
  

 

 

1 Korinthierbrevet 6:9–7:11 
 

 

Bibeln både börjar och slutar med att tala om äktenskapet:  
1 Moseboken 1–2 samt Uppenbarelseboken 21–22 

Däremellan är äktenskapet mellan en man och en kvinna en av Bibelns vanligaste bilder  
för relationen mellan Herren och hans folk 
Jfr Hosea 2:19–20; Efesierbrevet 5:32 

Detta är ett av skälen till att katolska kyrkan betraktar äktenskapet som ett sakrament 
 

Hur kan man tänka om man redan lever i en sexuell relation men skulle önska  
att man inte hade haft så bråttom? 

Ur Guds perspektiv finns det ändå inga synder som är omöjliga att förlåta! 
Jfr Jesaja 1:18 

 

Sex har aldrig varit något helt okomplicerat 
Det kan vara ganska kämpigt att ”hitta varandra” på det sexuella området 

För mig är även detta ett argument för äktenskapet som ram kring den sexuella gemenskapen 
Ibland kan man också behöva söka hjälp från en själavårdare eller en professionell sexolog  

för att komma vidare om man har kört fast i sitt sexliv 
 
Onani 
Onan: 1 Moseboken 38:9 
Bibeln är inte tydlig i frågan om hur vi ska tänka kring onani! 
 

Två helt olika förhållningssätt till onani som jag har mött bland kristna ungdomar: 
1) Personer som har fastnat i ett mer eller mindre tvångsmässigt onanerande 
2) Personer som lider av beröringsskräck för de egna könsorganen 
 

Tre bibelställen som kan hjälpa oss att belysa dessa frågor: 
– Matteus 5:28 – vs pornografi 
– 1 Korinthierbrevet 6:12 – vs tvångsmässigt onanerande 
– 1 Korinthierbrevet 7:3 – vs onani som något ”halvt” 

 

Men trots detta: viktigt att vi får lära känna vår egen kropp,  
bland annat för att det då också blir lättare att ge oss själva sexuellt till en annan människa  

 
Pornografi 
2/3 av alla yngre män i Sverige konsumerar pornografi med någorlunda regelbundenhet;  

var tionde tonårskille tittar på porr varje dag 
1/3 av alla svenska kvinnor mellan 18 och 24 år tittar någon gång ibland på pornografi på nätet 
 

Porr ur ett kristet perspektiv: 
– förnedrande 
– smutsig bransch 
– ger bilder på vår näthinna som kan vara svåra att göra oss fria ifrån 

 
 
 



  

 

 

 
Ställningar och ingångar 
Finns det verkligen kristna perspektiv på hur vi väljer att ha sex? 

– inte svartvitt 
– skapelsen och våra kroppars utformning måste ha något att säga 

 

Angående analsex: 
– analöppningen har en helt annan bakteriekultur 
– vanligare med bristningar och spridning av HIV 
– i värsta fall kan man drabbas av inkontinens 

 

Frågeställningar vi kan behöva ställa oss angående oralsex: 
– Var finns ömsesidigheten? 
– Vad gör det med vår relation? 
– Bygger det den form av gemenskap som vi vill bygga? 
–Inspireras vi av porrindustrin? 

 
Fysisk närhet i en parrelation 
Hur hanterar vi den fysiska närheten innan vi har gift oss? 
Några råd som Olof brukar ge: 

1) Behålla kläderna på 
2) Inte övernatta eller åka på semester ensamma 
3) Prata om gränser i en så neutral situation som möjligt. 

 

Rimligt att graden av intimitet ökar beroende på länge man har varit tillsammans  
och hur trygga man är med varandra 

Jfr ande, själ och kropp: en nyckel för att dessa saker ska fungera på ett sätt som blir bra  
för båda parter, är att man så långt som det är möjligt låter anden, själen och kroppen 
vandra hand i hand 

 
Homosexualitet och samkönade relationer 
Dramatisk utveckling i synen på detta i samhället i stort 
 

Vår tids syn på läggning och sexuell identitet finns inte i Bibeln  
Där ligger fokus i stället på sexuella handlingar 

 

Grundfråga: Tar Jesus och apostlarna över den judiska synen på otukt rakt av,  
eller öppnar de för någon form av modifiering av GT:s undervisning? 

Och mer specifikt: Talar Paulus om homosexualitet i allmänhet,  
eller om pedofili och homosexuell prostitution? 

