
Historisk återblick på församlingens bearbetning  
av samkönade relationer 
 
Denna text ger en bakgrund till det samtal vi som församling går in i hösten 2020 angående 
samkönade relationer. I slutet av texten finns även förslag på upplägg för höstens 
bearbetning.  
 
I Immanuelskyrkan samtalar vi regelbundet om vår tro, vår samtid och vår identitet som 
församling. Olika frågor har varit och är aktuella. 
 
Det är naturligt och självklart för en kristen gemenskap med baptistisk tradition att ge 
utrymme för en process av frågande och lyssnande. En princip i våra baptistiska 
sammanhang är att vi tillsammans söker Guds Andes ledning. I vår församlingsordning är vi 
överens om att alla kan höra Guds röst. Därför bör vi lyssna till varandra. Syftet har varit att 
lyssna på varandras erfarenheter, tankar och förståelse kring detta. Några av oss har landat i 
svar vi lever med tills vidare och andra befinner sig i en bearbetningsprocess.  Vår önskan 
och bön har hela tiden varit att processen ska präglas av ett avdramatiserat samtal som 
handlar mer om lyssnande än om tyckande. 
 
 

Samtalsprocess och beslut 2014-2017 
 
I höstupptakten 2014-09-06 fördes ett samtal på temat Samhället gick vidare men kyrkan 
stod stadigt fast. I samtalsdagen 2015-01-25 fortsatte vi på temat När Gud utmanar oss att 
tänka nytt.  
 
En av de saker som kom upp i dessa samtal var hur församlingen vill förhålla sig till personer 
som lever i samkönade relationer. Vår församling har, likt de flesta kristna kyrkor, under lång 
tid uttryckt att vi anser att samkönade relationer är mot Guds vilja. Det är en ståndpunkt 
som fortfarande är dominerande i världens kyrkor. I ett antal kyrkor har man dock förändrat 
sin syn under de senaste decennierna, och flera sammanhang börjar vara mindre säkra i sina 
slutsatser. En faktor är naturligtvis den förändring som under det senaste decenniet skett i 
samhället vad gäller synen på samkönade relationer. Det som före 1979 ansågs vara en 
sjukdom har i Sverige fått en rättslig reglering så att äktenskapslagstiftningen omfattar såväl 
heterosexuella relationer som homosexuella. Ökad kunskap om olika sexuell läggning har 
bidragit till detta och utmanat tidigare förståelse. 
 
2015-01-27 och 2015-02-10 beslöt församlingsledningen att vi skulle inleda en process där vi 
som församling bearbetar dessa frågor och undervisningsrådet fick i uppdrag att leda den 
processen. 
 
2015-03-21 hade vi en samtalsdag då Ingemar Fhager, då pastor i Saronkyrkan i Göteborg, 
berättade om hur de som församling resonerat kring denna fråga. I slutet av den dagen sa vi 
att fortsättningen bör vara att (1) lyssna till en kristen homosexuell människas berättelse och 
att (2) fördjupa oss i tolkningen av aktuella bibeltexter.  



2015-09-27 lyssnade vi till Jan-Eric Borneblad Norman som gav sin personliga berättelse om 
hur han som bisexuell landat i att det är okej att leva i en samkönad relation och hur han 
parallellt med detta fann en kristen tro och en kristen gemenskap. 
2015-10-10 hade vi en heldag med Greger Andersson, lärare på Örebro Missionsskola, med 
genomgång av och samtal om tolkningen av de bibeltexter som är aktuella i denna fråga. Vi 
ville tänka omkring frågorna i förhållande till vår tro och inte bara som en jämställdhets- och 
rättvisefråga. 
2016-04-16 lyssnade vi till Mikael Nilsson som berättade om hur han tidigt upptäckte att han 
är homosexuell och hur han, utifrån sin tro att samkönade relationer är mot Guds vilja, valt 
att leva öppet med sin homosexualitet men inte i samkönad relation. 
 
Ett förslag till beskrivning av församlingens hållning presenterades i ett samtal mellan 
undervisningsrådet och församlingsledningen 2016-05-31. Församlingsledningen beslöt att 
ge det vidare till församlingsmötet 2016-06-12. Inga beslut fattades då. Istället beslöts att 
planerade för ytterligare samtal kring förslaget i olika sammanhang under sommaren och 
början av hösten 2016. 
 
2017-02-12 togs frågan upp till samtal på församlingsmötet för att i samtal beröra frågan 
inför ett beslut. De samtal som fördes visade att vi ytterligare ville bereda frågan genom att 
se hur bibeltexterna kan förstås och tolkas. Två ytterligare samlingar planerades och 
genomfördes: 
2017-04-02 lyssnade vi till Niclas Öjebrandt som visade på ett alternativ till en mer klassisk 
tolkning och visade också på andra skäl till att vara öppen i denna fråga. 
2017-04-26 talade Mikael Tellbe och gav en noggrann genomgång av de texter som berör 
ämnet och hur vi kan förstå dessa texter. 
 
2017-05-07 fördes ytterligare samtal i församlingsmötet. Församlingsledningen tog till sig de 
synpunkter som kom fram och förberedde ett förslag till text som presenterades i 
församlingsmötet 2017-05-30. En provomröstning visade stort stöd för den föreslagna 
texten och församlingsmötet beslöt att beslut ska tas genom sluten omröstning under 
församlingsdagen i september. 
 
