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I dag skal vi snakke om ekteskap. Først vil jeg gi deg litt statistikk: 75 % av alle
kjernefamilier vil ha behov for noe ekteskapsrådgivning. Ett av to ekteskap vil ende i
skilsmisse. I 50 % av ekteskapene vil en av partene være utro i løpet av de fem første årene.
Selv i kristne sammenhenger sies det at så mange som 30 % av pastorene vil bli involvert i et
upassende forhold med noen i sin egen menighet. Det synes for meg som om vi slett ikke har
forstått de bibelske prinsippene dersom disse statistikkene er i nærheten av virkeligheten. Vi
skal derfor se på temaet ekteskap og se på noen av de ting Gud sier om det og om hvordan
du kan bli i stand til å styrke relasjonen i ditt ekteskap.
Ekteskapet er Guds idé. Han designet det. I 1. Mos 2:18 står det: «Og Herren Gud
sa: «Det er ikke godt for Adam å være alene. En hjelper som passer til ham, vil Jeg gjøre for ham.»»
Også i 1. Mos 1:31 står det: «Da så Gud det Han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Så
ble det kveld, og det ble morgen den sjette dagen.». Du må huske at dette var en fullkommen
skapelse. Gud kom og var sammen med mennesket. Han hadde en fantastisk relasjon med
ham. Hver dag kom Han i kveldingen når det kjølnet og var sammen med Adam. Noen
ganger tenker vi at om vi hadde en fullkommen relasjon med Gud, så ville vi egentlig ikke ha
behov for noe annet, men det stemmer ikke. Gud sa i 1. Mos 1:31 om det Han hadde skapt:
«Og se, det var overmåte godt». Det første Gud sa at «ikke var godt», finner vi i 1. Mos 2:18:
«Det er ikke godt for Adam å være alene». Så, ekteskap var Guds ide for å møte det behovet som
mennesket hadde, ved å gi ham en hjelper som passet til han for å møte problemet ensomhet
som han kunne komme til å støte på i livet. Ekteskap, om vi følger brukermanualen og legger
inn i det hva Gud tenkte, var ment å bringe lykke og ikke elendighet.
1. Mos 2:24 er første gangen Bibelen egentlig snakker noe særlig om ekteskapet.
Der står det: «Derfor skal en mann forlate sin far og mor og være knyttet til sin hustru, og de skal
være ett kjød.» Ekteskap er å forlate alle andre relasjoner for å endre fokuset i livet over på en
annen person, og Gud designet det slik. Det er som en treenig relasjon. I ekteskapsforholdet,
da Gud kalte Adam og Eva sammen, var det ikke bare Adam som relaterte til Gud eller Eva
som relaterte til Gud. Det var nå Adam og Eva som enhet, som ett, med formålet å kjenne
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Gud. Bibelen sier i 1. Pet 3:7: «Dere ektemenn, på samme måte skal dere leve sammen med dem
(konene deres) med forstand.....for at deres bønner ikke skal bli hindret.» (min parentes). I 1.
Mos 5:1-2, et virkelig supert avsnitt i Skriften, står det: «Dette er Adams slektsbok. På den dag
Gud skapte mennesket, formet Han det i Guds lignelse. Til mann og kvinne skapte Han dem, og
Han velsignet dem og kalte dem mennesker på den dag de ble skapt.» Legg merke til at Adam
gav sin hustru navnet Eva, men Gud kalte Adam og Eva sammen som en enhet, Adam. Så, i
ekteskapet er det ikke lenger Gud og meg eller Gud og henne, det er meg og min kone som
ett, arvinger av livets nåde som har blitt kalt til å tjene Gud med hensikt, å vandre som ett og
som en enhet.
I 1. Mos 2:24, som vi akkurat leste, står det at en mann skal forlate sin far og mor og
være knyttet til sin kone, og de skal være ett kjød. Ordet «knyttet» betyr å holde seg til eller
limes fast til, å bli ett, med hensikt å være ett. Hvis du har problem i ekteskapet ditt i dag, la
meg stille deg noen få spørsmål: De tingene du gjør, måten du er på overfor ektefellen din,
det du sier til ektefellen, gjør de at dere dras mot hverandre som ett? Eller skaper de et gap
eller avstand? Bibelens bud til ektefeller er å knytte seg til, eller holde seg til. Så, det du gjør,
bygger det relasjonen eller rives den ned? Du trenger å se litt på noe av disse tingene.
Folk tenker at kjærlighet bare er en følelse: «Jeg elsket deg før, men så forsvant
kjærligheten, og nå elsker jeg deg ikke lengre.» Tenk deg at du kom fra en familie som ikke
fungerte så godt. Så står du foran en prest eller dommer for å bli gift, og du lover å gi livet
ditt til den andre. Du ønsker virkelig at dette skal fungere til døden skiller dere ad. Men fordi
din familie ikke fungerte så godt, så har du aldri sett kjærlighet, aldri sett det uttrykt i din
familie, og aldri sett foreldrene dine dele noen varme uttrykk for kjærlighet. Din ektefelle
kommer kanskje fra en familie som viste mye kjærlighet, men du vet ikke hvordan dette skal
gjøres. Selv om du ønsker å elske denne personen du har gitt deg selv til, så vil du trolig feile,
fordi du ikke fungerer så godt selv i det, og fordi du aldri lærte hvordan kjærlighet uttrykkes.
Sannsynligheten er stor for at innen noen få år vil oppsøke rådgivning og si: «Vi fungerer
bare ikke sammen. Jeg elsker ikke den andre lenger». Men jeg har gode nyheter for deg i dag:
Hvis du har problemer i ekteskapet, vet jeg om noe som kan løse det.
Når du kjøper et nytt kjøleskap og har et problem med det, så vet du at du skal gå til
brukermanualen. Manualen vil fortelle deg hva som er feil, eller så kan du ta det med til en
servicemann. Det finnes en manual for arbeid med ekteskapet, hvordan du kan fikse det. Den
heter Guds Ord, og Bibelen sier oss i Tit 2:4 at kjærlighet er noe som kan bli undervist, noe
som kan bli lært. Om du kommer fra en dysfunksjonell familie som ikke fungerte så godt, og
ikke helt vet hvordan du skal elske din ektefelle - ekteskapet deres er i ferd med å rakne - så
er det gode nyheter. I 1. Joh 5:3 står det: «For dette er Guds kjærlighet, at vi holder Hans bud. Og
Hans bud er ikke tunge å bære». Gjennom de bud Jesus Kristus gav, som viser oss hvordan det

