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1. Inledning 

Jag har i nästan hela mitt liv varit fascinerad av allt som har med religion och kontroversiella 

frågor att göra, så som frågorna om abort, dödshjälp och kanske framförallt frågan rörande 

homosexualitet. Dock måste jag klargöra att jag själv är en ateist och därmed inte tror på Gud, 

jag har heller inga som helst problem med vare sig homosexuella, transexuella eller 

heterosexuella, men jag hoppas att denna uppsats ska kunna ge mig själv en bättre förståelse 

till varför det finns ett starkt motstånd mot homosexualitet i många samhällen i världen, och 

framförallt hoppas jag att detta ska ge mig en bra grund för att kunna motarbeta dessa åsikter 

genom att kunna hänvisa till samma heliga skrift som dessa motståndare väljer att använda. 
 

Jag har alltid undrat över vad det egentligen står i bibeln om homosexualitet, och om allt man 

finner är förbud eller inte. Detta är en av anledningarna till varför jag valt att göra denna 

uppsats i religion med fokus på just homosexualitet, och anledningen till varför jag sedan valt 

att göra denna uppsats med fokus på det kristna samfundet är för att det är något som känns 

mycket närmare mig själv än andra religioner.  

 

Att förstå det samhälle som existerade under bibelns uppkomst är även något jag är 

intresserad av att lära mig. För att förstå en skrift måste vi först förstå hur samhället såg ut när 

skriften kom till, vilket i sig gör att man får enklare att tolka vad man läser. Detta kommer 

förhoppningsvis även göra att jag får lättare att argumentera för mina egna åsikter i frågan om 

homosexualitet och religion.   

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att ge mig själv och andra en ökad förståelse till det religiösa 

motstånd som finns mot homosexualitet i världen. Syftet är även att ge mig själv och andra ett 

sätt att motarbeta dessa åsikter genom att använda samma heliga skrift dessa motståndare 

själva använder sig av. Syftet är även att försöka ge en bild av det samhälle som existerade 

under bibelns födelse och hur detta har påverkat skrifternas betydelse, samt hur vi idag tolkat 

dessa skrifter utifrån våra egna värderingar. 
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Jag har ett flertal frågor jag vill finna svaret på i denna uppsats: 

• Vilka textställen i bibeln behandlar homosexualitet? 

• Vilka positiva respektive negativa företeelser hittar man i texterna? 

• Hur kan dessa texter i Bibeln tolkas i dagens samhälle? 

 

1.2 Material och metod 

Det material jag kommer att använda mig av är främst litteratur som fokuserar på 

homosexualitet och homoerotism i bibeln, denna litteratur kommer att fungera som ett 

komplement till min huvudkälla vilken är bibeln och närmare bestämt Bibel 2000. För att 

tolka all denna fakta kommer jag att använda mig av en kvalitativ metod det vill säga jag 

kommer själv att tolka den fakta jag finner och själv plocka ut de delar som jag finner 

relevanta för denna uppsats och dess syfte. Det finns dock vissa svårigheter med den metod 

jag valt att använda, vilket hör ihop med den källa och litteratur jag kommer använda. 

Eftersom jag själv inte är utbildad i det gamla bibliska språket är jag helt beroende av min 

litteratur och forskarnas/författarnas översättningar. Detta gör att jag av uppenbara skäl blir 

influerad av vad jag läser beroende på hur författarna framställer sina egna åsikter. Så även 

om det är jag som i slutändan väljer vilken fakta jag finner relevant kommer den fakta ändå 

vara påverkad av vad som står att finna i litteraturen. Detta är något som inte bara drabbar 

mig, utan även vissa av de författare jag använder mig av i denna uppsats, och av den 

litteratur jag använder mig av är det endast tre av författarna som själva verkar ha en 

utbildning i framförallt gammal hebreiska som används i Gamla Testamentet, nämligen Martti 

Nissinen, Donald J. Wold och Walter Wink. Detta gör att även resterande författare är 

påverkade av andra människors översättningar av bibeln.   

 

1.3 Källor och Litteratur  

Min primärkälla i denna uppsats kommer av naturliga skäl att vara bibeln, närmare bestämt 

Bibel 2000, vilket är en av de nyaste översättningarna av bibeln till svenska. Denna bibel blev 

färdig år 1999 men kom i tryck först år 2000. Beroende på vilken bibel man använder kan 

man finna diverse olika översättningar och tolkningar, dock är grundbudskapet detsamma 

även om vissa ord skiljer sig från varandra. Även om Bibel 2000 är min grundkälla kommer 

jag ibland att hänvisa till andra former av översättningar trots att det inte kommer vara min 

utgångspunkt i själva uppsatsen. 
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Jag kommer att använda mig av diverse litteratur för att få hjälp att tolka vad som står skrivet 

i bibeln, och för att få hjälp att finna de bibliska texter som på något vi refererar till 

homosexualitet. Problemet med denna litteratur har i mångt och mycket varit att sålla mellan 

det stora utbud av böcker som finns idag, som på något vis behandlar frågan om 

homosexualitet och religion. Litteraturen har jag hittat genom att använda mig av mitt lokala 

högskolebibliotek och dess katalog, där jag helt enkelt sökte på ordet homosexualitet och 

sedan sållade bland de titlar som kom fram. Då det finns så pass mycket titlar som behandlar 

ämnet medför det ett problem i sig, och att sålla bort vissa titlar och att välja andra är inte det 

lättaste. 

 

Sedan gick jag vidare i min undersökning genom att göra samma sökning igen, men denna 

gång på Libris databasen, vilket gav en hel del träffar. Jag använde mig sedan av titlarna som 

inspiration för att välja ut böcker jag kände skulle passa in i min uppsats. Sist gick jag så ut på 

hemsidan www.religion-online.org som vi fått rekommenderad i en presentation om 

uppsatsskrivande. Här fanns det flera olika artiklar som behandlade ämnet homosexualitet och 

kristendomen, och jag valde här ut den som verkade passa bäst in på min uppsats.  

Nedan kommer jag att göra en kort presentation av böckerna och vilken utgångspunkt dessa 

har. 

 

Homoeroticism in the biblical world av Martti Nissinen 

Martti Nissinen är en framstående forskare, och boken Homoeroticism in the biblical world är 

en översättning och vidareutveckling av ett av hans tidigare verk. Detta är en av böckerna jag 

kommer använda mig av mest i denna uppsats. Denna bok behandlar frågan om 

homosexualitet utifrån ett socialt och samhälleligt perspektiv. Nissinen använder sig av 

bakgrundshistoria för att förklara varför det finns vissa åsikter om homosexualitet i bibeln. 

Han redogör även för det ord som i bibeln har flera betydelser och hur översättningen av 

dessa ord gett bibelcitat en mer negativ prägel än vad som kanske varit ämnat från början. 

