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Äktenskap och familj 
 
Inledning. Utifrån Bibelns syn på manligt och kvinnligt kastar vi oss nu in i vad Bibeln säger 
om äktenskap och familj. Det är viktigt att konstatera Bibeln säger att äktenskapet är 
instiftat av Gud, att det ingår som en del av Hans design av världen, och att det inte bara 
spelar roll för äktenskapet i sig, barnen som kommer av föräldrarnas förening och den 
gemensamma familjen, utan spelar stor roll som en ständig påminnelse om den kärlek som 
Jesus Kristus har till församlingen, och att vi genom tron får tillhöra Guds familj. 
 
Bibelord om äktenskapet. 
• Ur skapelseberättelsen: 1 Mosebok 2:22-25. Mose lär oss att äktenskapet bygger på tre 

huvudsakliga principer:  
1. Separation – mannen skall lämna sin familj och ta initiativ till äktenskap1 
2. Trohet – mannen skall hålla sig till sin hustru, vara henne trogen. Otrohet är alltid 

fel men värst när det begås av mannen eftersom han skall efterlikna Kristus. 
3. Samliv – de två skall bli ett kött. Den sexuella föreningen är det som beseglar det 

äktenskapliga förbundet, och är en livslång förening som endast involverar två 
personer i taget, en man och en kvinna2. 

Skulle någon av dessa saker saknas eller de brister på något sätt är äktenskapet inte 
som Gud tänkt det. Äktenskapsbrott sker vid sexuell samvaro med annan part. 

• Ur profeterna: Hes 16:8, Hos 3:1-3, Mal 2:16. Här upprepas det ovan sagda med särskild 
betoning på trohet, särskilt från mannens sida liksom HERREN är trogen mot Israels. 

• Ur Jesu undervisning: Matt 19:1-12. Huvudfrågan här gäller princip n:o 2 ovan, trohet. 
Fariséerna ville veta om man fick skilja sig i enlighet med Mose lag. Jesus förbjuder då 
skilsmässa, med ett enda undantag3 som endast finns i Matt 19, ej i de andra 
evangelierna (se Luk 16:18, Mark 10:11) och hänvisar också till skapelseberättelsen. 

• Ur Paulus brev: 1 Kor 7:1-16, Ef 5:22-33. Här fokuserar Paulus på olika saker kring 
äktenskapets konstitution, samliv och hemlighet. 
1. Dess konstitution: Paulus ansluter sig till både Mose, profeterna, och Jesus och 

betonar troheten och förbudet mot skilsmässa. Dock med en skillnad då en 
skilsmässa redan är ett faktum4, för då har kvinnan möjligheten att antingen 

                                                        
1 När det gäller hur detta initiativ tas finns också en del att hämta i Skriften, se t.ex. 1 Tess 4:3-6. 
2 Bibeln ger flera exempel på polygami bland patriarkerna och de israelitiska kungarna, men detta framställs 
aldrig i positiv dager, snarare som avskräckande exempel. Skapelseberättelsen gör klart att monogami är den 
ursprungliga mönsterbilden, och bland de nytestamentliga församlingarna fanns inga exempel på polygami. De 
lagar kring polygami som finns i GT, t.ex. 2 Mos 21:10, verkar handla mer om att mildra de negativa effekterna 
av företeelsen än att propagera för densamma, och vissa lagar t.o.m. förbjuder polygami, se 5 Mos 17:17. 
3 Vad detta undantag egentligen består i och varför det endast finns i Matteusevangeliet är omdiskuterat. Den 
enda grunden för skilsmässa enl. Matt 19 utgörs av otukt (grek. porneia). Många har tolkat det som otrohet, 
dvs äktenskapsbrott, men sammanhanget gör klart att det inte är vad Jesus avser, för direkt efteråt använder 
han ett annat ord för att fördöma just det äktenskapsbrott (grek moichao) som blir följd av själva skilsmässan. 
Ett förslag till lösning är att Matteus har med detta undantag just för att detta evangelium är riktat främst till 
judarna och Mose lag tillät att vissa äktenskap annullerades om det visade sig att kvinnan inte var oskuld när 
hon gifte sig eller på något annat sätt betedde sig oanständigt (5 Mos 22:13-21, 24:1-4). De andra evangelierna, 
som är riktat främst till hedningarna, ger inget utrymme för skilsmässa alls. 
4 Verbformerna i 1 Kor 7:11 talar för att det handlar om en redan befintlig skilsmässa, inte en framtida. Alt 
översättning: ”…har hon skilt sig, skall hon förbli ogift…” 
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fortsätta leva ensam eller försona sig med mannen5. Förutom detta sägs om 
äktenskap där inte båda är parterna troende, att den troende parten kan acceptera 
den icke troende partens önskan om skilsmässa ifall en sådan skulle uttryckas. 

