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Bibeltexter.
Några fariseer kom fram till honom och ville snärja honom och sade: "Är det tillåtet att 
skilja sig från sin hustru av någon anledning?" Han svarade: "Har ni inte läst att Skaparen 
från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sade: "Därför skall en man lämna sin 
far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött"? Så är de inte längre 
två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt." De sade till 
honom: "Varför har då Mose befallt att mannen skall ge hustrun ett skilsmässobrev och 
skicka bort henne?" Han svarade: "Därför att era hjärtan är så hårda tillät Mose er att 
skiljas från era hustrur, men från början var det inte så. Jag säger er: Den som skiljer sig 
från sin hustru av något annat skäl än otukt och gifter sig med en annan, han begår 
äktenskapsbrott." (Matteusevangeliet 19:3-9 SFB)

Underordna er varandra i Kristi fruktan. Ni hustrur, underordna er era män, så som ni 
underordnar er Herren. Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens 
huvud - han som är Frälsare för sin kropp. Som församlingen underordnar sig Kristus, skall 
hustrun i allt underordna sig sin man. Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat 
församlingen och offrat sig för den, för att helga den, sedan han renat den genom vattnets 
bad, i kraft av ordet. Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck 
eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara. På samma 
sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru 
älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och 
vårdar den, så som Kristus gör med församlingen, eftersom vi är lemmar i hans kropp. 
"Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall 
vara ett kött." Denna hemlighet är stor - jag talar om Kristus och församlingen. Men vad er 
angår skall var och en älska sin hustru som sig själv, och hustrun skall visa sin man 
vördnad. (Efesierbrevet 5:21-33 SFB)

Predikan.
1. Äktenskapets instiftelseord i Matt 19:3-9: vad är ett äktenskap?

1. Skaparen gjorde dem från början till man och kvinna -- vad som i grunden 
konstituerar ett äktenskap är nedlagt i själva skapelsen och är vad Skaparen i sin 
allmakt, allvishet och vilja har beslutat, utfört och välsignat.

2. Skaparen gjorde dem från början till man och kvinna. Utifrån Guds 
skapelseordning kan inte äktenskapet rymma något annat än en monogam, 
heterosexuell, livslång relation. Där finns naturliga förutsättningar för fortplantning 
och en uppväxtmiljö med en manlig och kvinnlig förebild. Gud har skapat oss som 
just man och kvinna och välsignat oss som man och kvinna och sagt: Var 
fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden (1 Mos 1:28). Det är viktigt att vi förstår att 



den förvirring som råder kring äktenskapet, könen och familjen är ett verk av 
sekulariseringen och avkristningen av vårt land. Aposteln Paulus skriver om detta 
att: eftersom [människorna] inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, 
utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot 
naturen (Rom 1:28). Detta var sant i den grekisk-romerska kulturen, och det är sant 
idag. Men när människor får kunskap om Gud som Skaparen, Allhärskaren, 
Domaren, Frälsaren, etc, då blir det annorlunda. Därför är det så viktigt att vi sprider 
Guds Ord. För det är genom Guds Ord som människor kan få kunskap till att kunna 
tro till frälsning genom Jesus Kristus.

3. Mannen skall lämna sina föräldrar och hålla sig till sin hustru
1. Det är måhända gammaldags, men jag tror att Jesus genom detta vill visa att 

initiativet till äktenskap skall komma från mannen. Det är han som skall lämna 
något för att ingå äktenskap.

2. Äktenskapet innebär i biblisk mening inte bara att mannen flyttar hemifrån och 
tar sig en kvinna, som om hon vore en ägodel, utan framför allt betyder det att 
denna enda kvinna upphöjs till hans hustru, utvald framför alla andra kvinnor. En 
äreplats! I Bibeln innebär denna upphöjelse:
1. Mannen och kvinnan ingår ett förbund (Hes 16:8)
2. Mannen och kvinnan avger trohetslöften (Hes 16:8)
3. I förbundet ingår vissa rättigheter och skyldigheter. Det lustiga är att de allra 

flesta rättigheterna tillfaller kvinnan och de flesta skyldigheterna tillfaller 
mannen: båda är skyldiga att vara trogna varandra, men rätten till försörjning 
och samliv tillfaller särskilt kvinnan (2 Mos 21:10, se även 1 Kor 7:3-4).

