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LEKSJON 11

EKTESKAP - del 2
Av Don Krow

I dag skal vi igjen se på temaet ekteskap og spørsmålet er: «Hva er et ekteskap?»
Har du noen gang tenkt på det? I følge Bibelen var det Guds idé å designe ekteskapet.
Ekteskap er sammenføyning, en enhet, å bli ett. I 1 Mos 2:24 står det: «Derfor skal en mann
forlate sin far og mor og være knyttet til sin hustru, (de vil bli sammenføyd, og han vil holde
seg til sin hustru) og de skal være ett kjød.» (Min parentes). Visste du at ekteskap er mer enn
å komme sammen, mer enn å bli en enhet? Det står for eksempel, i 1. Kor 6:15-16, at hvis
jeg som er kristen går ut og ligger med en prostituert, blir jeg ett kjød med henne. Ta så i
betraktning sitatet fra 1. Mos 2:24 om ekteskapet. Å være sammen med en prostituert vil
ikke automatisk gjøre at jeg ses på som skilt fra min kone eller gift med den prostituerte fordi
jeg hadde samleie med henne. Så, hva er ekteskap? Hvis ekteskap er en enhet, hvis det er å
sammenføyes, hvis det er å bli ett kjød, hva er forskjellen mellom det og å gå til en prostituert.
Det er helt klart at om du går inn til en prostituert, så blir du ett kjød med henne.
Bibelen sier at ekteskap er en enhet, en sammenføyning, å bli ett, men det er mer enn
det. Det er å bli ett gjennom en pakt. Ordet «pakt» er på hebraisk berith, og ordet har i seg
betydningen å binde sammen. Det er en total forpliktelse fra en person, ja, en forpliktelse helt
til døden skiller dem. Nå, hvis jeg gikk inn til en prostituert, hvis jeg gjorde en slik fryktelig
synd som det, så ville det ikke være noe forpliktelse fra meg til henne. Hovedinnholdet i et
ekteskap er først og fremst å forsake alle andre. Bibelen sier at du skal forlate din far og din
mor og knytte deg til din hustru. Esekiel sier: «Du ble min». Det er å forsake alle andre for
denne ene – å overgi deg selv til denne ene. Det er helt åpenbart at om du på en umoralsk
måte går til en annen person når du er gift, så vil det bryte prinsippet om ekteskap, den
enheten og den sammenføyningen en har etablert ved en pakt eller forpliktelse. Esek 16:8
kaller ekteskap en pakt. I Efeserne kapittel 5 lærer vi at i ekteskapet, skal mannen elske sin
hustru slik som Kristus elsket menigheten, og at det er en pakt av kjærlighet. Grunnen til at
det er en pakt av kjærlighet er fordi kjærlighet er det rådende prinsippet i ekteskapet. Over
alt annet må kjærlighet være det rådende prinsippet i ekteskapet.
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Ekteskap er en pakt om enhet. Det står i 1. Pet 3:7 at hvis jeg ikke ærer og setter
pris på min kone som det svakere kar og innser at vi er medarvinger til livets nåde, så vil
våre bønner bli hindret. Tenk på det – våre åndelige liv kan hindres hvis vi ikke vandrer i
en slik enhet og harmoni som Gud har designet for relasjonen i ekteskapet. Ordsp 2:1617 snakker om en løsaktig kvinne som forlater sin ektepakt, hennes ungdoms venn, og den
ekteskapsrelasjonen kalles en pakt med hennes Gud. Dette er svært alvorlig. Det er en pakt vi
inngår med en person, men det er også en pakt vi inngår innfor Gud. Så selv om jeg elsker å
tjene mennesker, så har Gud en prioritet, og det er å fokusere på mitt ekteskap. Ekteskap er i
virkeligheten en fokusering av livet mitt på et annet individ, og som jeg sa, er det herskende
prinsippet kjærlighet.
Matt 7:12 sier at hva du ønsker at noen skal gjøre for deg, skal du gjøre for dem, for
slik er loven og profetene. Det er akkurat det samme prinsippet som bør råde i ekteskapet.
Det er ikke en egoistisk ting, ikke for ditt ego, ikke bare om hva denne personen kan gi
deg. Bibelen sier i 1. Kor 13:4 at kjærligheten er vennlig. Det betyr å søke andres velferd, å
være generøs og vennlig, og til å alltid søke den andres beste. Grunnen til at ekteskapet er
designet på den måten, er fordi det er et forbilde, en modell for hvordan en ekte relasjon til
Gud skal være. Han har gitt oss et eksempel i det naturlige. Han har vist oss hvordan vi skal
ha et godt ekteskap, et supert ekteskap, fordi Han ønsker at vi skal ha en modell for hvordan