  

Religion, kultur och manlig homosexualitet av Bo Göran Carlsson 

Carlsson använder sig av ett kulturellt perspektiv för att beskriva homosexualitet i flera olika 

samhällen. Han tar oss från de tidiga naturfolken till det moderna kristna samhället. Då boken 

saknar en klar struktur är den lite svår att använda i frågan om kristendom det vill säga bibeln, 

men den ställer ändå vissa intressanta frågor. Den fokuserar även på det kulturella 

perspektivet av kristendomen och dess syn på homosexualitet, men då utifrån först medeltiden 

http://www.religion-online.org/
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och sedan det moderna samhället. På grund av detta kommer denna bok användas mycket 

sparsamt i denna uppsats. 

 

Out of order – homosexuality in the bible and the ancient near east av Donald J. Wold 

Wold ger en mycket ingående beskrivning av alla de stycken han diskutrerar. Han går 

noggrant igenom olika ord som används i bibeln och hur dessa har gett olika bibliska stycken 

olika mening beroende på hur man valt att översätta. Wold är mycket noggrann i sin 

redogörelse av bibeln och frågan om homosexualitet, vilket gör hans bok stundtals mycket 

jobbig att läsa. Jämför man denna bok med Martti Nissinens har Nissinen valt att sammanfatta 

och konkretisera mer än vad Wold gör. Wold skriver dock i sin inledning att; ”There is no 

better reason to write this book than to lay before my readers not only the seriousness with 

which the Bible addresses homosexual conduct but also the joyous prospect of freedom from 

sexual bondage.”. Vilket kan förklara varför han är så noggrann, han vill inte lämna något åt 

slumpen för misstolkning. Det ska dock tilläggas att hans mer negativa inställning till 

homosexualitet, och det faktum att han själv är troende lyser igenom vid flertalet tillfällen. 

Tillsammans med Martti Nissinens bok är detta den bok jag kommer att använda mig av mest.   

 

Hatar Gud bögar? Av Lars Gårdsfeldt  

Gårdsfeldts bok behandlar frågan om homosexualitet och religion från ett mer nutida 

perspektiv. Han strävar efter att skapa en teologi som inkluderar istället för att utestänga. Han 

utgår i sin avhandling att alla hbt-personer är utsatta för diskriminering, och att det har sin 

grund i dagens könsroller, han menar vidare att det är en fråga om jämställdhet. Denna bok 

kommer att användas sparsamt i denna uppsats. 

 

Homosexualitet och bibeln vilken är utgiven av EKHO-Stockholm 

Denna bok ger en mycket bra grundinledning till detta ämne, och den sammanfattar mycket 

bra de texter i bibeln där samkönade relationer diskuteras. Trots att denna bok mer är en 

sammanfattning av de ”viktigaste” använder sig författarna ändå av åsikter presenterade av 

andra etablerade forskare (av vilka flera presenteras i resterande litteratur).  

 

Artikeln Biblical Perspectives on Homosexuality av Walter Wink 

Walter Wink är en känd författare i religionsammanhang och han har skrivit flera böcker och 

artiklar. Han har en mycket positiv syn på homosexualitet, trots att han erkänner sig besitta 

vissa reservationer mot det samma. I denna artikel ämnar Wink att ge en spark i baken på de 



7 
 

som ser homosexualitet som något onaturligt. Han tar t.ex upp en lista med 12 punkter där han 

diskuterar andra frågor som tas upp i bibeln och han ställer sig frågan, ”Om homosexualitet 

har valts ut som en abnormalitet av kyrkan, och ses som en synd, varför har vi gått ifrån alla 

dessa andra lagar och regler som finns nerskrivna i bibeln, och varför har vi valt att vända på 

vissa av dem?”. Han gör detta med en viss sarkastisk ton, men denna artikel är en mycket bra 

sammanfattning av Helighetslagarna vilka kommer presenteras närmare i denna uppsats 

senare. Han visar tydligt att om vi gått ifrån flertalet av de helighetslagar som finns därför att 

de inte passar in i dagens samhälle, varför har vi då så svårt att göra det samma med frågan 

om homosexualitet?    
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2. Bakgrund  

Homosexualitet eller snarare homoerotism finns nämnt i skrifter funna i dagens Mellanöstern, 

men i likhet med de bibliska texterna som behandlar detta ämne är de få och att göra en 

generell tolkning av synen på homosexualitet under den tiden skrifterna kom till är därför 

svårt. Dessa texter har dock en viss påverkan på tolkningen av de senare bibliska texterna då 

dessa texter hjälper till att förstå det dåtida samhället och hur detta var uppbyggt.   

 

För att kunna tolka vad som står i bibeln gällande homosexualitet, är det först viktigt att vi 

försöker förstå det samhälle som existerade under bibelns uppkomst. Att detta samhälle 

skiljde sig från vårt eget är för många enkelt att förstå, men det skiljde sig från vår nutid på 

fler sätt än bara livsstil. Om vi idag gärna pratar jämställdhet var det ett uttryck som inte ens 

fanns i det dåtida samhället. Män och kvinnor hade bestämda könsroller och en man och en 

kvinna skulle enligt samhället vara på ett visst sätt. 

 

Precis som man inte hade en term för jämställdhet fanns heller inte ordet homosexualitet, 

detta är istället en relativt ny term som myntades under den senare hälften av 1800-talet.1 Att 

det existerade homosexualitet under denna tid visste man dock om men någon term på det 

hade man alltså inte. För att förstå vilken bakgrund det bibliska samhället hade kommer därför 

en kortare presentation av de imperier och de skrifter som återfunnits i dessa imperier som 

haft en betydande roll för uppbyggnaden av det tidiga hebreiska samhället i vilket bibeln 

skrevs. 

   

2.1 Mesopotamien och Egypten 

När hebréerna anlände till mellanöstern, var redan de Mesopotamiska och Egyptiska 

civilisationerna gamla, och de hade ett klart inflytande på de kringliggande civilisationerna, 

och på hur de byggde upp sina egna samhällen. 

 

I förhållande till det stora utbud av skriftliga källor som finns bevarat från det antika Egypten, 

behandlar endast ett fåtal samkönade relationer. I Dödsboken, där de döda fick redogöra för 

sitt liv, kan man få en inblick av vilka moraliska lagar som gällde. I denna bikt finns två 

gånger tydligt citerat ”Jag har inte haft sexuella relationer med en pojke”, vilket kan tyda på 

att egyptierna hade vissa reservationer gällande relationer mellan män. Dock gör denna källa 

                                                           
1
 Homosexualitet och Bibeln 1985 s. 14 
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inte gällande om detta var en gärning som var förknippad med någon form av straff eller om 

andra typer av samkönade relationer var godtagliga.  

 

En av de mest avgörande texterna som kan ge en inblick i det egyptiska samhällets syn på 

homosexualitet finner man i myten om gudarna Horus och Seth. Denna berättelse visar på hur 

man i Egypten kan ha sett på våldtäkt av en man som ett sätt att degradera någon annan, något 

som kommer diskuteras senare i denna uppsats.  