3. Exakt hur detta förbund ingås är tidsbundet och kulturellt betingat, men 
principen är tidslös och universell: genom att ingå äktenskap med kvinnan åtar 
sig mannen att vara trogen henne, sörja för henne, ha ett samliv med henne, 
och sörja för de barn som föds som en frukt av samlivet.

4. I någon mening innebär detta att det blir värre när det är mannen som sviker 
kvinnan och begår äktenskapsbrott, eftersom hans skyldigheter är större än 
hennes.

5. Dessutom: i och med att han lämnar sin familj för att bilda en egen familj så 
kommer alltid hans hustru före relationen till den familj där han växte upp. Hedra 
din fader och din moder, står det skrivet, men mannen är inte ett kött med sina 
föräldrar och inte ens med sina egna barn. Den viktigaste personen i mannens 
liv är hustrun, oavsett. Hennes behov och omsorgen om henne kommer före allt 
annat, och om det kostar honom hans relation till far och mor — under 
förutsättning att han gjort allt i sin makt för att hedra dem — så kommer hustrun i 
alla fall först. Detta får två omedelbara följder som leder till välsignelse:
1. När barnen ser att föräldrarna älskar varandra och att mannen sätter hustrun 

främst blir barnen trygga
2. När barnen ser att föräldrarna älskar varandra och att mannen sätter hustrun 

främst lär de sig den verkliga innebörden av ett äktenskap och har inte en 
skev bild med sig in i sitt eget äktenskap

4. De två skall bli ett kött
1. Lite grovt kan man säga att ett bibliskt äktenskap består av två delar: trohet och 

samliv. Äktenskapet fullbordas genom att mannen och kvinnan inleder en 
sexuell relation med varandra. Utan trohetslöften finns ingen grund för något 
samliv, och utan samliv har inte trohetslöftena stadfästs. Det är viktigt att båda 
dessa delar av äktenskapet vårdas lika mycket.
1. Troheten gör att kvinnan upphöjs till sin äreplats som mannens hustru och är 

en garant för att kvinnan inte skall bli övergiven efter att hon legat med 
mannen och därigenom bli utnyttjad(se t ex berättelsen om Amnon och 



Tamar i 2 Sam 13:1-22). Det är viktigt att mannen visar trohet mot sin hustru 
och inte bara intresse för henne i sängkammaren.Troheten är också ett 
skydd för att barnen som föds inte blir faderlösa: Gud i sin heliga boning är 
de faderlösas fader och änkornas försvarare (Ps 68:6)

2. Samlivet är till vår glädje och samhörighet, men är också av stor betydelse 
för att hjälpa oss att leva rent och undvika äktenskapsbrott och frestelser till 
otukt. Jesus varnar oss i Matt 5:28 för att vi måste akta oss för detta redan i 
vårt tankeliv: var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått 
äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Därför skriver Paulus om betydelsen 
av att vårda samlivet: För att undvika otuktssynder skall varje man ha sin 
hustru och varje hustru sin man. Mannen skall ge sin hustru vad han är 
skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte 
över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen 
över sin kropp, det gör hustrun. Håll er inte borta från varandra utom 
möjligen för en tid med bådas samtycke, så att ni kan ägna er åt bönen. Och 
kom sedan tillsammans igen, så att inte Satan frestar er, eftersom ni inte kan 
leva avhållsamt (1 Kor 7:1-5). Att vårda sitt samliv och ge av sig själv för den 
andras bästa är rätt i Guds ögon för att hjälpa varandra att inte drabbas av 
frestelser. Naturligtvis finns det tider i livet när sånt här inte fungerar på grund 
av ålderdom, sjukdom och andra naturliga orsaker. Och det kan finnas 
perioder då man kan komma överens om att hålla sig ifrån varandra, t ex 
under tider då man behöver ägna sig åt bönen, och det är bibliskt om båda 
två är med på det. Men när samlivet blir lidande av onaturliga orsaker, då 
skall man inte ta lätt på det utan försöka lösa det.

2. Men för en hebree var inte kroppens förening något som kunde skiljas från 
själen, så som vi ofta tänker oss (på grund av att vi är mer präglade av grekiska 
filosofi än bibliskt tänkande). Att bli ett kött går djupare än att bara ha ett samliv. 
Trots att man är två personer är man ett. Jesus använder samma för ett ord när 
han beskriver sin relation till sin Fader: Jag och Fadern är ett. (Joh 10:30) Detta 
innebär mer än en ytlig enhet. Man är inte längre två! Detta gör att man inte 
längre kan behandla varandra hur som helst, för när man sårar sin make/maka 
sårar man sig själv, men när man ärar sin make/maka så ärar man också sig 
själv indirekt. Det är därför Paulus skriver om hustavlan i Efesierbrevet (se 
nedan): Den som älskar sin hustru älskar sig själv. På samma sätt är mannen 
skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Ingen har någonsin hatat sin 
egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den, så som Kristus gör med 
församlingen, eftersom vi är lemmar i hans kropp (Ef 5:28-30).

5. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt
1. Äktenskapet är av Gud instiftat så att det skall vara en livslång relation som 

enbart kan upplösas genom att en av parterna avlider. Detta är logiskt -- när 
mannen och kvinnan förenas i trohet och samliv, sammanfogar Gud dem. Därför 
är det bara han som har rätt att upplösa äktenskapet. Detta ger oss en stor 
trygghet eftersom båda parter kan veta att vad som än händer så överger vi inte 
varandra förrän döden skiljer oss åt. 

2. Bibeln går faktiskt så långt att den säger att Gud hatar skilsmässa (Mal 2:16).
3. Det finns undantag då Bibeln godkänner att äktenskap upplöses på annat sätt 

än genom att en av parterna dör, men innan vi går in på det vill jag ändå 
poängtera att dessa undantag är just undantag. I de allra flesta fall skiljer sig 
människor av anledningar som Guds Ord inte godkänner såsom otrohet, 
själviskhet, oförsonlighet, etc. För alla inblandade, särskilt för barnen, är 
skilsmässa en fullständig katastrof.



6.  Den som skiljer sig av annat skäl än otukt och gifter om sig, han begår 
äktenskapsbrott.
1. Jesus nämner här en situation då det är legitimt inför Gud att skilja sig, och det 

är då en av parterna varit otrogen. Varför är det så? Jo, äktenskapet består ju att 
trohet och samliv. När någon inleder en sexuell relation med någon utanför 
äktenskapets ramar har både troheten och samlivet förstörts, eftersom den 
otrogne, i någon mening, inlett ett äktenskap med en annan person. Då är den 
som blivit bedragen inte längre bunden av sina löften. Han eller hon kan lämna 
relationen utan skuld inför Gud.

2. Paulus skriver med tanke på skilsmässa: De gifta ger jag en befallning som inte 
är min utan Herrens: En hustru får inte skilja sig från sin man - skiljer hon sig 
skall hon förbli ogift eller försona sig med sin man - och en man får inte överge  1

sin hustru. (Första Korintierbrevet 7:10, 11 SFB) och Så är en gift kvinna genom 
lagen bunden vid sin man så länge han lever. Men när mannen är död, är hon fri 
från den lag som band henne vid mannen. Därför kallas hon äktenskaps-
bryterska, om hon ger sig åt en annan man så länge hennes man lever. Men om 
mannen dör, är hon fri från lagen och är inte någon äktenskapsbryterska, om 
hon blir en annan mans hustru. (Romarbrevet 7:2, 3 SFB) Av detta förstår vi att 
så länge det inte förekommit otrohet och äktenskapsbrott i en relation, så är vi 
bundna vid varandra tills en av oss dör, och detta gäller oavsett om vi fortsätter 
att leva under samma tak eller inte. I de fall då man trots ansträngningar inte 
lyckas få relationen att fungera -- i de allra flesta fall går det att lösa de problem 
man har, om man bara vill och är villig att ödmjuka sig -- ger Guds Ord oss 
möjligheten att sluta leva tillsammans men som "ogifta" så länge den andra 
parten fortfarande lever. Då undviker vi nämligen äktenskapsbrott.

7. Några ord till dig som lever med tråkiga erfarenheter på det här området:
1. Om ditt äktenskap gått sönder eller håller på att gå sönder, se till att du ställer till 

rätta saker och ting så långt det bara är möjligt. Försonas med din make eller 
maka, även om det innebär att du måste lämna en eventuell ny relation (se t ex 
Esra 10:3). I den mån du har möjligheter, så gör det. Detta är Guds vilja, och 
han skall hjälpa dig.

2. Jesus säger också till dig: Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer! 
(Joh 8:11). Jesus dömer oss inte, han förlåter oss. Men han ger oss också kraft 
att inte synda mer.

3. Har du blivit sviken och övergiven, vet att Gud står på din sida och att han 
kommer att utkräva straffet för det brott människor begått mot dig. Men undvik 
att göra samma misstag själv genom att gå in i en ny relation där följden blir ett 
äktenskapsbrott å den andres sida. Gör annorlunda, gör rätt.

