Tok Jesus feil?
Jesus erklærte:
”Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne og sa:
’Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru,
og de to skal være ett.’ Så er de ikke lenger to; deres liv er ett.
Det som altså Gud har sammenføyd,
skal mennesker ikke skille.”
Matteus-evangeliet 19,4-6

Utfordringer

Fra

Skapelsesberetningen

De ti bud

• ”Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds
bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte
han dem. Gud velsignet dem og sa til dem:
’Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg
den under dere!’ [...]
Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor
og holde seg til sin hustru, og de to skal være
ett.” 1 Mosebok 1,27-28 og 2,24

Fjerde bud: Du skal hedre din far og din mor.
Sjette bud: Du skal ikke bryte ekteskapet.

• ”Dere har forlatt Guds bud, men holder
fast på menneskers overlevering.”
– Jesus, i Markus-evangeliet 7,8
• ”Hvorfor kaller dere meg ’Herre, Herre!’
og gjør ikke det jeg sier?”
– Jesus, i Lukas-evangeliet 6,46

• ”Nåden og sannheten kom ved
Jesus Kristus.” Johannes-evangeliet 1,17

• ”Himmel og jord skal forgå, men mine ord
skal aldri forgå.” – Jesus, i Matteus 24,35

• ”Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig
mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.”
- Jesus, i Johannes-evangeliet 8,31-32

• Kjærligheten ”har sin glede i
sannheten.” – Paulus i Kjærlighetens
høysang, 1 Korinterbrev 13,6
• ”Vi skal være tro mot sannheten
i kjærlighet.” – Paulus i Efeserbrevet 4,15

Hva mente Jesus
om homofili?
Både Det gamle testamente (GT) og jødedommen på Jesu tid avviste alle former for homoseksuell atferd. Jesus sier ikke noe direkte
om temaet. Det finnes heller ikke antydninger
om at han var positiv.
Verken Jesus eller apostlene introduserte en
ny samlivsetikk. Tvert imot: De fastholdt det
Gud hadde åpenbart fra begynnelsen av –
at seksuelt samliv hører hjemme innenfor
ekteskapet mellom mann og kvinne. Å formulere samlivsetikk på grunnlag av hva Jesus
ikke uttalte seg om, er uforsvarlig. Den naturlige tolkningen av Jesu taushet er at han var
enig i det GT og hele den jødiske tradisjonen
lærte.

• ”Salige er de som hører Guds ord og
tar vare på det.” – Jesus, i Lukas 11,28
• ”Dersom dere elsker meg, holder dere
mine bud.” – Jesus, i Johannes 14,15

Sannheten

• ”De er ikke av verden, slik jeg ikke er av
verden. Hellige dem i sannheten, ditt ord
er sannhet.” - Jesu bønn for disiplene i
Johannes-evangeliet 17,16-17

til ettertanke

Bibelvers om
homoseksuell atferd

Postmoderne bibellesning
Det er få ting i Bibelen som er klarere enn at ekteskapet er for mann og kvinne. Det finnes faktisk ikke
ett eneste unntak i hele Bibelen. Likevel ønsker et
flertall av biskopene å omdefinere ekteskapet i sine
grunnvoller og gjøre det kjønnslikegyldig.
For å lykkes med dette prosjektet bruker man en
postmoderne og relativistisk metode: Man dekonstruerer konkrete begreper og bud og fyller dem
med nytt innhold. Dessuten legger man til side
tekster som oppleves som uaktuelle for vår tid.
Hovedstrategien er å la nestekjærlighetsbudet og
honnørord som ’tillit’, ’troskap’ og ’samhold’ overstyre
og trumfe alt det Bibelen sier om at ekteskapet er
for mann og kvinne. Når barneperspektivet i tillegg
ignoreres fullstendig, skjønner man hvorfor konklusjonen blir som den blir.

15 info-annonser
På www.morfarbarn.no (under menyen ”Ekteskapskampen i kirken”) finner man de 15 info-annonsene
som MorFarBarn har publisert de siste månedene.
Last dem ned, print dem ut, send dem som vedlegg eller gi nettadressen til venner og kjente ...

3 Mosebok 18,22 og 20,13 • Romerbrevet
1,26-27 • 1 Korinterbrev 6,9-11
1 Timoteusbrev 1,10
Den grundige artikkelen ”Bibelen og homofilispørsmålet” på www.morfarbarn.no under
menyen ”Ekteskapskampen i kirken” anbefales!
Også på www.homofili.com finnes det nyttig
stoff om temaet homofili, Bibelen og kristen tro.

Ekteskap, ikke homofili
Dagens debatt er en kamp om ekteskapet,
ikke om homofili. Uansett hva man mener
om homofilt samliv, er hovedspørsmålet nå
et annet, nemlig: Hva er ekteskapets vesen
og kjennetegn? Er ekteskapet en elastisk
samlivsform uten et gitt innhold, som kan
omdefineres ved behov? Eller er det per
definisjon et samliv mellom mann og
kvinne? Det er dette saken gjelder.
Kristne er kalt til å elske alle mennesker
med Jesu kjærlighet, selvsagt også homofile, bifile og transseksuelle personer. Men
det betyr ikke at kirken dermed er nødt til
å omdefinere hele sin teologi om ekteskap,
familie og barn. Å vise respekt, likeverd og
kjærlighet kan uttrykkes i ord og handling
på mange andre måter.

Ønsker du å støtte MorFarBarn i kampen for ekteskapet og barnet?
Vi takker hjertelig for faste eller sporadiske bidrag til konto nr: 3000.22.70028.
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