en reell evig relasjon med Ham vil være. Ekteskapet er bare fram til døden skiller oss, kun
midlertidig. Bibelen sier at i oppstandelsen, så hverken tar man til ekte eller gir til ekte. Gud
vil at vi skal forstå hva et godt ekteskap er – prinsippene om kjærlighet – prinsippene om
uselvisk å gi til en annen. Han sier: «Det Jeg virkelig vil at du skal forstå er at Jeg har kalt deg
inn i en ekteskapsrelasjon med Meg – ikke en midlertidig relasjon, ikke en som bare varer
noen år og så er over, men en evig relasjon der all Min kjærlighet vil bli manifestert for deg
for evig og alltid.»
La meg gi deg noen få prinsipper for ekteskap. Ekteskap er en sammensmelting, ikke
bare et partnerskap. Bibelen snakker om det i 1. Mosebok kapittel 4 som «samliv» og i 1. Pet
3:7 som å være «medarvinger til livets nåde». Ekteskapet er en pakt, som betyr bindende, og
det er forpliktelse involvert. Synd kom ikke inn i den første menigheten men den kom inn i
det første ekteskapet, så vi trenger få tak i brukermanualen, få instruksjonene til ekteskapet,
og ta i bruk prinsippene om kjærlighet i våre liv. Vi spør også: «Hva er kjærlighet?»
Definisjonen på kjærlighet er egentlig, på en måte, uselviskhet. Jes. 53:6 sier at vi er som
sauer, at vi gikk oss vill og vendte oss hver til sin vei, men i ekteskapet så fokuserer vi på den
andre og søker det som er bra og nyttig for den andre.
Bibelen forteller oss i Brevet til Efeserne at det å elske sin kone er som å elske sin
egen kropp. Vi ektemenn skal elske og ære den kona som Gud har gitt oss, noe som betyr å
sette pris på henne. Å elske din egen kropp betyr ikke at du sitter og holder din egen hånd,
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klapper på deg selv og sier: «Å, jeg elsker deg!» Det er ikke slik i det hele tatt. Å elske deg
selv er å beskytte deg, gi kroppen næring og ta vare på deg selv. Vi skal aldri ta våre koner for
gitt, aldri ta en av hennes svakheter og eksponere den offentlig, aldri gjøre narr av henne, eller
gjøre noe som sårer henne. Vi skal elske henne slik som vi elsker vår egen person.
Løft deg selv opp til Gud i bønn, og takk Ham først av alt for at Han elsker deg. Takk
Ham så for din partner, ektefellen Han gav til deg. Dette kan være en del av ditt problem.
Det kan være du ikke har satt pris på ektefellen din, kanskje du har trykket ham eller henne
ned, og Bibelen sier at det egentlig er egoisme og det er en synd. Det står i Ef 5:26 at Jesus
renset menigheten ved vannbadet i Ordet, ved Hans Ord som Han talte over menigheten.
Når du snakker ord over din ektefelle, vil de stige til nivået på de ordene du taler. Hvis du
sier: «Du er ikke bra, du er stygg, du er overvektig», så vil du undertrykke ekteskapet ditt og
ikke skape enhet, men avstand og fremmedgjøring. Men hvis du snakker vennlige ord som:
«Kjære, jeg setter pris på det du gjør. Jeg setter pris på deg. Jeg elsker deg», og bygger opp
under ordene med dine handlinger, så vil din ektefelle stige til nivået av dine ord.
Ser du nå at mange av problemene i din ekteskapsrelasjon skyldes ordene dere har
talt ut? Har du trykket din ektefelle ned i stedet for å løfte opp? Jeg oppmuntrer deg til å tale
gode ord over din ektefelle i dag. Kjærlighet er ikke en følelse; kjærlighet er å søke det som er
bra og nyttig for den andre uavhengig av hvordan du føler deg. Begynn i dag med vennlige
handlinger, akkurat som å male flere lag lakk på treverk. Slik bygges kjærlighet opp - ved små
vennlige handlinger. Begynn å akte, ære, verdsette og tale kjærlige ord over din ektefelle, og
du vil se forskjell. Gud velsigne deg ettersom du tar i bruk disse prinsippene.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Ordsp18:22. Ekteskapet er:
A. En god ting.
B. Forferdelig.
C. Til glede for Herren.
2. Les Heb 13:4. Sex i ekteskapet (eller i ektesengen) er:
A. Synd.
B. Skittent og ondt.
C. Ubesmittet.
3. Les Fork 9:9 (New American Standard Version, oversatt). Sant eller usant: Et ekteskap
etter Guds standard er en gave og en belønning fra Gud til deg i dette livet.
4. Les 1 Joh. 3:18 (New Century Version, oversatt). Dommer Phillip Gilliam uttalte at i de