 

Horus och Seth kämpar om rollen som den främste bland gudarna. I en episod av denna 

berättelse, skickar Seth efter Horus med falska ord om försoning, men Seth har dolda motiv 

vilka handlar om att försöka neutralisera Horos som ett hot. Seth försöker därför våldta Horus 

för att bevisa sin överlägsenhet och försätta Horos i situationen som en våldtagen fiende, 

vilket skulle göra honom ofärdig som kung. Men Seth misslyckas då Horus fångar Seths 

spermie i sin hand som han sedan blandar med Seths mat så att han äter den och får en dos av 

sin egen medicin. 2 Att använda våldtäkt som ett sätt att förnedra och degradera andra kommer 

även det att diskuteras senare i denna uppsats. 

 

Det mesopotamiska samhället hade ett mycket stort inflytande på de kringliggande 

samhällena. Mesopotamien hade ett kontaktnät som sträckte sig från Indus Dalen till Egypten, 

och de hade även ett starkt inflytande på den grekiska mytologin. Inom bibeln syns de 

mesopotamiska influenserna tydligast i de tidiga kapitlen av Genesis (Första Moseboken 1-

11), och i framförallt skapelseberättelsen finns flera likheter.3  

 

En mycket känd myt härstammar från Mesopotamien det så kallade Gilgamesheposet. 

Gilgamesh beskrivs som en jätte som var två tredjedelar gud och en tredjedel människa med 

outtömlig sexuell energi. Det var sagt att han tog unga män från sina fäder och unga kvinnor 

från sina män och låg med dem dag som natt. Hans aptit är så stor att folket till slut ber sina 

gudar om hjälp för att sätta stopp för honom. Som svar på detta skapar gudinnan Aruru en 

primitiv, hårig man som lever bland djuren, Enkidu, som blir Gilgameshs närmaste och 

käraste vän. I sina drömmar innan han möter Enkidu drömmer Gilgamesh om honom i form 

av en blixt och en yxa, och när han talar med sin mor säger han: I loved it as a wife, doted on 

it, and you treated it as an equal to me. Det är sedan Gilgamesh mor som tolkar drömmarna åt 

                                                           
2
 Nissinen 1998 s. 19 

3
 Wold 1998 s. 31-32 
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honom, och det är hon som berättar för honom att han kommer att möta en vän – en muskulös 

man, som han kommer att älska så som han skulle älska sin fru.4 Denna berättelse visar på det 

faktum att man kan ha haft en positiv bild av den manliga vänskapen. En liknande berättelse 

som den om Gilgamesh och Enkidu kommer redogöras senare i denna uppsats.   

 

I Mesopotamien finns en specifik textsamling som är speciellt intressant för studierna om 

homosexualitet, de så kallade summa alû-texterna. Dessa texter var till för att hjälpa männskor 

att skydda sig mot ondska, och fem av dessa behandlar frågan om samkönade relationer: 

 
1. If a man has intercourse with the hindquarters of his equal (male), that man will be 

foremost among his brothers and colleagues. 

2. If a man yearns to express his manhood while in prison and thus like a male cult 

prostitute, mating with men becomes his desire, he will experience evil. 

3. If a man has intercourse with a (male) cult prostitute, care [in the sense of “trouble”] 

will leave him. 

4. If a man has intercourse with a [male] courtier, for one whole year the worry which 

has plagued him will vanish. 

5. If a man has intercourse with a [male] slave, care will seize him.5 

 

Även om de relationer som presenteras här har en viss anknytning till en mystisk värld fylld 

av ondska och demoner som man ska skydda sig emot, skulle man kunna göra anknytningar 

till de helighetslagar som presenteras senare i denna uppsats och hur dessa speglar på en 

främlingsfientlighet som fanns hos det hebreiska folket.    

 

2.2 De assyriska lagarna 

De assyriska lagarna behandlar flera aspekter av livet, men det finns tre av dem som 

behandlar det sexuella och vad som händer med en man som på något vis skändar eller 

förolämpar en annan man. 

 

§18 If a man says to his comrade, either in private or in a public quarrel: “Everyone has sex 

(ittinikku) with your wife, I can prove the charges,” but he is unable to prove the charges and 

                                                           
4
 Nissinen 1998 s. 20-21 

5
 Wold 1998 s. 48 
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does not prove the charges, they shall strike him 40 blows with rods; he shall preforme the 

king’s service one full month; they shall cut off (igaddimus) and he shall pay one talent of led. 

 

§19 If a man furtively spreads rumors about his comrade, saying: “Everyone has sex with him 

(ittinikkus),” or in a quarrel in public says to him: “Everyone has sex with you (ittinikkuka), I 

can prove the charges.” But he is unable to prove the charges and does not prove the charges, 

they shall strike him 50 blows with rods; he shall perform the king’s service one full month; 

the shall cut off (igaddimus) and he shall pay one talent of lead. 

 

§20 If a man has sex with his comrade (tappasu inik) and they prove the charges against him 

and find him guilty, they shall have sex with him and they shall turn him into a eunuch 

(inikkus ana sa resen utarrus).6 

 

Det intressanta med de assyriska lagarna är att det ansågs vara betydligt värre att sprida rykten 

om att en man legat med en annan man än att sprida rykten om att någons fru legat med en 

annan man. Detta kan tyda på att man ansåg att samkönade relationer var något negativt, men 

dessa lagar talar inte om hur man såg på kärlek mellan två män, utan detta handlar endast om 

penetration, något som går igen i de bibliska texterna. 

 

Många berättelser i bibeln har starka likheter med både historierna om Gilgamesh och Enkidu, 

och Seth och Horus och de assyriska lagarna. Vilket kan göra att man enkelt kan dra 

slutsatsen att bibeln och även det tidiga hebreiska samhället var påverkat av de tidigare 

texterna som fanns i de närliggande samhällena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Nissinen 1998 s. 24-25 
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3. Vad står det i Bibeln? 

Det finns som tidigare poängterats mycket få ställen i bibeln där homosexualitet tydligt 

nämns, och denna undersökning kommer att fokusera på både dessa få men ändå existerande 

texter samt även texter som anses ha någon form av homosexuell anknytning i bibeln. 

Undersökningen kommer att vara uppdelad i det Gamla och det Nya testamentet. 

 

3.1 Det gamla testamentet 

Det är i det gamla testamentet de allra flesta referenser till homosexualitet finns i bibeln. 

Dessa är som tidigare poängterats mycket få, men de är ändå existerande. Detta inkluderar 

även stycken som diskuterats om att innehålla homosexuella tendenser. 

