
”Ægteskabet i Guds ords lys” v/ Øivind Anderseni  

Hvad siger Guds Ord? 

I Matt 5,27-32 siger Jesus: ” I har hørt, at der er sagt: ›Du må ikke bryde et ægteskab.‹ Men jeg siger jer: 

Enhver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit 

hjerte. Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig; for du er bedre tjent med, at et 

af dine lemmer går tabt, end med, at hele dit legeme kastes i Helvede. Og hvis din højre hånd bringer dig til 

fald, så hug den af og kast den fra dig; for du er bedre tjent med at miste et af dine lemmer, end at hele dit 

legeme kommer i Helvede. Der er sagt: ›Den, der skiller sig fra sin hustru, skal give hende et skilsmissebrev.‹ 

Men jeg siger jer: Enhver, som skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt, forvolder, at der begås 

ægteskabsbrud med hende, og den, der gifter sig med en fraskilt kvinde, begår ægteskabsbrud.”  

I Matt 19 spurgte farisæerne Jesus, om det gik an at skille sig for enhver sags skyld. Jesus svarer: ”»Har I 

ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde: ›Derfor skal en mand 

forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød‹? Derfor er de ikke længere to, 

men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille.« De spurgte ham: »Hvorfor har 

Moses så påbudt manden at give et skilsmissebrev, når han skiller sig fra hende?« Han sagde til dem: »Det 

var med tanke på jeres hårdhjertethed, at Moses tillod jer at skille jer fra jeres hustru, men fra begyndelsen 

var det ikke sådan. Jeg siger jer: Den, der skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt og gifter sig med 

en anden, begår ægteskabsbrud.«” 

Vi skal tage udgangspunkt i det sjette bud. Det lyder sådan: ”Du skal ikke drive hor” (norsk 

oversættelse). Ret oversat fra den hebraiske grundtekst i GT, står der: ”Ikke bryde ægteskabet”! Det er en 

bogstavelig oversættelse. Nogen mener, at det reducerer det sjette bud. Det passer ikke. 

Det er bogstavelig det, Gud siger: ”Ikke bryde ægteskabet”. Men da bliver det sjette bud kun aktuelt for 

dem, der lever i ægteskabet!? Da kan det sjette bud ikke være aktuelt, før man er gift? Og derfor behøver 

man vel heller ikke tage hensyn til det sjette bud, før man er gift?  

Der er desværre mange, som forkynder sådan i dag. Og dette syn bliver også lagt til grund for meget af 

undervisningen i skolerne i dag. Det er at fornægte Guds ord. 

Hvad betyder ”ægteskab”?  

Derfor må vi spørge: Hvad betyder ”ægteskab”? 

Jesus siger: ”Har I ikke læst?” Det gælder ikke kun farisæerne, som Jesus talte til. Det gælder os! Det gælder 

de unge. Har vi læst Guds ord? Vil vi rette os efter Guds ord? 

Det tror jeg faktisk, at de fleste vil! ”Har I ikke læst”, siger Jesus, ”at Skaberen fra begyndelsen af skabte 

dem som mand og kvinde?” Her ligger en vældig lærdom. 

I 1 Mos 1,26 -27 står der, at da Gud skulle skabe mennesket, var der en rådslutning i Gud på forhånd: ”Lad 

os skabe mennesker i vort billede.” Gud rådslår med sig selv om at skabe et menneske. Videre står der: 

”Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.” 

Her er ental og flertal brugt i en og samme betydning. Da Gud skabte mennesket (ental) i sit bilde, så skabte 

han dem til mand og kvinde, ental og flertal. Det er mennesket. Mennesket er mand og kvinde. 

Dette er en forunderlig Guds ordning. Det er under menneskets liv på jorden ægteskabet gælder. I det 

fuldkomne Guds rige er der ikke længere noget køn. Jesus siger: ”I opstandelsen hverken gifter man sig eller 

giftes bort, men er som engle i himlen” (Matt 22,30). Der er ikke mand og kvinde. Der er ikke noget køn. 



Men under menneskets jordeliv er mennesket skabt som mand og kvinde, og Jesus siger: ”De (er) ikke 

længere to, men ét kød.” Det læser vi om i 1 Mos 2,24. 

Det er altså Guds ord. Det er Guds tale. Og det siger, hvad ægteskabet egentlig er: Et samfund, et samliv 

mellem en mand og en kvinde. 

