ÄKTENSKAP – SKILSMÄSSA – OMGIFTE
Jesu syn
Jesus undervisade att äktenskapet var en livslång förening mellan en man och en kvinna. Han
undervisade att vad Gud fogat samman till ett, får människan inte skilja åt.
Den som skilde sig och gifte om sig begick äktenskapsbrott. Endast otukt var en giltig orsak
till skilsmässa och omgifte.
A. Skilsmässa var vanligt på Jesu tid. Matt 19:1-3
1. Skilsmässobrevet var ett fribrev till omgifte som gavs till kvinnan.
B. Jesus gick förbi gamla förbundet, ända till ursprunget. Matt 19:4-9
1. Man och kvinna förenas till ett i äktenskapet. v 4-5
2. Människan får inte skilja det som Gud fogat samman. v 6
3. Det stora problemet var omgiftet. v 9
- Äktenskapsbrott kopplades till omgiftet. Luk 16:18
- Den frånskilde var fortfarande gift. Mark 6:17-19
4. Endast otukt var giltig orsak till skilsmässa och omgifte. Matt 5:31-33, 19:9

Paulus syn
Paulus undervisade att äktenskapet skulle spegla Kristi relation med sin församling, där de två
var förenade till ett. Han lärde att endast döden kunde naturligt bryta ett äktenskap. Den
troende fick inte skilja sig. Om detta trots allt skedde, fick den troende inte gifta om sig. Målet
var att de två skulle försonas igen.
Den icke-troende kan skilja sig från den troende. Den troende blir i sådant fall fri till omgifte.
A. Äktenskapet speglar relationen mellan Kristus och församlingen. Ef 5:22-33
1. Det handlar om en relation i kärlek och respekt, där de två är ett.
2. Hustruns kallelse speglar församlingens relation till Kristus.
3. Mannens kallelse speglar Kristi relation till församlingen.
B. Ett äktenskap gäller hela livet. 1Kor 7:39, Rom 7:1-3
1. Endast döden kan på ett naturligt sätt bryta ett äktenskap.
C. En kristen får inte skilja sig. 1Kor 7:10-11
1. Skulle en kristen ändå skilja sig får han inte gifta om sig.
2. Skulle en kristen skilja sig är målet försoning.
D. Specialfall: Äktenskap mellan troende och icke-troende 1Kor 7:12-16
1. En troende får inte skilja sig.
2. Om den icke-troende vill skilja sig ska han inte hindras.

HOMOSEXUALITET
1. Gamla Testamentet (GT)
I 3 Mosebok kapitel 18 och 20 slår Gud fast riktlinjerna för tillåten och otillåten sexualitet i
det gamla Israel, där bl.a. homosexuell utlevnad stämplades som en avskyvärd synd.
”Du får inte ligga med en man som man ligger med en kvinna; det är något avskyvärt.”
(3Mos. 18:22)
”Om en man ligger med en annan man som med en kvinna, har de båda gjort något
avskyvärt. De skall straffas med döden, skulden för deras död är deras egen.” (3 Mos 20:13)
2. Nya Testamentet (NT)
NT är genomsyrat av samma moral och etik som GT. Däremot tillämpade aldrig NT:s kristna
de straffsatser som utdömdes i GT.
Det finns tre texter i NT som direkt berör homosexualitet (Rom 1:18-32, 1Kor 6:9-11, 1Tim
1:8-11).
Rom 1:18-32
Här förklarar aposteln Paulus orsaker till att Guds vrede uppenbaras från himlen.
Det blir tydligt i texten att den homosexuella utlevnaden är en del av Guds dom över ett
samhälle som vänt Gud ryggen och börjat dyrka det skapade framför skaparen. Det blir också
tydligt att utlevd homosexualitet är ett brott mot skapelseordningen och därmed ”onaturlig”,
medan sexualitet mellan man och kvinna är ”naturlig”.
”Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem åt orenhet, så att de förnedrade
sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och tjänade
det skapade i stället för skaparen, som är välsignad i evighet, amen. 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. 1:24-27)
1 Kor 6:9-11
I denna text påminner aposteln om hur allvarligt det är att inte vilja omvända sig från synd.
Bland dessa synder finns även utlevd homosexualitet. Texten visar också att Gud erbjuder
förlåtelse, rening och upprättelse för alla människor.
”Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Inga otuktiga
eller avgudadyrkare eller horkarlar eller män som ligger med andra män, inga som är
tjuvaktiga eller själviska, inga drinkare, ovettiga och utsugare - ingen sådan får ärva Guds
rike. Så har somliga av er levt, men ni har låtit tvätta er rena, ni har helgats och gjorts
rättfärdiga genom herren Jesu Kristi namn och genom vår Guds ande.” (1 Kor 6:9-11)
1Tim 1:8-11
Denna text bekräftar att aposteln Paulus anser att utlevd homsexualitet är synd.
”Men vi vet att lagen är något gott, om man brukar den rätt och tänker på att den inte är till
för rättfärdiga utan för dem som lever utan lag och ordning, för gudlösa och syndare, hädare
och förnekare, för dem som bär hand på sin far eller mor, för dråpare, för otuktiga och män
som ligger med män, för människorövare, lögnare och menedare och allt annat som strider
mot den sunda läran. Så är det enligt det evangelium om härligheten hos den salige Guden
som jag har fått mig anförtrott.” (1Tim 1:8-11)