 

1. Noas fördömande av Kanaan 

Noa var åkerbrukare, han var den förste som anlade en vingård. När han drack av vinet blev han 

berusad och låg naken i sitt tält. Och Ham, Kanaans far såg sin far ligga där blottad och gick ut och 

berättade det för sina bröder. Då tog Sem och Jafet en mantel, lade den på sina axlar och gick 

baklänges in och höjde över sin far; de vände bort ansiktet, så att de inte skulle se sin far blottad. När 

Noa sedan vaknade upp ur ruset och fick veta vad hans yngsta son hade gjort honom sade han: 

”Förbannad skall Kanaan vara och den uslaste slav åt sina bröder.” Och han sade: ”Lovad vare 

Herren, Sems Gud! Kanaan skall vara deras slav. Må Gud låta Jafet växa och bo tillsammans med 

Sem. Kanaan skall vara deras slav” 

(Gen 9:20-27) 

 

För oss kanske det verkar konstigt att Hams tillsynes oskyldiga beteende får sådana allvarliga 

konsekvenser, att hans far till och med förbannar hans son. Det kan även verka konstigt att 

denna berättelse är inkluderad i en studie gällande homosexualitet och bibeln, men detta för 

oss så oskyldiga beteende har diskuterats som något helt annat, nämligen Hams våldtäkt på 

sin egen far. Anledningen till varför denna berättelse är inkluderad i denna uppsats är mest på 

grund av anledningen till varför Ham agerade som han gjorde, och det faktum att detta kan 

hjälpa oss att förstå andra berättelser i bibeln som behandlar samma fenomen. Det finns dock 

flera olika teorier om vad det verkligen är som händer i tältet hos Noa, och allt handlar om på 

vilket sätt man väljer att tolka skriften. 
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Den finske forskaren Martti Nissinen skriver följande: 

 

Apparently Ham aspired to dominance among post-flood humanity and attempted to show his superiority 

by disgracing his father sexually. In this sense the case of Ham and Noah is reminiscent of the Egyptian 

myth of power between the gods Seth and Horus, and it brings to mind also the Mesopotamian omen that 

promises power to a man who unites with another man. […] It does not speak of Ham’s homosexual 

orientation but his hunger for power.7 

 

Nissinen menar att det han tolkar som våldtäkt här är ett sätt att visa sin makt över någon 

annan, som i andra kulturer som existerade samtidigt eller före det hebreiska har våldtäkt av 

alla de slag som presenteras i litteraturen ofta den funktionen. 

 

Även Wold diskuterar våldtäktsbegreppet, men han är mer inne på att denna text betyder vad 

det faktiskt står, att Ham endast såg sin far naken i tältet och inget annat, men han medger att 

denna tolkning har sina brister. Han frågar sig om det fanns någon form av lag mot att barn 

såg sina föräldrar naken, men hur skulle då Ham kunna veta att hans far låg naken inne i 

tältet? Wold diskuterar även om det kan vara så att Ham när han såg sin far naken hade 

lustfyllda tankar, vilket i sådana fall skulle vara första gången någon dömts för att ha tänkt 

göra något.8  

 

2. Sodom 

Men innan de gått till sängs kom männen i staden, männen i Sodom, och omringade huset, både unga 

och gamla, alla utan undantag. De ropade till Lot: ”Var är männen som kom till dig ikväll? Skicka ut 

dem till oss, vi skall ligga med dem.” Lot gick ut i porten och stängde dörren bakom sig. ”Bröder”, 

sade han, ”jag ber er, gör inte något så ont. Jag har två döttrar som ännu är orörda. Låt mig skicka ut 

dem till er, så kan ni göra med dem vad ni vill, bara ni inte gör något mot dessa män som har fått en 

tillflykt under mitt tak” 

(Gen 19:5-8) 

 

Historien om Sodom är en av de mest kända i bibeln, och staden figurerar vid ett flertal 

tillfällen i bibeln. Denna historia om Sodom som presenteras i Genesis 19 har dock blivit ett 

av det mest omtalade, just på grund utav de sodomitiska männens krav på att få ligga med 

                                                           
7
 Nissinen 1998 s. 52 

8
 Wold 1998 s. 66-67 
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Lots gäster. Frågan som många forskare har ställt sig är om detta krav hade någonting med 

homosexualitet att göra eller om det handlade om ogästvänlighet.  

 

Egentligen är det ett ord som skapat de största diskussionerna om de sodomitiska männens 

egentliga avsikt med Lots gäster. I den hebreiska bibeln används ordet yãda för att beteckna 

vad de sodomitiska männen kräver av Lot. Detta ord har i bibeln flera olika meningar 

beroende på var det används. Ordet betyder i grund och botten att känna, men då det bara 

används för att beteckna ”sexuellt” kännande i ett dussintal tillfällen av de närmare tusen 

gånger det används i bibeln har diskussioner uppstått gällande ordets mening i historien om 

Sodom. Vissa forskare menar att ordet inte alls har någon sexuell betydelse och att det de 

sodomitiska männen vill med Lots gäster är att lära känna dem, för att ta reda på vilka de var.9 

Detta gör att man därför i vissa upplagor av den svenska bibeln använder frasen ”så att vi får 

känna dem”, istället för ”så att vi får ligga med dem ”, vilket onekligen ger denna fras helt 

skilda meningar.   

 

Problemet med denna tolkning menar andra forskare utgörs av Lots döttrar, det vore nämligen 

tämligen kostigt för Lot att erbjuda sina döttrar i utbyte mot männen om det inte fanns en 

sexuell mening i vad männen kräver. Här används också ordet yãda och här har det en klar 

sexuell mening, alltså bara några rader efter föregående text, förklaringen att döttrarna endast 

var ett sätt att blidka mobben kan vara korrekt, men den sexuella meningen av yãda kvarstår 

ändå.10 Det vore också meningslöst för männen i Sodom att acceptera två oskulder i ett 

samhälle där kvinnor ansågs vara mindre värda än män, och därmed inte utgjorde något hot 

mot de sodomitiska männen.11 Man måste dock tänka på att bara för att männen kräver att få 

ha samlag med Lots gäster betyder det inte att de alla är homosexuella. I boken 

Homosexualitet och bibeln skriver författarna: 

 

Det är förstås helt orimligt att ”alla män” i Sodom skulle vara homosexuella. När Lot erbjuder sina döttrar 

istället för sina fredade gäster åt den uppretade hopen, visar detta att han uppfattar männen utanför som 

heterosexuella: annars hade ju erbjudandet varit meningslöst.12 

 

                                                           
9
 Nissinen 1998 s. 46 

10
 Nissinen 1998 s. 46 

11
 Wold 1998 s. 85 

12
 Homosexualitet och Bibeln 1985 s. 33 
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De menar istället att detta krav har en annan betydelse än att bara tillfredställa ett sexuellt 

behov. Även författaren Martti Nissinen är inne på samma linje, och även han menar att det 

inte fanns något homosexuellt över vad de sodomitiska männen vill göra med Lots gäster. 

