulus undervisning om sex måste utgå från en 
djupare förståelse för den lokala kontexten i staden Rom där slaveri, prostitution och pederasti 
utgjorde en ”djupt förankrad del av samhällsstrukturen.”7  
 
Oavsett hur man förstår denna och de andra texter som nämns ovan utgår de som bejakar 
homosexualitet från att buden om att älska är överordnade alla andra bud. Kärlek, trofasthet, 
rättvisa och barmhärtighet är gudsrikets grundläggande karaktär. Gud är kärlek och handlar i kärlek. 
Jesus är en förebild för självutgivande kärlek (Joh 15:12). Därför är kärleken lagens uppfyllelse (Rom 
13:8-10) och kallelsen är att tjäna varandra i kärlek (Gal 5:13-14). Genom tron blir vi alla Guds söner i 
Jesus Kristus (Gal 3:26-28) "När Jesus talar om att `uppfylla lagen` vill han därför visa på lagens 
egentliga betydelse och intention. Jesus kom för att förklara, förtydliga, förenkla, förinnerliga och 
förkroppsliga vad som enligt honom är lagens innebörd – att utveckla goda relationer till Gud, till mig 
själv, till andra människor och till skapelsen i stort."8 Redan tidigt i den bibliska historien kommer 
budet ”Du skall älska din nästa som dig själv” (3Mos 19:18). Kärlek kan sägas handla om samhörighet, 



Immanuelskyrkan Örebro 
Underlag för beslut om punkten äktenskap i revisionen av församlingsordningen 2021  

 

5 

 

respektfull gemenskap och tjänst för andra. De riktlinjer för människors liv som lagar och regler i 
kristen tro ger ska alltid vägledas av kärlek och barmhärtighet. Den gyllene regeln "Allt vad ni vill att 
människor ska göra för er, det skall ni också göra för dem" sammanfattar detta på ett bra sätt och "är 
vad lagen och profeterna säger" (Matt 7:12). Det dubbla kärleksbudet och hur Jesus handlar är norm 
och de olika konkreta bud som ges ska principiellt och metodiskt ses som exempel på konkreta 
tillämpningar för att stödja arbetet för ett gott liv. Om ett konkret bud ska följas eller inte i en viss 
situation ska därför alltid prövas mot det övergripande budet om vad det innebär att i Jesu efterföljd 
älska och vara barmhärtig. 
 
Att Gud skapade människan till man och kvinna ses som ett uttryck för att Gud bejakar mångfald och 
olikheter. En sådan skapelsesyn öppnar upp möjligheten för en vidgad äktenskapssyn där även 
homosexuella par får möjlighet att leva tillsammans genom att sammanviga dem och be om Guds 
välsignelse i deras relation.  
 
Historiskt har engagemanget för att förändra samhällets syn på och bemötande av homosexuella 
motiverats av den uppenbara skada som ett avvisande förhållningssätt orsakat i homosexuellas liv. 
Ända från 1900-talets tidiga forskningslitteratur hänvisas till psykisk ohälsa, utsatthet för 
trakasserier, våld och utpressning.9 Idag genomför myndigheter fortfarande regelbundna 
folkhälsoundersökningar som påvisar att det fortfarande finns stora hälsoskillnader i relation till 
sexualitet och könsidentitet. Undersökningarna uppvisar också mycket höga siffror kring 
homosexuellas utsatthet för våld och trakasserier.10 Oavsett om vi behåller vår nuvarande praktik 
kring vigsel eller om vi vidgar densamma så har vi som församling ett gudagivet uppdrag att vara en 
gemenskap där människor mår bra.   
 
I det inomkyrkliga pastorala arbetet med att möta homosexuella för själavård och vägledning har vi 
idag en gedigen erfarenhet som visar att försöken att dölja eller motarbeta en homosexuell identitet 
får negativa konsekvenser. Kyrkans breda erfarenhet är att försök att förneka, dölja och motarbeta 
sin homosexuella läggning för många varit svårt och lett både till psykisk ohälsa och främlingskap 
inför kristen tro. Under lång tid har det funnits seriösa organisationer som med stor kärlek engagerat 
sig för att ge homosexuella de bästa förutsättningarna utifrån en traditionell teologisk syn på sexuell 
identitet och äktenskap. Trots de goda avsikterna har arbetet burit dålig frukt och många av 
organisationerna har därför på senare år omvärderat sin syn. Flera av dessa organisationer 
rekommenderar idag istället att homosexualitet bejakas och att samkönade par ges samma goda 
stöd till livslånga trogna relationer som heterosexuella par erbjuds genom äktenskapet.11  
 
Bibeln och den kristna kyrkans historia varnar tydligt för generella rekommendationer rörande 
celibat. Detta bekräftas av våra nutida erfarenheter.12 Celibatet som livsväg bör baseras på en tydlig 
personlig kallelse. Som en följd av detta är det naturligt att bekräfta att samkönade par har samma 
behov som heterosexuella par av att ha en bekräftad och erkänd form för sin samlevnad och att de 
därför genom vigsel bör få den välsignad av Gud i den kristna gemenskapens sammanhang.  
 