2017-09-09 ägde församlingsdagen rum och inom den genomfördes ett formellt 

församlingsmöte. Församlingsledningen presenterade följande text 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 beredd att tjäna Gud och 



medmänniskor i detta sammanhang". Frågan om församlingens förtroende och den 
egna viljan är alltså̊ avgörande kriterier nar någon ska utses till församlingsledare. Det 
är rimligt att detta galler 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 
 
 
En närmare läsning av beslutet 2017 
Rad 1 
”Det finns i församlingen olika synsätt på frågan om en kristen bör leva i samkönad relation”. 
 
Beslutets första del beskriver det faktum som vi kommit fram till under samtalen om 
samkönade relationer under åren fram till 2017. Vi har i församlingen medlemmar som i sin 
personliga prövning av denna fråga landat i beslutet att bejaka samkönade relationer. Likaså 
har vi medlemmar som landat i det personliga beslutet att inte bejaka samkönade relationer. 
Denna del av beslutet är primärt ett erkännande av den rådande situationen i församlingen. 
 
Rad 2 
”Vi ser att det finns bibeltolkningar som kan anses vara väl grundade bakom flera olika 
ställningstaganden i denna fråga.”  
 
Formuleringen understryker att vi har respekt för varandras olika slutsatser utifrån läsning av 
samma Bibel. Vår församlingsordning hänvisar till Bibeln som främsta källa för tro och liv. Vi 
menar att det finns goda grunder för en bibeltolkning som inte bejakar samkönade 
relationer. Samtidigt menar vi att det finns goda grunder för en bibeltolkning som bejakar 
samkönade relationer.  
För den som landar i att bejaka samkönade relationer blir en naturlig följd att vilja erbjuda 
samkönade par samma goda förutsättningar som vi erbjuder heterosexuella par. Nämligen 
äktenskapet.  
 
  



Rad 3 
”Av den anledningen vill vi leva med ett respektfullt förhållningssätt till olika 
tolkningsalternativ.” 
 
Beslutet att erkänna de olika bibeltolkningarna som väl grundade får till följd att vi förpliktar 
oss gentemot varandra att se med respekt och vördnad på de livsval som följer därur. Likt 
många andra etiska frågor lever vi efter detta beslut med en respektfull ödmjukhet i relation 
till varandra i visshet om att våra val inte alltid ser ut precis som alla andras. Detta är sant 
om hur vi förhåller oss till pengar, våld, miljön osv.  
 

Fortsatta samtal under hösten 2020 
 
Församlingen beslöt hösten 2017 att avvakta med beslut rörande förändrad praxis kring 
samkönade relationer till hösten 2020. Det sker inom ramen för den pågående uppdatering 
av församlingsordningen.  
 
 
Beslutet 2017 och den fråga som följer 
I beslutet från 2017 sägs: ”Det finns i församlingen olika synsätt på om en kristen bör leva i 
en samkönad relation.” I nuvarande läge vigs i församlingen endast heterosexuella par. 
Församlingen behöver nu ta ställning till om vi också vill viga samkönade par.  
 
Utgångspunkt 
Äktenskapet är Guds gåva. Äktenskapet är till hjälp för makarna att leva i relation både med 
varandra och med Gud. Att äktenskapet ingås som en offentlig handling är viktigt då det ger 
makarna möjlighet att lova varandra trohet inför Gud, församling, släkt och vänner.  
Äktenskapet är ett tecken på makarnas överlåtelse till varandra och ömsesidiga beroende. 
Det är ett tecken på makarnas vilja att dela livet i både med- och motgång. 
Äktenskapet utgör en god ram för det sexuella samlivet. Äktenskapet är en ”institution” som 
är bra både för de som ingår och för samhället i stort. Äktenskapet är också en utmärkt 
relation att öva sig i lärjungaskap och överlåtelse till Jesus. 
 
Vi har i församlingsordningen valt att begränsa riktlinjerna för kristen livsstil till en etisk 
grundsyn som styrs av budet om kärlek till Gud och människan. Denna exemplifieras i 
församlingsordningen med ”kärlek, tålamod, vänlighet, godhet och trofasthet. Det tar sig 
uttryck i förståelse, generositet, öppenhet, uthållighet, ärlighet, uppriktighet och vänskap.” 
 
Som kontrast och beskrivning av det som står i motsats till kärleken beskrivs: ”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.” 
 
Vi har valt som församling att förhålla oss restriktiva med att utöver dessa grundprinciper 
lista specifika regler inom en rad områden där kyrkan tidigare i vår tradition har varit mer 
specifik i gränsdragningen mellan vad som anses rätt och fel för en kristen. Tillämpad etik i 
frågor som ekonomi, sexualetik, våld, alkohol osv. lämnar vi ospecificerade i vår 
församlingsordning. 



 
Vi pekar på individens personliga ansvar att själv uttolka och ta ansvar för sina livsval i dessa 
frågor. Vi erbjuder oss till varandra som stöd i detta personliga ansvar och vi pekar på våra 
pastorala ledares uppgift i att erbjuda andlig vägledning som stöd. 
 
Församlingsordningen hänvisar i detta till Bibeln som vår främsta källa för tro och liv. 
Tolkningen av Bibeln blir en uppgift att genomföra för varje individ och vi tror den utförs 
bäst med stöd av varandra i församlingen. 
 
 

 

Johan Arenius 
Örebro juni 2020 
 