Han menar att de sodomitiska männen visserligen vill våldta Lots gäster men att detta inte har 

med homosexualitet att göra. Han poängterar också att de tidigare tolkningarna av historien 

om Sodom inte alls fokuserade på det sexuella gällande deras synd, och att vid inget annat 

tillfälle i bibeln är det det som ligger i fokus. Istället diskuteras alltid Sodoms synd som en 

följd av högmod, främlingsfientlighet och lagbrott.13 Samtidigt fanns det i Sodom en lag som 

förbjöd invånarna att hysa främlingar, och straffet för detta var att bli levande bränd, 

främlingarna skulle sedan fråntas allt och köras naken ur staden.14 Med detta i beräkningen får 

våldtäkten ännu en annan mening som ett sätt att förstärka de rådande lagarna i staden, och 

om man menar att främlingarna ska fråntas allt kan detta även handla om deras ära. Som 

Nissinen skriver är våldtäkt något mer än att som i vissa fall att endast tillfredställa sina 

sexuella behöv. 

 

Gang rape of a man has always been an extreme means to disgrace one’s enemies and put them in their 

place. Its purpose is to disgrace one’s manly honor, to reduce one to a woman’s role, which inevitably has a 

homoerotic aspect. It is not a matter of exercising one’s homosexual orientation or looking for erotic 

pleasure but simply of protecting or threatening one’s masculinity. Rape-homosexual or heterosexual-is the 

ultimate means of subjugation and domination, the reverse side of which is the fear of being raped.15 

 

Även författaren Donald J. Wold och författarna i Homosexualitet och Bibeln delar denna 

åsikt, och de anknyter även detta till det faktum att Lot inte var från Sodom från början, och 

därför hade en annan syn på gästfrihet än vad sodomiterna hade. De kände alltså ett förakt 

över det faktum att en utböling inte följde deras seder och bruk utan istället valde att följa de 

seder som brukade hos nomadkulturerna från vilken Lot härstammade. 

 

När Lot nu följde denna norm istället för Sodoms, väckte det medborgarnas harm och ”alla män” drog ut på 

en straffexpedition, där de krävde att få visa sitt utlänningsförakt genom förödmjukande våldtäkt. Våldtäkt 

är ju alltid en demonstration av överlägsenhet, fjärran från att vara en handling av sexuell åtrå till en 

person, och den metoden att skymfa besegrade fiender praktiserades redan ofta i Orienten – och inte bara 

där!16 
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 Nissinen 1998 s. 46 
14

 Homosexualitet och Bibeln 1985 s. 32 
15

 Nissinen 1998 s. 48 
16

 Homosexualitet och Bibeln 1985 s. 33 
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Sodomiterna reagerade således negativt på det faktum att Lot inte följde deras seder och deras 

misslyckade attack mot dennes gäster var ett sätt att straffa inte bara gästerna utan även Lot 

själv. 

 

3. Helighetslagarna 

Du får inte ligga med en man som man ligger med en kvinna; det är något avskyvärt 

(Lev 18:22) 

 

Om en man ligger med en annan man som med en kvinna, har de båda gjort sig skyldig till 

något avskyvärt. De skall straffas med döden, skulden för deras död är deras egen. 

(Lev 20:13) 

 

Ingen israelitisk kvinna får vara kulttjänare, inte heller någon israelitisk man. Med horpengar 

eller hundlön får du inte komma till Herrens, din Guds, hus när du skall infria ett löfte, ty 

Herren, din Gud, avskyr bådadera. 

(Lev 23:17-18) 

 

Helighetslagarna anses vara ett verk som skrivits av flera författare under en längre tid, och 

dessa lagar behandlar alla aspekter av samhället och de användes för att lära israeliterna, 

framförallt de vuxna männen om Guds vilja och det rätta sättet att leva.17 Dessa lagar finns i 

den tredje Moseboken Leviticus avsnitt 17-26, och de lagar som kommer presenteras i detta 

avsnitt är de som finns här ovan, framförallt lagarna 18:22 och 20:13 men även avsnitt 23:17-

18. 

 

Avsnitt 18:22 och avsnitt 20:13 tillhör en lång lista av sexuella bestämmelser. Sex mellan män 

är listat tillsammans med förbud mot incest och andra sexuella relationer mellan 

familjemedlemmar, samlag under menstruation, otrohet och tidelag. Vad som sedan är typiskt 

för Helighetslagarna är att de används som ett sätt att särskilja de som tillbad Jahve från andra 

nationer och deras sedvanor.18 

 

                                                           
17

 Nissinen 1998 s. 37 
18
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Ni skall inte göra som man gör i Egypten, där ni en gång bodde, inte heller som i Kanaan, dit 

jag ska föra er. Ta inte efter deras seder. 

Ni skall lyda mitt förbud mot att ta efter de avskyvärda seder som rådde före er; ni skall inte 

göra er orena genom dem. Jag är herren er Gud. 

(Lev. 18:3, 30) 

 

Du skall inte ta efter de seder hos de folk som jag driver undan för er. De gjorde alla dessa 

skändligheter, och jag fick avsky för dem. 

Ni skall vara helgade åt mig, ty jag, Herren, är helig, och jag har avskilt er från andra folk 

för att ni skall tillhöra mig 

(Lev. 20:23, 26)  

 

Helighetslagarna menar alltså att sexuella aktiviteter mellan män är ett exempel på de vidriga 

aktiviteter som bland annat de så kallade kanaaiterna bedrev, vilka Jahves folk skulle undvika. 

Man anser även att det hebreiska samhällets negativa inställning till homosexualitet även 

avspeglar en av de uppgifter Gud hade givit det judiska folket. Det judiska folket hade av Gud 

fått i uppgift att befolka jorden, och det var den manliga säden man ansåg vara bärare av nytt 

liv.19 Att på något sätt slösa med detta, som genom manliga homosexuella gärningar eller 

masturbation var likställt med abort eller mord.20  

 

Dock är det med Helighetslagarna precis som med alla andra bibliska texter, det finns olika 

sätt att tolka och översätta texterna, beroende på hur man väljer att översätta specifika ord. I 

just Lev. 18 och 20 används ordet zãkãr vilket betyder man, och detta ord kan ge texterna 

olika mening beroende på översättning. Hur dessa olika översättningar kan se ut när det 

kommer till Lev 18:22 presenteras av Wold som följande: 

 

Do not lie with a male as one lies with a woman; it is an abhorrence. (New Jewish Puplication Society 

Version) 

 

You shall not lie with a male as with a woman; it is an abomination. (Revised Standard Version) 

 

Do not lie with a man as one lies with a woman; that is detestable. (New International Version) 

 

                                                           
19
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Thou shall not lie with mankind, as with womankind: it is an abomination. (Authorized Version) 

 

Han menar dock att de versioner som är mest korrekta är New Jewish Puplication Society 

Version och Revised Standard Version, detta då man använder ordet male istället för man 

vilket ger helt olika mening till texten. Male innefattar mer än bara en vuxen man, det 

innefattar alla av manligt kön.21 Detta är något han baserar på det faktum att man inom 

hebreiskan har ett annat ord för man, nämligen ãdãm, vilket används vid andra tillfällen i 

bibeln.  