Vi noterar att den skillnad vi gör på heterosexuell och homosexuell läggning idag gör att många 
Örebroare känner ett främlingskap inför evangeliet. Våra vänner, arbetskamrater och släktingar har 
svårt att förstå hur ett sådant ställningstagande hänger samman med vår beskrivning av en 
kärleksfull Gud. På samma sätta som Paulus för evangeliets trovärdighets skull i en judisk kontext 
markerade tydligt mot vad han uppfattade som sexuell synd i Rom kanske vi behöver göra en annan 
markering för evangeliets trovärdighets skull i vår kontext.  
 
Summering 
Hur tungt argumenten i de olika synsätten väger är en tolkningsfråga som var och en får ta ställning 
till med hjälp av bibeltexter, erfarenhet, vetenskaplig kunskap, förnuft, samvete och känsla. Denna 
reflektion sker under Andens ledning mitt i den kristna församlingens gemenskap.  
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4. Församlingens process och relationen till Evangeliska frikyrkan 
 
Samtalsprocessen i Immanuelskyrkan har pågått i olika faser. Under senare år har kontakten med EFK 
skett löpande för att hålla rörelsens ledning uppdaterad på vår process och för att bjuda in dem i 
våra samtal.  Vår församling är en del i trossamfundet EFK som består av samverkande församlingar i 
ömsesidigt beroende av varandra. Vad som händer i en församling är därmed också en fråga för 
helheten samtidigt som varje församling enligt baptistisk grundsyn är suverän att besluta i frågor som 
rör den egna församlingen. 
 
Samtal om synen på homosexualitet har ägt rum inom EFK i olika sammanhang. Utifrån en motion, 
bland annat från medlemmar i vår församling, beslöt årskongressen 2020 att tillsätta en arbetsgrupp 
för att ytterligare belysa frågorna. Gruppens uppgift är att underlätta samtalet rörande samkönade 
relationer i rörelsen. På kongressen 2022 förväntas gruppen ge en rapport och eventuellt även 
föreslå vissa beslut. Sannolikt kommer gruppens arbete fortsätta även fram till 
representantskapsmötet 2023.   
 
Grunddokumentet ”Evangeliska frikyrkans tro och självförståelse” antogs i sin senaste version i 
Kongressen 2020. Vi uppfattar inte att det finns några skrivningar i det som förhindrar ett ja till vigsel 
av samkönade par. 
 
Dokumentet ”EFK och vigselrätten, Ordning omkring vigslar inom EFK där pastorernas juridiska 
vigselrätt har upphört” antogs av EFK:s styrelse 2010. Eftersom det är antaget av styrelsen och inte 
kongressen kan det antas ha lägre dignitet än Tro och självförståelsedokumentet.  Det är skrivet 
utifrån att vigseln gäller en man och en kvinna. I dokumentets inledning sägs: ”Vi har tagit 
utgångspunkt i vår egen tro- och självförståelse, där vi försöker väga behovet av gemensamma 
ordningar med respekten för den enskilda församlingens självständighet i överensstämmelse med 
vår modifierade kongregationalism. Grundläggande är att vigseln hanteras av den enskilda 
församlingen. Det är dock av stor vikt att vi är lojala mot varandra i hur vi hanterar ordningar omkring 
vigseln. Vi ser stora fördelar vid att vi tillsammans strävar efter att följa detta dokument. Vill 
församlingen avvika från det på någon punkt, vill vi från EFK:s församlingsprogram gärna först föra 
ett samtal om detta.” 
 
Vår församling har en mångårig process bakom oss som vi vill komma till avslut med, oavsett om det 
resulterar i att behålla nuvarande ordning för vigsel eller om det resulterar i att vi vidgar synen. 
Utifrån vår vilja att vara en del av EFK:s samtal om samkönade relationer vill vi hitta en balans mellan 
att å ena sidan fatta beslut för vår egen del och å andra sidan på lämpligt sätt vänta in rörelsens 
gemensamma bearbetning. Vår grundsyn, med respekt för olika synsätt, hoppas vi ska kunna bidra 
till rörelsens samtal och vi förväntar oss respekt från rörelsen för det beslut vi fattar.   
 