2-49

LEKSJON 10

EKTESKAP - del 1

er å elske, hvordan uttrykke godhet og generøsitet, og hvordan vi kan søke den andres beste i
ekteskapet, så kan Gud snu den situasjonen for deg.
Dette er bare en introduksjon til temaet om ekteskapet. Må Gud velsigne deg i dag
når du fortsetter å studere. Jeg tror Gud ønsker å gi deg mer visdom og kunnskap ettersom
du tar tak i dette temaet.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Ef 5:31-32. Ef 5:31 er et sitat fra 1. Mos 2:24. Ved å se på Ef 5:32, hva tror du
egentlig Gud snakker om i dette avsnittet?
2. Les Jak 4:4-5. Hva er det disse versene underviser?
3. Les 1. Pet 3:7. Hvorfor skal du vandre i enhet og kjærlighet overfor din kone eller
ektemann?
4. Les Joh 15:5. Kan ditt ekteskap lykkes uten Kristus som Herre i ditt liv?
5. Les Tit 2:4. Kjærlighet er ikke bare en følelse. I følge dette skriftstedet kan kjærlighet bli
____________.
6. Les 1. Joh 5:3. Når vi går i følge Guds bud går vi i _____________.
7. Les Matt 7:12. Hvis vi har problemer i ekteskapet, er det fordi noen ikke vandrer i
___________.
8. Les 1. Kor 13:4. Kjærligheten er _________.
A. Emosjonell.
B. En god følelse.
C. Vennlig.