 

Wolds argument att man istället för ordet man i den engelska versionen av bibeln istället 

borde använda ordet male, har både bra och dåliga sidor. Att använda ett ord som innefattar 

hela det manliga släktet kan även det tolkas på olika sätt. Om man inte får ”ligga med” någon 

av manligt kön, ger detta många en ännu starkare övertygelse om att samkönade relationer är 

fel, och då i detta fall framförallt manliga samkönade relationer. Att säga att man inte ska 

ligga med någon av manligt kön ger om något denna text en ännu starkare negativ prägel än 

tidigare. Denna text skulle i Sverige alltså kunna skrivas ”Du får inte ligga med någon av manligt 

kön som man ligger med en kvinna; det är något avskyvärt”. Skulle vi i Sverige använda oss av en 

sådan text skulle det antagligen ses som än mer negativt än att bara använda ordet ”man”.  

 

Helighetskoden porträtterar Israels grannar som perversa, dock visar historiska studier att 

Israels grannar inte var mer obscena eller korrupta än israeliterna själva.22 Just lagen om att 

inga israeliska män eller kvinnor får vara horkarlar eller prostituerade (Lev 23:17-18) har sin 

grund i den fruktbarhetskult som gång på gång blev oroväckande populär hos hebréerna, och 

som hade sin grund i bland annat Kanaan. Denna dominerande kvinnliga fruktbarhetsgudom 

dyrkades under många namn i Främre Orienten: Den Stora Modern, Astarte, Artemis, 

Anahita. I kulten fanns starka sexuella inslag, allt ifrån det högtidliga och ceremoniella 

”heliga bröllopet” med offentliga samlag mellan gudinnans översteprästinna och folkets 

överstepräst till gemene mans umgänge med det otaliga prostituerade män och kvinnor som 

vigt sitt liv i den Stora Moderns tjänst. Dessa män bar i Kanaan namnet ”hundar”, vilket inte 

hade samma negativa betydelse för kananéerna som för hebréerna, som höll hunden för ett 

orent djur.23  
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4. David och Jonatan 

När David sedan hade talat ut med Saul, fäste sig Jonatans hjärta så vid Davids hjärta, att 

Jonatan hade honom lika kär som sitt eget liv. Och Saul tog honom till sig den dagen och lät 

honom inte mer återvända till sin faders hus. Och Jonatan slöt ett förbund med David, då han 

nu hade honom lika kär som sitt eget liv. Och Jonatan tog av sig manteln som han hade på sig 

och gav den åt David, likaså sina övriga kläder, till och med sitt svärd, sin båge och sitt bälte 

(1 Sam 18:1-4) 

Jag sörjer över dig, du min broder Jonatan. Mycket ljuvlig var du för mig. Dyrbar var för mig 

din kärlek, mer än kvinnokärlek. 

(2 Sam 1:26) 

 

David och Jonatan är en av de mer omtalade bibliska berättelserna i homosexuella samband. 

Denna dramatiska berättelse handlar om David en vanlig medborgare och Jonatan en prins 

som formar en mycket stark vänskap med varandra, David och Jonatan träffas tackvare 

Jonatans far Saul den förste kungen av Israel. David och Jonatan är båda krigshjältar och det 

är främst i kriget mot filisteerna som David blir berömd. När Saul sedan märker sin sons 

starka dragning till David beslutar han att röja David ur vägen, då denna starka kärlek hans 

son känner är en fara för hans framtid som konung. Saul själv hotar även med att så länge 

Jonatan inte bryter med David kommer han aldrig att sitta på tronen (1 Sam 20:31). Detta 

slutar med att David med Jonatans hjälp flyr undan Saul, vilket sker efter ett tårfyllt farväl 

vännerna emellan: 

 

När de gått reste sig David från sitt gömställe vid kullen och föll ner med ansiktet mot jorden 

och hälsade Jonatan tre gånger. De kysste varandra under tårar, och till slut grät David 

våldsamt. 

(1 Sam 20:40-41) 

 

David och Jonatan möts aldrig igen efter detta, och Jonatan, hans far och bröder faller i ett 

slag med filisteerna och när David hör detta sörjer han våldsamt (2 Sam 1:25-26). 

 

För oss som lever nu är det inte svårt att se dessa former av kärleksyttringar som en stark 

indikation på att dessa två män hade mer än bara vanliga vänskaliga känslor för varandra. I 

Homosexualitet och Bibeln citerar författarna forskaren Tom Horners bevisföring från hans 

bok Jonathan Loved David: 
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När de två männen kommer från ett samhälle som i tvåhundra år levt i skuggan av filisteisk kultur, som 

accepterade homosexualitet; när de två befann sig i ett genomgående militärt sammanhang i österländask 

betydelse; när en av dem – den socialt överlägsne – offentligt gör en markering av sin kärlek (1 Sam 18:4); 

när de två öppet sluter ett livslångt förbund (1 Sam 18:3, 20:16, 23:18); när de två möts i hemlighet och 

kysser varandra och gjuter strida tårar vid avskedet (20:41); när en av dem slutligen förkunnar, att hans 

kärlek till den andra överträffar hans kärlek till kvinnor (2 Sam 1:26) – och allt detta är förhanden i 

förbindelse mellan David och Jonatan – har vi all anledning att tro att en homosexuell relation förelåg.24 

 

Självklart kan David och Jonatans relation till varandra tolkas som något annat än 

homosexualitet, och Sauls ilska över deras vänskap kan endast ha varit ett raseriutbrott. Deras 

känslor för varandra kan vara en form av stark kamratkänsla som formas hos två unga soldater 

utan någon sexuell prägel. Inget i denna berättelse indikerar att David och Jonatan någonsin 

ligger med varandra ”så som man ligger med en kvinna”, och de verkar heller inte råda brist 

på kvinnliga partners hos någon av dem. David hade själv flera fruar och konkubiner (2 Sam 

5:13) och han drabbades av impotens först i hög ålder (Kung 1:1-4).25 

 

3.2 Det nya testamentet  

Det nya testamentet innehåller färre stycken som behandlar homosexualitet än vad man finner 

i det gamla testamentet, och de har flera likheter med varandra. På grund av denna likhet 

texterna emellan är det svårt att särskilja dem från varandra, och vad som gäller för en text 

gäller även för de andra. 

 

1. Romarbrevet 

Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämna dem åt orenhet, så att de förnedrade sina 

kroppar med varandra. 

 

Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga 

umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna 

och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de 

själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse. 

(Rom. 1:24, 26-27) 
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Den enda författaren som behandlar frågan om homosexualitet i det nya testamentet är Paulus, 

vilkens åsikter har haft mycket stort inflytande när det gäller moraliska och sociala strukturer. 