Vi är medvetna om att ett eventuellt beslut att vidga äktenskapssynen kan vara svårförståeligt för 
våra internationella partners som inte haft samma samtalsprocess som vi. Här krävs därför fortsatta 
förtroendefulla och ärliga samtal där vi förklarar och ger skäl för vår ståndpunkt. Vi har ett särskilt 
ansvar för samtal med partners vi har själva och inte genom EFK.  Vi hoppas att våra samtal om 
homosexualitet ska kunna bidra till att goda samtal förs i sammanhang och kulturer där många 
homosexuella idag upplever förtryck. Utifrån en kristen människosyn är det viktigt att arbeta emot 
förtryck och diskriminering oavsett om vi viger samkönade par eller ej.  
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5. Förslag till alternativa formuleringar i församlingsordningen 
 
Som en konsekvens av beslutet 2017 (de utgångspunkter och den grundhållning som då beslöts) 
samt de samtal om äktenskap och samkönade relationer som förts under lång tid och nu senast 
under hösten 2020 vill församlingsledningen i årsmötet 2021 göra en provomröstning med två 
alternativ till formulering i den reviderade församlingsordningen. Utifrån en sammanställning av 
svaren kommer församlingsledningen att bedöma om samtalsprocessen ska fortsätta eller om vi 
lägger ett skarpt förslag för beslut i församlingsmöte under våren 2021. Vi vill betona att det beslut 
som församlingen tog 2017 om respekt för olika synsätt ska fortsätta att gälla oavsett beslutet om 
text i församlingsordningen. 
 
Det slutliga förslag som eventuellt läggs ska klargöra när och hur ett eventuellt ja till vigsel av 
samkönade par ska träda i kraft. 
 
Församlingsledningen konstaterar att vi inom församlingsledningen kommer rösta på olika alternativ 
men att en majoritet kommer rösta för alternativ 1  
 
 
Alternativ 1: I församlingen erbjuds vigsel av två personer oavsett kön. 
 
Vi uppmuntrar till äktenskapet som en form för samlevnad i övertygelsen att det är en styrka för 
makarna och barnen, liksom för samhället i dess helhet, att ett förhållande gestaltas som ett 
offentligt förbund. I en kyrklig vigsel lovar paret inför Gud och människor att leva i trohet till 
varandra. Vigseln uttrycker parternas beslutsamhet att ta steget in i överlåtelse till varandra. Ofta blir 
vigseln en fest inför Guds ansikte tillsammans med släkt, vänner och församling. Äktenskapet har sin 
grund i Guds vilja. Guds utgivande kärlek är en förebild för det äktenskapliga samlivet. Sexualitetens 
sammanhang är den livslånga troheten. Församlingens pastorer eller annan av församlingen utsedd 
person förrättar vigsel. Men en vigsel genomförd i församling inom Evangeliska Frikyrkan har inte 
juridisk giltighet och måste därför föregås av en juridiskt giltig vigselakt. 
 
Alternativ 2: I församlingen erbjuds vigsel av två personer: en man och en kvinna. 
 
Vi uppmuntrar till äktenskapet som en form för samlevnad i övertygelsen att det är en styrka för 
mannen, kvinnan och barnen, liksom för samhället i dess helhet, att ett förhållande gestaltas som ett 
offentligt förbund. I en kyrklig vigsel lovar man och kvinna inför Gud och människor att leva i trohet 
till varandra. Vigseln uttrycker parternas beslutsamhet att ta steget in i överlåtelse till varandra. Ofta 
blir vigseln en fest inför Guds ansikte tillsammans med släkt, vänner och församling. Äktenskapet har 
sin grund i Guds vilja. Guds utgivande kärlek är en förebild för det äktenskapliga samlivet. 
Sexualitetens sammanhang är den livslånga troheten. Församlingens pastorer eller annan av 
församlingen utsedd person förrättar vigsel. Men en vigsel genomförd i församling inom Evangeliska 
Frikyrkan har inte juridisk giltighet och måste därför föregås av en juridiskt giltig vigselakt. 
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Till provomröstningen 15-17 mars  

 
Fråga 1 
Jag tycker att jag fått samtala, be, fundera och erbjudits tillräckligt mycket 
fördjupning i frågan för att kunna gå till beslut.   
[   ] JA 
[   ] NEJ 

 

Fråga 2 
Jag vill att vi beslutar om att vidga äktenskapet så att vi kan viga även samkönade 
par (ALT1 ovan) men att vi för att vara en trovärdig part i de samtal som nu pågår 
inom EFK samt för att hinna förankra beslutet hos våra internationella partners 
avvaktar till halvårsskiftet 2023 med att börja praktisera vigsel av samkönade par. 
[   ] Ja 
[   ] Ja, med viss tvekan för att jag inte tycker att vårt beslut ska låsas till EFKs 
bearbetning eller våra internationella partners.  
[   ] Ja, med viss tvekan för att jag inte är fullt ut övertygad om att detta är rätt 
väg, men ändå den väg jag tror att vi bör ta. 
 