2. Dess samliv: Även i detta avseende står Paulus enig med resten av profeterna och 
Jesus i betoning av trohet och samliv. Det enda som kan tillåtas orsaka avbrott i 
samlivet är bönen, och det skall i sådana fall ske med bådas samtycke och endast 
för en tid. Paulus betonar faran i att medvetet utsätta sig för frestelser. 

3. Dess hemlighet: Äktenskapet inrymmer en stor hemlighet, och det är som en 
ständig dramatisering eller illustration av relationen mellan Jesus och församlingen. 
Såsom Jesus älskar, ger sitt liv för, renar, helgar, sköter om och vårdar 
församlingen, skall mannen göra detsamma med hustrun. Hennes respons skall 
vara densamma som församlingens gentemot Kristus: underordnande, respekt, 
vördnad6. Ett kristet äktenskap är på detta sätt en evangeliserande institution som 
med sin blotta närvaro i världen vittnar om Jesu kärlek till sitt folk. 

 
Bibelord om familjen. Äktenskapet ger normalt upphov till barn, och med barn har man en 
familj. Även Gud har en familj – församlingen, se Ef 2:19 – och de kristna familjerna skall i 
någon mening efterlikna den. Det står inte lika mycket om barnen och hur de skall fostras 
som det står om äktenskapet, men det beror nog på att den allra viktigaste förutsättningen 
för stabila familjer och trygga barn är just stabila och trygga äktenskap. Vill man ha lyckliga 
och lydiga barn skall föräldrarna inrikta sig på att älska varandra. Hursomhelst, det finns en 
del bibelord att hämta om familjen: 

• Ur Moseböckerna: 5 Mos 6:1-9. Vi ska fostra våra barn in i tron på Gud och lydnaden 
till Guds Ord genom att ständigt hålla det andliga samtalet levande. 

• Ur Jesu undervisning: Matt 19:14, Mark 10:14, Luk 18:16. Jesus betonar sin kärlek till 
barnen och att vad som är viktigast för barnen välfärd, nämligen att få komma till 
honom. I själva verket är den rätta barna-attityden en förutsättning för att både barn 
och vuxna skall kunna komma in i Guds rike. 

• Paulus brev: Ef 6:1-4, Kol 3:20-21, 1 Tim 3:2-4, 3:12. Familjen skall präglas av kärlek 
från föräldrarna (framför allt från papporna), och respekt och lydnad från barnen, 
särskilt hos de män som tillhör den lokala församlingsledningen. 

 
Avslutning. Denna undervisning, som naturligtvis skall prövas, är i vissas ögon hopplöst 
gammalmodig och ute, kanske t o m kränkande, även i de kristna församlingarna. Min fråga 
till dessa kritiker är följande. För en tid sedan hade min dotter en privat fest hemma för sju-
åtta av sina klasskamrater, och alla dessa flickor hade skilda föräldrar, alla (vad jag vet) icke 
troende. En av dem sa till min dotter: ”Jag är så avundsjuk på dig för att du har föräldrar som 
älskar varandra.” Tycker vi verkligen att dagens moderna syn på man och kvinna, 
äktenskapet och familjen fungerar så mycket bättre än det vi har läst om här? Är det inte 
dags att konstatera att dagens friare syn har misslyckats och enbart lett till elände, och att 
de som råkar mest illa ut är våra barn? 
                                                        
5 Någon sådan möjlighet ges inte för mannen, han är alltid skyldig att försöka försonas med sin hustru liksom 
Gud alltid försöker försonas med sitt folk, och Kristus med sin församling. Och det bör påpekas att försoning 
här inte har betydelsen ”skiljas som vänner”, utan naturligtvis handlar om att åter börja leva tillsammans igen. 
6 Intressant nog finns inga direkta uppmaningar i Bibeln till kvinnorna att de skall älska sina män, däremot flera 
som säger att de skall respektera dem. En indirekt förmaning finns i Tit 2:4-5, men verkar vara en bredare 
uppmaning att älska sina familjer (”man och barn”) och sina hem (vara ”husliga”). 