Romarbrevet är tillsammans med Korinthierbrevet, Timotheosbrevet och helighetslagarna 

några av de texter som används i bland annat den katolska katekesen i deras argument emot 

homosexualitet.26 

 

Enligt Nissinen finner man främlingsfientliga drag i Romarbrevet, precis som man kan finna i 

flertalet bibliska texter. Han menar även att man med detta vill visa vad som händer de som 

inte följer den rätta guden och som beter sig fel.27 Nissinen menar även att det finns starka 

kopplingar mellan Paulus ord i Romarbrevet och helighetslagarna, detta trots att det inte sägs 

rätt ut.28 

 

Något annat Nissinen finner mycket intressant är att Paulus nämner kvinnors onaturlighet 

innan han nämner männens, detta trots att man annars i bibeln fokuserar mer på män och 

manliga samkönade relationer. Nissinen menar här att detta kan ha att göra med Paulus syn på 

kvinnan överlag, och att denna syn på kvinnan och hennes roll i samhället gjorde att han såg 

det som än mer onaturligt för kvinnan att överhuvudtaget ha någon form a sexualitet.29 

 

Även författarna av Homosexualitet och Bibeln diskuterar Paulus och dennes syn på 

sexualitet, de menar att han rent allmänt hade en ganska negativa inställning till sexuallivet. 

De menar att detta kan ha att göra med att han själv hade svaga sexuella behov och tyckte att 

andra kunde leva lika avhållsamt som han – i varje fall är celibatet hans främsta 

rekommendation, och därnäst avhållsamhet också i äktenskapet, som han unnar dem som är 

mest ”upptända av begär”.30  

 

Detta ser man även i Winks artikel då han menar att det Paulus beskriver är relationer fyllda 

med lust, de är inte relationer där det förekommer genuine kärlek mellan samkönade par.31 
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2. Korinthierbrevet och Timotheosbrevet 

Har ni glömt att ingen orättfärdig skall ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Inga otuktiga eller 

avgrundsdyrkare eller horkarlar eller män som ligger med andra män, inga som är tjuvaktiga 

eller själviska, inga drinkare, ovettiga eller utsugare – ingen sådan får ärva Guds rike. 

(1 Kor. 6:9) 

 

[…] för otuktiga och män som ligger med män. 

(1 Tim 1:10) 

 

Dessa stycken har enligt Wold som uppgift att distansera de rättfärdiga från de orättfärdiga.32  

I Korinthierbrevet finner man starka kopplingar till helighetslagarna och deras vilja att leda 

folk på den rätta vägen, det finns starka likheter med Lev. 23:17-18, och även här nämns 

horkarlarna och avgudsdyrkarna. Korinthierbrevet fyller säkerligen samma uppgift som 

helighetslagarna och de är troligen mer ett uttryck för rätt gängse värderingar i omgivningen 

än ett försök från Paulus’ sida till en genomtänkt morallära.33 

 

Alla de synder eller syndare som räknas upp i 1 Tim 1:8-11 har ett gemensamt – de är 

handlingar och personer utan verklig kärlek. Domen drabbar alla som utnyttjar andra 

människor för sina själviska syften, vare sig det är en fråga om avguderi, sexuella, 

ekonomiska, prestigemässiga eller andra ändamål.34 Det finns alltså även här starka 

kopplingar till helighetslagarna även i Timotheosbrevet.  

 

Enligt Nissinen kan man ändå fortfarande diskutera huruvida dessa texter egentligen har något 

med homosexualitet att göra. Han baserar detta på de två ord som används i dessa två stycken. 

I båda dessa texter används ordet arsenkoites och i Korinthierbrevet används även ordet 

malakos, och dessa har översatts till att innefatta homosexualitet, trots att han menar att 

betydelsen av dessa ord är otydliga.35 

 

Wold delar inte alls denna syn på dessa två fraser, och han menar att det inte finns någon 

otydlighet alls i vad dessa två ord betyder. Malakos betyder enligt Wold ”mjuk”, och han 

menar att i Kor. betyder ordet ”mjuk, feminin” och han menar även att det syftar till 
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glädjegossarna, det vill säga pojkar och män som tillåter sig själva att utnyttjas homosexuellt. 

Ordet arsenkoites är något som används för första gången i bibeln av Paulus. Arseno- betyder 

”man”, och den andra delen av ordet –koitai, betyder samlag, han menar därför att det inte 

finns något att diskutera angående dessa ords betydelse.36   
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4.Diskussion och Resultat  

Vilka textställen i bibeln behandlar homosexualitet? 

De texter som behandlar frågan om homosexualitet i bibeln är mycket få, och det är helt upp 

till oss som läsare hur vi tolkar vad vi läser. Där vi med dagens moderna ögon gärna ser en 

avspegling på homosexualitet är i;  

• Första Moseboken Genesis 19:5-8 

• Tredje Moseboken Leviticus 18:22, 20:13 och 23:17-18 

• Första Samuelsboken  

• Romarbrevet 1:26-27 

• Första Korinthierbrevet 6:9 

• Första Timotheosbrevet 1:10 

 

Av de flera tusen sidor som utgör bibeln fyller dessa stycken (med undantag för 

Samuelsboken) inte ens upp två sidor. Trots detta är många helt uppslukade av dessa få 

stycken som fördömt en hel minoritet människor till ett utanförskap inom många samhällen. 

Sen kan det även diskuteras om dessa texter ens handlar om homosexuella relationer eller om 

det handlar om något annat. 

 

Det kan självklart diskuteras i huruvida Jonatans och Davids relation till varandra var något 

annat än bara en stark vänskapsrelation, men om så vore fallet måste man ändå fråga sig vad 

Saul såg som så farligt i denna vanliga vänskapsrelation mellan Jonatan och David? 

 

Det kan även diskuteras huruvida vad männen i Sodom ville göra med Lots gäster endast var 

att lära känna dem, men varför skulle då Lot känna sig tvingad att offra sina döttrar i utbyte? 

Sen är ju även frågan om de nu hade för avsikt att ligga med Lots gäster fanns det någon 

erotisk mening i detta eller var det ett sätt att visa sin makt över dessa utbölingar?    

 

Om vi sedan diskuterar helighetslagarna måste man komma ihåg att det hebreiska folket såg 

sig själva som utvalda av Gud, och de hade som uppgift att befolka jorden i hans namn, om 

man då valde att ligga med en annan man uppfyllde man inte detta påbud herren givit, och det 

samma gällde om man onanerade. Den manliga säden var bringaren av liv och skulle därför 

inte slösas med. 
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Vilka positiva respektive negativa företeelser hittar man i texterna? 

Det mesta man hittar i Bibeln är negativa saker om samkönade relationer, och då är det 

relationer mellan två män som ligger i fokus. I dessa texter är det sedan alltid penetrationen 

som ligger i fokus, vilket är väldigt intressant när man tar med i beräkningen att det 

ingenstans i bibeln nämns något om att en mans kärlek till en annan man skulle vara något 

negativt. Kärlek mellan män ses snarare som något positivt, som ett bevis på den djupa 

vänskap som kan uppstå mellan två kamrater, historien om David och Jonatan är ett starkt 

exempel på detta.  

 

För oss som lever idag är det inte svårt att se homosexuella tendenser i vad vi läser, men om 

detta var en synd varför har då en text så som denna blivit tilldelat en hel bok i bibeln? Detta 

tyder på att så länge ingen penetration eller något annat sexuell ägde rum mellan två män såg 

man inget fel att i två män hade en stark nära relation till varandra.  