 
Jag vill att vi har kvar nuvarande syn och praktik kring äktenskapet (ALT2 ovan) 
[   ] Ja 
[   ] Ja, med viss tvekan för att jag inte är fullt ut övertygad om att detta är rätt 
väg, men ändå den väg jag tror att vi bör ta. 

 
 

6. Noter 
 

 
1 Bailey, J. M., Vasey, P. L., Diamond, L. M., Breedlove, S. M., Vilain, E., & Epprecht, M. (2016). Sexual orientation, 
controversy, and science. Psychological Science in the Public Interest, 17, 45–101;  
2 Bailey (2016). 
3 Evelyn Hooker (1957) The Adjustment of the Male Overt Homosexual, Journal of Projective Techniques, 21:1, 18-31, 
Baldock K. (2014) Walking the Bridgeless Canyon, Canyonwalker Press, s 81 
4 EFKs tro och självförståelse (2020) ”Bibeln är Guds ord och yttersta auktoritet för tro och liv. Bibeln är Guds ord genom 
människors ord i historien. Den är en berättelse om Guds uppenbarelse och frälsningshistorien genom vilken Anden talar och 
vägleder församlingen idag, trovärdig i allt den lär, auktoritet för vår tro och vårt liv, levande och verksam till att förvandla 
människors liv och relationer (2Tim 3:16-17, Hebr 4:12). Ingen mänsklig tolkning av Bibeln kan gälla som ofelbar men Bibeln, 
tolkad i sitt historiska sammanhang, i enlighet med sitt syfte (Joh 20:31) och under Andens upplysning, leder rätt på livets 
väg. Församlingen fördjupas i sin förståelse och i sitt liv genom lydnad mot Guds ord.” 
5 EFKs tro och självförståelse (2020) ”Principen om individens frihet och frivillighet har historiskt motiverat och fortsätter att 
motivera baptister att kämpa för jämlikhet och samvets- och religionsfrihet för alla i samhället”, ”Utifrån vår baptistiska 
församlingssyn står vi för jämlikhet, där varken kön, etnicitet eller social status ska ha betydelse för vem som får tjäna som 
ledare eller i annan funktion i församlingen (Gal 3:26-28).” 
6 Även de två ytterligare texter som Paulus skriver med anknytning till ”män som har sex med män” har tydliga kopplingar 
till mord, prostitution, trafficking och upprorisk laglöshet. 
7 Tellbe M (2019), Paulus mot väggen. Libris. (s304, 309). Tellbe nämner också att ”det går att hitta beskrivningar av 
homosexuella relationer mellan vuxna män” (s310). Det exegetiska värdet av detta fåtal texter utan direkt referens hos 
Paulus ska då vägas mot det som är den vanligt förekommande formen i den lokala kontexten. Värt att notera är att även 
detta fåtal texter gestaltar den sexuella relationen hierarkiskt med en passiv och en aktiv part (s302). Öjebrandt N (2017) 
Vad fördömer Bibeln? i Lundström T. Välkomna Varandra. Libris s123. (Fördjupad föreläsning av Öjebrandt, 
https://youtu.be/jJiZtU01yaQ) 



Immanuelskyrkan Örebro 
Underlag för beslut om punkten äktenskap i revisionen av församlingsordningen 2021  

 

9 

 

 
8 Tellbe M (2015), Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord? Libris (s141) 
9 Magnus Hirschfeldt (1919) Results of the Persecution, Prosecution and Victimization of Homosexual Men and Women by 
the Law, Society and Blackmailers, chapters 34, 35 and 36 of his The Homosexuality of Men and Women by Magnus 
Hirschfeld, M.D. 
10 Hon hen han – en analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner. 
Ungdomsstyrelsen 2010:2; Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige, SRHR2017; UK National LGBT Survey: 
Research report, July 2018; A long way to go for LGBTI equality. EU FRA 14 Maj 2020. 
11 Ledare med lång erfarenhet av detta arbete: Brad Alen, Darlene Bogle, Michael Busse, Alan Chambers, Catherine 
Chapman, Jeremy Marks, John Paulk, Tim Rymel, Yvette Schneider, John Snid, Randy Thomas, Kevin White, Wendy 
VanderWal-Gritter, Ulf Lidman. 
12 Keen, Karen R.(2018) Scripture, Ethics, and the Possibility of Same-Sex Relationships . Wm. B. Eerdmans Publishing Co. 
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