2. Hustavlan i Ef 5:21-33: hur ska vi leva tillsammans i ett äktenskap
1. Äktenskapet bygger på ett ömsesidigt underordnande i vördnad för Kristus -- de 

två största hoten mot ett bibliskt och lyckligt äktenskap är:
1. Bristen på vördnad för Kristus. Par som ber tillsammans och delar tron och båda 

två underordnar sig Jesus Kristus har mycket större förutsättningar att hålla ihop 
än de par som inte gör det eller inte delar tron på Jesus Kristus.

2. Själviskhet och självcentrering. Den relation som bygger på att båda parter 
ständigt sätter den andres bästa främst har alla förutsättningar att bli en stark 
relation. När både två enbart tänker på sig själva blir det inte bra. Och där den 
ena parten är självisk och den andre underordnar sig blir det nästan ännu 

 Notera skillnaderna i ordval: hustru får inte skilja sig…man får inte överge…1



sämre: relationen kanske håller ihop, men den som underordnar sig blir förtryckt 
och bitter.

2. Kvinnan skall underordna sig sin man och visa honom respekt
1. Bibelns budskap är att kvinnan skall underordna sig mannen liksom hon 

underordnar sig Kristus, men det här handlar inte om att vi har olika värde utan 
handlar om attityder och skillnader i ansvar. Och även om detta inte låter 
politiskt korrekt, så kan jag garantera att det inte är något negativt när det sätts 
in i helheten av hur äktenskapet skall se ut, för kvinnans underordnande är 
förutsättningen för att mannen skall kunna klara av sin uppgift.

3. Mannen skall älska sin hustru (och sina barn) såsom Kristus älskat 
församlingen och offrat sig för den. 
1. Förebilden för mannens relation till kvinnan är den kärlek och offervilja som 

utmärkte Kristus Jesus när han avstod från allt, antog en tjänares gestalt, och lät 
sig förnedras genom att spikas på ett kors för att rädda oss. Vi män är skyldiga 
att ge vår liv för våra hustrur i enlighet med denna förebild, och Herren kommer 
att döma oss för hur vi fullgjort denna uppgift. Så stor är mannens ansvar. Det 
handlar om att vara familjens tjänare som lyfter sin familj underifrån och gör det 
tyngsta jobbet för ge familjen trygghet och kärlek.

2. Mannen skall också tänka särskilt mycket på att behandla sin troende hustru 
med respekt eftersom han annars sårar och kränker hennes Herre, Jesus 
Kristus. Särskilt viktigt är det att mannen lyssnar till sin hustru: Lyssna till Sara i 
allt hon säger till dig (1 Mos 21:12) sade Gud till Abraham.

3. Men, detta självutgivande ansvar orkar mannen inte med om det inte finns ett 
motsvarande underordnande från kvinnans sida, för då slutar det bara med att 
han blir förtryckt, utsliten och modlös. Därför kvinnor, visa er man all 
uppskattning för det han gör, och därför män skall ni älska era hustrur som 
Jesus älskat församlingen. Underordna er varandra i vördnad för Kristus.

4. Relationen mellan mannen och kvinnan är en förebild för Frälsarens relation till 
sin församling
1. Vi sa i inledningen att Skaparen gjorde dem till man och kvinna. Därför är det 

också fel att ändra på äktenskapets definition. Här ser vi ytterligare en 
anledning: äktenskapet är en profetisk förebild på relationen mellan Jesus 
och församlingen. Att angripa äktenskapet innebär att man indirekt angriper 
frälsningen. Detta har också följande betydelser:

2. Mannen skall älska sin hustru som sin egen kropp -- den viktigaste personen 
i mannens liv är hans hustru, och tvärtom. Att inte älska sin hustru och sätta 
henne i centrum eller inte ta hand om henne blir självdestruktivt. Att inte ta 
mycket tid för att lyssna på sin hustru blir fel.

3. Mannen har också samma ansvar när det gäller hustruns och övriga 
familjens kroppsliga och andliga försörjning som Kristus har gentemot 
församlingen. 

4. Liksom Jesus älskar församlingen skall mannen älska sin hustru, och liksom 
församlingen respekterar Jesus Kristus skall hustrun respektera sin man. Det 
finns ingen direktbefallning i Bibeln där kvinnan uppmanas att älska sin man 
(det finns en indirekt sådan i Tit 2:4), men mannen uppmanas att ständigt 
älska (grek. agape) sin hustru.