 

Det är egentligen ett ställe i bibeln där man finner klara förbud mot homosexualitet och det är 

i helighetslagarna, vilka sedan med största sannolikhet påverkat senare författare och deras 

inställning till frågan. Paulus ord i Romarbrevet är ett klart exempel på detta och det han säger 

både angående den negativa synen på manliga samkönade relationer och om andra folkslag än 

sitt eget har tydliga kopplingar till detta. Det verkar nästan som allt gällande samkönade 

relationer i bibeln har sin grund i dessa få rader som återfinns i Lev. 18:22 och 20:13.  

 

Det verkar finnas två huvudanledningar till varför judarna var så emot homosexualitet. För det 

första var det något som utövades av de omgivande samhällena, vilket gjorde dem icke-

judiska, och för det andra ansågs det vara ”mot naturen” och Guds påbud om att människan 

hade som uppgift att fylla världen.37  

 

Hur kan dessa texter i Bibeln tolkas i dagens samhälle? 

Wold presenterar i sin bok flera frågor ställda av forskaren Simon Parkers gällande 

kristendom, det vill säga bibeln och homosexualitet i förhållande till Helighetslagarna:   

 

If the verses on homosexual acts are cited as bearing on church policies, then the verses on adultary and 

intercourse during menstruation, for example, must surely also be cited as having the same inpact on 

                                                           
37
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church policies? And if we cannot understand the common link between these various acts, can we 

arbitrarily select one of them as a guide for the church? 

 

Han fortsätter sedan med att diskutera hur betydligt mer frekvent förbudet mot exempelvis 

otrohet figurerar i bibeln, och att om man i bibeln sätter större vikt vid otrohet än 

homosexualitet varför har då kyrkan valt att vända på detta och sätta homosexualiteten i 

centrum? 

 

The condemtion of homosexual acts is restricted to one law code in the Old Testament, while adultery, for 

example, is much more frequently proscribed. If the Bible gives minor importance to homosexuality and 

puts major stress on adultery, why does the church reverse the emphasis?38 

 

Detta tyder på att de dåtida hebreiska samhället ansåg att otrohet var ett betydligt värre brott 

än homosexualitet, detta om man bara utgår från den mängd tillfällen som homosexualitet 

figurerar i bibeln. I dagens samhälle har vi även frångått ett flertal av de lagar som man finner 

i bibeln, skilsmässor är väldigt vanliga idag, men går man efter bibeln är det en synd.  

 

Även Walter Wink diskuterar denna förvrängning av vad som faktiskt står i bibeln. Om det i 

bibeln talas mer om andra sexuella situationer som mer syndiga än homosexualitet, varför har 

man inom kyrkan valt att just lägga fokus på homosexualiteten? I bibeln kan t.ex. saker så 

som nakenhet även inom familjen anses vara opassande. 

 

I bibeln står det även att ett celibat leverne är onormalt (Jer. 16:1-4 ) och i 1 Tim. 4:1-3 kallas 

celibatet för kätteri.39 Vilket gör det faktum att man inom den katolska kyrkan valt att 

använda detta som normen för präster, nunnor och munkar väldigt motsägelsefullt. Går man 

sedan ifrån så många andra seder och normer som finns nerskrivna i bibeln varför håller man 

då så hårt på den om homosexualitet som något negativt?  

 

Vi är alla påverkade av det samhälle vi växer upp i precis som det var för människorna som 

levde när bibeln kom till i det gamla Mellanöstern, och trots att det gått några tusen år sedan 

dessa civilisationer var som störst är vi ändå influerade av dem. För alla som läser bibeln och 

väljer att tro på vad det står rent bokstavligt tar med sig en bit av denna gamla värld in i vår 

mer moderna tid. Väljer vi att tolka bibeln rent bokstavligt måste vi ändå försöka göra detta 
                                                           
38
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med moderna ögon, och inse att dessa gamla värderingar visst kan fungera som riktlinjer för 

hur vi som människor bör leva, men vi får då inte glömma att den värld vi lever i idag skiljer 

sig markant från den värld som fanns då. När allt kommer omkring kan vi heller aldrig veta 

exakt vad man ville uppnå med de texter man skrev om homosexualitet i bibeln, för även om 

man nu mer kan läsa vad som står skrivet, kan vi aldrig veta hur det faktiskt var.     

 

Resultat 

• Det dåtida hebreiska samhället var starkt påverkat av de kringliggande kulturerna som 

existerade under samma tid. 

• Skrifterna i bibeln speglar det dåtida samhället och de kulturella skillnader som 

israeliterna ville använda för att särskilja sig själva från andra. 

• Vid endast två tillfällen i bibeln nämligen i det Gamla Testamentet behandlas frågan 

om sexuella förbindelser mellan män tydligt detta i Lev 18:22 och Lev 20:13. 

• Ingenstans i bibeln pratar man om kärleken mellan två män som något negativt utan 

det är endast den sexuella aspekten som ses som negativt. 

• I det nya testamentet ser man ett tydligt samband mellan alla de texter som behandlar 

relationer mellan män. De fokuserar alla på den sexuella aspekten, och de talar nästan 

alla om hur detta beteende är något som det judiska folket inte ska ägna sig åt. 

• Endast Paulus diskuterar frågan om ”homosexualitet” i det Nya Testamentet. 

• I det nya testamentet används ”homosexualitet” som ett sätt att särskilja ”syndare” 

från de som kommer ärva Guds rike.   
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Sammanfattning     

Vilka texter i bibeln behandlar homosexualitet? 

• Första Moseboken Genesis 19:5-8 

• Tredje Moseboken Leviticus 18:22, 20:13 och 23:17-18 

• Första Samuelsboken  

• Romarbrevet 1:26-27 

• Första Korinthierbrevet 6:9 

• Första Timotheosbrevet 1:10 

 

Vilka positiva respektive negativa företeelser hittar man i texterna? 

Det är framförallt en negativ bild som målas upp i bibeln i frågan om homosexualitet, och det 

enda positiva texten i bibeln där en form av homosexualitet tas upp är i berättelsen om David 

och Jonatan i 1 Sam. 

 

Framförallt är det helighetslagarna som lägger grunden för denna negativa bild vilket senare 

fortsätter från det Gamla testamentet till det Nya testamentet. Den negativa bilden fokuserar 

framförallt på penetration och inte på kärlek mellan två människor av samma kön.  

 

Hur kan dessa texter i Bibeln tolkas i dagens samhälle? 

De texter vi idag finner i bibeln är ändå skrivna för mer än 2000 år sedan och samhället som 

fanns då är ljusår från hur vi lever idag. Detta gör att texterna i bibeln kan tolkas på två olika 

sätt, antingen rent bokstavligt eller anpassat efter dagens samhälle. 

 

För att kunna tolka dessa gamla texter utifrån dagens mått måste vi även förstå det dåtida 

samhället, för väljer vi att bara tolka dessa texter med moderna ögon kan det ge oss en helt 

annan bild än det egentligen var tänkt från början.  
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