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Som man och kvinna
Redan på Bibelns första blad tillkännager Gud sin avsikt med människans skapelse: 
”som man och kvinna skapade han dem” (1 Mos 1: 27). Äktenskapet mellan man och 
kvinna instiftas alltså redan i paradiset: ”Därför skall en man lämna sin far och sin mor 
och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött” (1 Mos 2:24). 
Guds uppdrag är att man och kvinna trofast ska leva tillsammans och sätta barn till 
världen.

Vi behöver varandra
Man och kvinna är varandras komplement som tillsammans utgör Guds avbild. 
”Han välsignade dem och gav dem (tillsammans) namnet människa” (1 Mos 5:2). 
Man och kvinna är avsedda att vara varandras ”hjälp” (1 Mos 2:18). Denna polaritet 
gäller naturligtvis i äktenskapet, men inte bara där. Vare sig vi är gifta eller ogifta 
fungerar vi ofta bättre också i arbetslivet och på vänskapens plan, när båda könen 
finns med.

Det handlar om kärlek
Riktig kärlek betyder alltid offer: att avstå från egen bekvämlighet för den andras skull. 
Det gäller att ”överträffa varandra i ömsesidig aktning” (Rom 12:10). Paulus skriver: 
”Liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så skall också kvinnorna i allt underordna sig 
sina män” (Ef 5:24). Mannen å sin sida ska älska sin hustru ”så som Kristus har älskat 
kyrkan och utlämnat sig själv för henne” (5:25). Gör han det så kommer inte hustruns 
underordning att missbrukas. 
Jämställdhet är förutsättningen för underordning, den kan endast ges av fri vilja. 
Det handlar ju om kärlek.

Den stora hemligheten
Om Herren Jesus står det: ”Han vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod 
från allt och antog en tjänares gestalt” (Fil 2:6-7). Fastän han var Gud valde han alltså 
att underordna sig Fadern, och kände sig inte förtryckt för det. 
Störst är den som tjänar. Paulus citerar äktenskapets 
instiftelseord från 1 Moseboken och säger 
sedan: ”Detta rymmer en stor hemlighet, 
här låter jag det syfta på Kristus och 
kyrkan” (Ef 5:33). Mannens och hustruns 
enhet i äktenskapet jämförs alltså med 
enheten mellan Kristus och hans 
kropp kyrkan. 



Blott döden kan lossa dessa band
Äktenskapet förutsätter trohet. Det är som ett staket som man av fri vilja bygger kring 
sitt liv tillsammans. Det ska ge skydd åt både makar och barn. Överenskommelsen är 
att ingen av makarna någonsin ska klättra över staketet. Därför lovar vi vid vigseln att 
vara varandra trogna tills döden skiljer oss åt. 

Kan en kristen vara sambo?
På senare tid har det i vårt samhälle blivit mer regel än undantag att människor bor 
och lever tillsammans innan de är gifta. Men på den punkten bör kristna gå emot 
strömmen. Guds mening är att det sexuella samlivet ska skyddas av ett offentligt 
trohetslöfte. 
Äktenskapet har en stabilitet som samboskapet inte har. Som kristna behöver vi 
Guds välsignelse över det djupaste förhållande som livet bjuder.

Kallelsen att leva ogift
Att Gud har instiftat äktenskapet innebär inte att alla är kallade till denna livsform. 
Jesus säger att några har fått gåvan att leva i celibat (Matt 19:11-12). Och Paulus 
skriver om fördelarna med att leva ensam: man kan då mera helhjärtat ägna sig åt 
”vad som hör Herren till” (1 Kor 7:32-33). 
Att man förblir ogift behöver alltså inte betyda att man ”blivit över” utan kan vara 
ett medvetet val som Herren välsignar.

Homosexuell?
Att några har en homosexuell läggning är inget nytt, det har bara blivit mer öppen-
het kring detta på senare tid. Ingen kan rå för sin läggning, och därför får heller ingen 
skuldbeläggas för denna. 
Vad som förbjuds i både GT (t ex 3 Mos 20:13) och NT (t ex Rom 1:26-27) är själva 
utlevelsen av homosexualitet. På denna punkt är Bibeln entydig: Gud har avsett den 
sexuella föreningen endast för samlivet mellan man och kvinna. Detta är ju också den 
enda naturliga vägen för fortplantning. Den som tycker sig ha homosexuella 
tendenser bör pröva om han eller hon har nådegåvan att leva i celibat.



Enkönade äktenskap
Äktenskapet gäller enligt Guds instiftelse man och kvinna. Detta är förpliktande för 
kristna, även om det inte är det för samhället i stort. Kyrkan kan för sin del inte sätta 
sig emot att samhället lagstiftar om enkönade äktenskap eller döma i hur människor 
i allmänhet lever på det sexuella området. Bara den som vill följa Jesus hämtar väg-
ledning för sitt liv ur Guds ord.

Kyrklig vigsel av samkönade
Svenska kyrkan tillåter numera vigsel av två män eller två kvinnor. Däremot har 
kyrkan inte Guds mandat att förrätta sådana vigslar. Det är inte rådligt att handla 
tvärt emot Guds ord. Ännu är det tillåtet för präster i Svenska kyrkan att vägra viga 
samkönade par. Den dag denna vägran blir förbjuden står vi i en bekännelsesituation. 
”Man måste lyda Gud mer än människor” (Apg 5:29). Vi kan aldrig välsigna något som 
Gud inte välsignar.

Förstå vad som är Guds vilja
”Sök förstå vad som är Herrens vilja” står det i Ef 5:17. Guds vilja och avsikt med 
skapelsen är att man och kvinna ska leva tillsammans och föröka sig. Därför har han 
instiftat äktenskapet till skydd för familjen. Det är både Guds gåva och makarnas gåva 
till varandra. 
Mycket har förändrats genom tiderna, men skapelsen till man och kvinna har inte 
förändrats. Fortfarande är det Guds vilja att de två ska bli ett kött. Jesus talar till alla 
tider när han säger: ”Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt” 
(Matt 19:6).
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