 

I 1 Korinthierbrevet 6:9–10 talar Palus både om den mottagande och om den aktiva parten  
i en homosexuell relation 

Olofs argument mot att Paulus bara skulle syfta på pedofili och homosexuell prostitution: 
– äktenskapet mellan en man och en kvinna spelar en central roll i Bibeln som helhet;  
   i skapelsetexterna betonas både komplementariteten och fruktsamheten 
– i Romarbrevet 1:25–28 är samkönade relationer ett uttryck för att vi som syndare  
   har vänt oss bort från de ordningar Gud har lagt ned i sin skapelse 
– Paulus nämner uttryckligen kvinnlig homosexualitet,  
   och det var allt annat än vanligt med lesbisk prostitution 
– Poängen är inte att homosexuellt sex skulle vara en större synd än alla andra synder,  
   utan att homosexualiteten illustrerar det som är Paulus övergripande poäng:  
   att människosläktet utan Gud vänder upp och ner på Guds skapelsegivna ordningar 

 



  

 

 

 
Tänkbara konsekvenser av Paulus resonemang för oss i dag: 

– Alla människor är syndare, och ingen har rätt att peka finger åt någon annan  
   (jfr Romarbrevet 2:1) 
– Vi har alla en trasig sexualitet – oavsett om vi är hetero/homo/trans/bi/queer 
– Guds A-plan är det heterosexuella äktenskapet 
– Viktigt att vi inte knyter hela vår identitet till vår sexuella läggning 
– Oavsett läggning har man från kyrkans sida blivit uppmanad att leva sexuellt avhållsamt  

så länge som man inte är gift med någon av motsatt kön (= ingen särbehandling)  
   – jfr Matteus 19:12 

 

Hur du i slutändan väljer att hantera det som är din egen sexualitet är förstås ditt eget beslut 
I dagens undervisning har jag försökt att redogöra för vad jag uppfattar som huvudlinjen  

i den kristna kyrkans förhållningssätt till dessa frågor 
Jag har även kommenterat några andra förhållningssätt till de bibliska texterna 
 

Samtalet fortsätter på FB! 
 

1) Olika kristna sammanhang har lite olika syn på detta med onani.  
Var det något perspektiv som du själv saknade i dagens undervisning? 

2) Kan du ge något exempel på hur du själv eller någon av dina jämnåriga  
har blivit präglade av porren och dess världsbild? 

3) I den allmänna debatten kring samkönade relationer spelar Bibeln en mycket liten roll.  
Hur mycket ska vi som kristna bry oss om vad Bibeln har att säga i denna fråga? 
Varför?  

4) Är det skillnad mellan hur Bibeln ska användas i den inomkyrkliga debatten  
och i relation till samhället i stort? Hur då? 

5) Har du några andra frågor och reflektioner utifrån dagens undervisning? 
 

1) Hur vill du själv förhålla dig till de saker som togs upp i dagens lektion? 
2) Är det något som du skulle behöva fördjupa dig mer i?  

Kolla i så fall in tipsen på fortsatt läsande och lyssnande nedan! 
3) Surfa runt en stund på http://www.rfsu.se/sv/Sex--relationer/.  

Hur avviker RFSU:s sätt att tala om sex och relationer med ett bibliskt förhållningssätt? 
Hur sammanfaller det? 

4) Läs fortsättningen på Paulus resonemang i 1 Korinthierbrevet (7:12–40). 

 

Titta på Stefan Gustavssons föredrag ”Homosexualitet och samkönade relationer  
ur ett kristet perspektiv” på https://www.youtube.com/watch?v=jOaz6GlUEKE 

Jämför med samtalsdokumentet från Svenska kyrkans teologiska kommitté:  
http://web.comhem.se/kristenhomo/samtalsdokument.pdf  

Vilken argumentation tycker du själv är den mest övertygande? 
 
 
 
 

http://www.rfsu.se/sv/Sex--relationer/
http://web.comhem.se/kristenhomo/samtalsdokument.pdf


  

 

 

 

Den hemlösa sexualiteten: Om homosexualitet och kristen tro (Libris 2001) 
Gud och sex: Äktenskap, lust och sexualitet i Bibelns ljus av Olof Edsinger  

(Evangelie förlag 2015); se även Olofs artikelserie på bloggen EfterKristus: 
https://efterkristus.wordpress.com/2013/10/11/snabblankar-om-sex/ 

Homosexuella i kyrkan. Ett samtalsdokument från Svenska kyrkans Telogiska kommitté: 
http://web.comhem.se/kristenhomo/samtalsdokument.pdf  
(se även reservationerna i slutet) 

Med hela ditt liv: Sexualitet i Bibeln och kyrkan av Hanna Möllås & Leif Carlsson  
(Marcus förlag 2014) 

Öm och tålig. 36 röster om kärlek, sex och samlevnad (Trots Allt 1995) 
Om du vill läsa mer om pornografi och vad den kan ställa till med i våra liv,  

se hemsidan http://www.fightthenewdrug.org 
Äktenskap.info 

”Homosexualitet och samkönade relationer ur ett kristet perspektiv” av Stefan Gustavsson: 
https://www.youtube.com/watch?v=jOaz6GlUEKE 

 

Kolla in hemsidorna xxxchurch.com, celebraterecovery.se eller slaa.se.  

 

http://web.comhem.se/kristenhomo/samtalsdokument.pdf