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Ef 5:31-32 - Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og være knyttet til sin kone, og de to
skal være ett kjød. Dette er et stort mysterium, jeg taler her om Kristus og menigheten.
Jak 4:4-5 - Dere horkarer og horkvinner! Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot
Gud? Hver den som vil være venn med verden, gjør seg selv til Guds fiende. Eller mener dere at
Skriften taler tomme ord når den sier: Den Ånd som bor i oss, søker etter nidkjærhet?
2-50

LEKSJON 10

EKTESKAP - del 1

Jak 4:4-5 - Utro som dere er, vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den
som vil være verdens venn, blir Guds fiende! Eller mener dere det er tomme ord når Skriften sier:
Med brennende iver gjør Gud krav på den ånd han har latt bo i oss? (Bibelen 2011, Det Norske
Bibelselskap).
Jak 4:4-5 - You adulterers and adulteresses, do you not know that the friendship with the world
is enmity with God? Whoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Do you
think that the Scripture says in vain, «He yearns jealously for the spirit that lives in us.» (Modern
English Version, MEV).
Jak 4:4-5 - Du mann og kvinne som er utro, vet dere ikke at vennskapet med verden er fiendskap
mot Gud? Den som vil bli en venn av verden, er Guds fiende. Tror dere at Skriften sier forgjeves:
«Han lengter sjalu på ånden som lever i oss.» (MEV, oversatt).
1. Pet 3:7 - Dere ektemenn, på samme måte skal dere leve sammen med dem med forstand, idet dere
gir konene ære som det svakere kar og som medarvinger til livets nåde, for at deres bønner ikke skal
bli hindret.
1. Pet 3:7 - På samme måte dere menn: Vis omtanke i samlivet med kvinnen, som er en svakere
part. Vis henne ære, for sammen skal dere arve nåden og livet. Gjør dette, så ikke deres bønner blir
hindret. (Bibelen 2011, Det Norske Bibelselskap).
Joh 15:5 - Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i Meg og Jeg i ham, bærer mye frukt. For
uten Meg kan dere slett ikke gjøre noe.
Tit 2:4 - for at de skal oppmuntre de unge kvinnene til å elske sine ektemenn, elske sine barn,
Tit 2:4 - så de kan lære de unge kvinnene å elske mann og barn, (Bibelen 2011, Det Norske
Bibelselskap).
1. Joh 5:3 - For dette er Guds kjærlighet, at vi holder Hans bud. Og Hans bud er ikke tunge å bære.
Matt 7:12 - Derfor, alt det dere vil at menneskene skal gjøre for dere, det skal dere også gjøre for
dem, for dette er loven og profetene.
1 Kor 13:4 - Kjærligheten er tålmodig, og den er vennlig. Kjærligheten er ikke misunnelig.
Kjærligheten skryter ikke, er ikke oppblåst.
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FASIT.
1. Les Ef 5:31-32. Ef 5:31 er et sitat fra 1. Mos 2:24. Ved å se på Ef 5:32, hva tror du
egentlig Gud snakker om i dette avsnittet?

En relasjon mellom Kristus og Hans menighet (sammenlignet med et
ekteskap).
2. Les Jak 4:4-5. Hva er det disse versene underviser?

Snu ryggen til verden og søk Herren. Gud har en brennende iver etter oss
og at vi skal være tro mot Ham. (Se også den engelske oversettelsen av dette
skriftstedet, oversetters kommentar).
3. Les 1. Pet 3:7. Hvorfor skal du vandre i enhet og kjærlighet overfor din kone eller
ektemann?

Slik at mine bønner ikke blir hindret.
4. Les Joh 15:5. Kan ditt ekteskap lykkes uten Kristus som Herre i ditt liv?

Nei.
5. Les Tit 2:4. Kjærlighet er ikke bare en følelse. I følge dette skriftstedet kan kjærlighet bli
____________.

Lært. (Kjærlighet kan læres og oppmuntres).
6. Les 1. Joh 5:3. Når vi går i følge Guds bud går vi i _____________.

Kjærlighet.
7. Les Matt 7:12. Hvis vi har problemer i ekteskapet, er det fordi noen ikke vandrer i
___________.

Kjærlighet.
8. Les 1. Kor 13:4. Kjærligheten er _________.

C. Vennlig.
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