28.000 ungdoms-rettssaker han hadde dømt, var mangelen på kjærlighet mellom far og
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mor, den største årsaken til ungdomskriminalitet som han visste om (Together Forever,
side 152). Hvordan skal vi vise kjærlighet?
5. Les Ef 5:28. Sant eller usant: Jeg skal ikke overse min kone i større grad enn jeg overser
min egen kropp.
6. Les 1. Joh 3:16. Sant eller usant: Ordene «Jeg elsker deg» kan være nydelige hvis de blir
bekreftet av handlinger. Jesus bekreftet Sine ord ved å legge ned sitt liv for oss. Vi bør
legge ned våre liv for våre ektefeller på så mange praktiske måter som vi bare kan.
Tilleggsoppgave: Del noen praktiske måter du vil bli vist kjærlighet.
7. Les Ef 5:25-26. Sant eller usant: Min kone vil leve opp til det jeg taler over henne. Jeg
fører henne til det potensialet som er i det jeg taler over henne.
8. Les Rom 8:38-39 og 1. Joh 4:19. Sant eller usant: Vi fris til (eller elskes) ved kjærlige ord
som uttales og som følges opp av handling. Gud fridde til oss ved å tale til oss kjærlige
ord fra Hans kjærlighetsbrev, nedskrevet i Bibelen.
9. Les 1. Joh 5:3 og 2. Joh 1:6. Sant eller usant: Kjærlighetens «hvordan ……» er uttrykt og
kjent ved Jesu bud. Vi kan lære disse kjærlighetsprinsippene fra Guds ord.
10. Les Joh 14:15. Sant eller usant: Kjærlighet handler ikke om dine følelser, men om din
vilje. Alle bud i Bibelen er gitt for å følges med viljen, ikke følelsene. Gud sier ikke
hvordan vi skal føle, men heller hvordan vi skal handle.
11. Les Gal 5:22-23. Kjærlighet er ikke naturlig. Den må læres og den er født inn i
menneskeheten ved Den Hellige Ånd. Kjærlighet er en frukt av:
A. Menneskenes tanker.
B. Menneskenes natur.
C. Guds Ånd
12. Les Ef 5:31-32. Et godt ekteskap er en småskala-modell av hva?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Ordsp 18:22 - Den som finner en hustru, finner det gode; han har fått velbehag fra Herren.
Heb 13:4 - Ekteskapet skal holdes i ære blant alle, og ektesengen skal holdes usmittet, for horkarer
og ekteskapsbrytere skal Gud dømme.
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Fork 9:9 - Nyt livet med den hustruen du elsker alle, dagene av ditt tomme liv, som Han har gitt
deg under solen, ja alle dine tomme dager. For det er din del i livet og i det strevet du har under
solen.
Fork 9:9 - Nyt livet med den kvinnen du elsker alle dager i ditt flyktige liv som Han har gitt deg
under solen, for dette er din belønning i livet og i ditt arbeid og slit under solen. (New American
Standard Version, oversatt).
1. Joh 3:18 - Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet.
1. Joh 3:18 - Mine barn, vi skulle elske mennesker, ikke bare med ord og prat, men med våre
handlinger og sanne omsorg. (New Century Version, oversatt)
Ef 5:28 - På samme måte skylder ektemennene å elske sine egne koner som sin egen kropp. Den som
elsker sin kone, elsker seg selv.
1. Joh 3:16 - På dette har vi lært kjærligheten å kjenne, at Han ga sitt liv for oss. Også vi skylder å
gi våre liv for brødrene.
Ef 5:25-26 - Dere ektemenn, elsk deres koner, slik også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for
den, for at Han skulle hellige den, idet Han renset den ved vannbadet i Ordet,
Rom 8:38-39 - For jeg er overbevist om at verken død eller liv, verken engler eller myndigheter
eller makter, verken det som er nå eller det som skal komme, verken høyde eller dybde eller noen
annen skapning skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus, vår
Herre.
1. Joh 4:19 - Vi elsker Ham fordi Han har elsket oss først.
1. Joh 5:3 - For dette er Guds kjærlighet, at vi holder Hans bud. Og Hans bud er ikke tunge å bære.
2. Joh 1:6 - Og dette er kjærligheten, at vi vandrer etter Hans bud. Dette er budet, slik som dere
har hørt det fra begynnelsen, at dere skulle vandre i det.
Joh 14:15 - Hvis dere elsker Meg, så hold Mine bud.
Gal 5:22-23 - Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet, godhet,
trofasthet, saktmodighet, selvtukt. Loven er ikke imot slike.
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.
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FASIT.
1. Les Ordsp18:22. Ekteskapet er:

A. En god ting og C. Til glede for Herren.
2. Les Heb 13:4. Sex i ekteskapet (eller i ektesengen) er:

C. Ubesmittet.
3. Les Fork 9:9 (New American Standard Version, oversatt). Sant eller usant: Et ekteskap
etter Guds standard er en gave og en belønning fra Gud til deg i dette livet.

Sant.
4. Les 1. Joh 3:18 (New Century Version, oversatt). Dommer Phillip Gilliam uttalte at i de
28.000 ungdoms-rettssaker han hadde dømt, var mangelen på kjærlighet mellom far og
mor, den største årsaken til ungdomskriminalitet som han visste om (Together Forever,
side 152). Hvordan skal vi vise kjærlighet?

Gjennom våre handlinger og sanne omsorg.
5. Les Ef 5:28. Sant eller usant: Jeg skal ikke overse min kone i større grad enn jeg overser
min egen kropp.

Sant.
6. Les 1. Joh 3:16. Sant eller usant: Ordene «Jeg elsker deg» kan være nydelige hvis de blir
bekreftet av handlinger. Jesus bekreftet Sine ord ved å legge ned sitt liv for oss. Vi bør
legge ned våre liv for våre ektefeller på så mange praktiske måter som vi bare kan.

Sant.
Tilleggsoppgave: Del noen praktiske måter du vil bli vist kjærlighet.
7. Les Ef 5:25-26. Sant eller usant: Min kone vil leve opp til det jeg taler over henne. Jeg
fører henne til det potensialet som er i det jeg taler over henne.

Sant. Det greske ordet brukt i Ef 5:26 er Rhema som betyr «talte ord»
8. Les Rom 8:38-39 og 1. Joh 4:19. Sant eller usant: Vi fris til (eller elskes) ved kjærlige ord
som uttales og som følges opp av handling. Gud fridde til oss ved å tale til oss kjærlige
ord fra Hans kjærlighetsbrev, nedskrevet i Bibelen.

Sant. Guds ord er full av kjærlige ord til oss.

2-58

LEKSJON 11

EKTESKAP - del 2

9. Les 1. Joh 5:3 og 2. Joh 1:6. Sant eller usant: Kjærlighetens «hvordan ……» er uttrykt og
kjent ved Jesu bud. Vi kan lære disse kjærlighetsprinsippene fra Guds ord.

Sant.
10. Les Joh 14:15. Sant eller usant: Kjærlighet handler ikke om dine følelser, men om din
vilje. Alle bud i Bibelen er gitt for å følges med viljen, ikke følelsene. Gud sier ikke
hvordan vi skal føle, men heller hvordan vi skal handle.

Sant.
11. Les Gal 5:22-23. Kjærlighet er ikke naturlig. Den må læres og den er født inn i
menneskeheten ved Den Hellige Ånd. Kjærlighet er en frukt av:

C. Guds Ånd.
12. Les Ef 5:31-32. Et godt ekteskap er en småskala-modell av hva?

Kristus og Hans menighet.
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