Syndens følger  

Hvis synden ikke var kommet ind i verden, ville mennesket have været højhelligt og rent. Synden ødelagde 

menneskets gudsbilledlighed. Ægteskabet blev også ødelagt. Det er lige fuldt Guds ordning, som stadig 

gælder. Men der var ikke blevet flere kvinder end mænd, eller omvendt, hvis synden ikke var kommet ind i 

verden. Der er så mange ting, som er blevet ødelagt og forskudt på grund af menneskets synd. 

Det aktuelle for os i denne sammenhæng er: Hvordan synder man mod det sjette bud? Hvad vil det sige at 

bryde ægteskabet? Det er dét, Jesus lægger os på hjerte, og samtidig løfter alvoren og følgerne frem. 

Han siger, at den som bryder ægteskabet, bliver kastet i helvede. Det er ikke mig, der siger det. ”Hvis dit 

højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig; for du er bedre tjent med, at et af dine lemmer 

går tabt, end med, at hele dit legeme kastes i Helvede.” (Matt 5,29). Det er Jesus, som siger det. Hvis et 

menneske synder mod det sjette bud og ikke omvender sig fra det, bliver han ikke frelst. Da går han fortabt. 

Du må være klar over, at det er Jesus, han som elsker os, og som selv har købt os fri fra vore synder med sit 

blod, som siger det til os, for at advare os. Vi kan ikke tage let på spørgsmålet om ægteskabet og det sjette 

bud. Jesus tager det ikke let. Og hvilket lys det kaster over vores tid! Disse spørgsmål viser, hvordan vores 

tid er fordærvet og ødelagt, og hvor langt vi er kommet bort fra sandheden. 

Konkrete synder  

Hvordan synder man mod det sjette bud?  

Principielt sker det på en af to måder. Enten ved at opløse et ægteskab, som består, eller ved at overtræde 

skillelinjen mellem mand og kvinde udenom ægteskabet. Vi skal se lidt på begge aspekter. 

1) At opløse et ægteskab som består, skilsmisse, er synd; og al skilsmisse er synd, undtagen i det ene 

tilfælde, hvor Jesus siger: ”af anden grund end utugt”. Det kan jo ske, at et ægteskab allerede er ødelagt, at 

den ene part har syndet. Da påbyder han ikke skilsmisse. Det bedste ville være, at den part, som har syndet, 

omvender sig, så ægteskabet kan blive godt igen. Kan det ikke ske, så er det jo allerede brudt; og det er den 

eneste undtagelse, som er grundlag for skilsmisse. Ellers er al skilsmisse synd efter Guds ord. 

Naturligvis kommer der her et kor af protester, og der kommer alle slags modforestillinger. Men dette er 

Jesu ord, så får andre sige, hvad de vil. Jeg har hele mit liv fulgt Jesus, og det har jeg tænkt at gøre så længe, 

jeg lever. Det jeg siger, det er Herrens ord. Du kommer i konflikt med mange mennesker i dag, når du 

indretter dit liv efter Herrens ord. Jesus har sagt, at der skal komme en tid, hvor de endda tror, at de gør 

Gud en velgerning, når de slår os ihjel. I den grad kan vi komme i modsætning til mennesker, men det får så 

være.  

2) I og med at ægteskabet er samfund og samliv mellem en mand og en kvinde, så har Gud sat en hellig 

skillelinje mellem mand og kvinde udenom ægteskabet. Det er klart, at den skillelinje gælder alle 

mennesker, også de som endnu ikke er i et ægteskab. At krænke denne skillelinje, som går mellem mand og 

kvinde – udenom ægteskab – det er at drive hor. Det kan ske på mange måder. Jesus siger, det kan ske ved 

et blik: ”Hvis højre øje bringer dig til fald”… - Vi hører om en mand, som ser på en kvinde for at begære 

hende. Det ord som er brugt om ”en kvinde”, betyder en kvinde som tilhører en anden mand. Hvis man ser 

på en kvinde, som man ikke har ret til, som ikke tilhører en selv, for at begære hende, da er man allerede 



faldet i synd i sit hjerte. I Matt 15,19 står der: ”Thi fra hjertet udgår onde tanker, mord, ægteskabsbrud, 

utugt, tyveri, falsk vidnesbyrd og bespottelser.”  

Synden begynder i hjertet. Selv om en synd ikke er blevet udført i handling, så er det allerede en synd i 

hjertet, og det er vores målestok her. Det er dette, Jesus siger og således advarer os. Alt som vi på forhånd 

ved vil friste os, skal vi undgå, så langt det står til os; selvom vi måske kommer til at leve et noget 

amputeret liv efter hvad mennesker mener. Vi kan jo ikke bogstaveligt rive øjet ud af hovedet eller hugge 

hånden af i den forstand; men du er klar over, hvad Jesus mener. Selv om vores liv bliver amputeret, og 

mange synes, at vi må forsage og give afkald på mange ting, som hører menneskelivet til, så er det bedre 

end at falde i synd og risikere at hele ens legeme bliver kastet i helvede. Og jeg gentager, det er ikke mig, 

som siger det, det er Jesus. 

En hellig skillelinje  

Denne skillelinje mellem mand og kvinde kan overtrædes ved ord, simple vitser, letsindige sange som der er 

så forfærdelig meget af. Det er underligt, at det ikke er muligt at have et underholdningsprogram i radio 

eller i fjernsynet, uden at det skal dreje sig om hor i en eller anden form. Hvad som er så morsomt ved det, 

er uforståelig. Bibelen kalder sådan tale for rådden snak og siger til os, som er kristne: Lad ingen rådden 

snak gå ud af din mund. 

Videre krænkes denne skillelinjen mellem mand og kvinde udenom ægteskabet, ved at man simpelt hen 

lever sammen uden at være gift. Det er i sandhed at drive hor. Og hvis forlovede begynder at leve sammen 

før de er gift, er det at drive hor. Papirløse ægteskaber er også hor. Det siger Guds ord. 

Man kan ikke sige at vielsen er uden betydning. Efter Guds ord er det den, det kommer an på, om man har 

ret til at leve sammen eller ikke. Man var vældig nøje med det efter Moseloven, og den gælder fremdeles 

for os som er kristne. 

Hvad med vores tid?  

Og så kan vi spørge: Hvordan ser det ud i blandt os i dag? Jeg vil helst slippe for at svare på det. Og jeg tror 

egentlig ikke, det er nødvendigt. For efter det jeg allerede har sagt, i det jeg har henvist til Guds Ord, bliver 

følgende klart for os: Vi har syndet. Det må vi bøje os for. Endda mellem kristne mennesker leves der i synd. 

Og den som er sjælesørger, får at se mange ting som gør ondt ind i hjertets allerinderste. Det er ikke nogen 

sjældenhed at unge mennesker, som rejser omkring og synger i sanggrupper, vidner om Jesus, holder 

bibeltimer og siger de er ude for at evangelisere, samtidig lever i hor. 

Så er der mange, som siger: ”Man skal ikke tage det så nøje!” Det sagde de falske profeter også. Du kan for 

eksempel læse hos profeten Amos, hvad Herren siger om dem, som ikke tog det nøje med det sjette bud. 

En anden sag jeg har lagt mærke til: Med de falske profeter fulgte musik, som havde ”larmende sang”, som 

det hedder. Hos profeten Amos, siger Herren: ”Jeg hader jeres larmende sange”. Jeg spekulerer på, om det 

har noget at sige os i dag, eller hvad tror du? Jeg spørger bare, uden at sige mere om dette nu. Men her er 

meget at tænke på. 

En velsignet gave – og opgave  

Jeg vil gå tilbage til det, som Gud har givet os i ægteskabet. Det er et velsignet samfund, Gud har oprettet. 

Et samfund mellem en mand og en kvinde, som er velsignet af Herren, og som hører med til et sandt og 

sundt menneskeliv. Det er ikke bare, at det har betydning for vort Gudsforhold, at vi lever ret efter Guds 

ord, men det har også stor betydning for, hvad vi er som mennesker i samfundet. Ægteskabet og hjemmet 

er selve fundamentet i samfundet, og det er ikke underligt, at djævelen forsøger at ødelægge det. 



Men jeg vil understrege at ægteskabet er en velsignet institution, hvis man lærer at indrette sig efter Guds 

ord. Vi har forskellige formaninger i Bibelen om dette. Jeg henviser ikke mindst til Ef. 5. Der siger Herren 

noget til ægtemænd: ”Mænd, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den”. 

Han siger til hustruerne: ”I hustruer (underordne jer) under jeres mænd, som under Herren.” Det er ikke 

sideordning, men hustruen er underordnet manden i ægteskabet. Det betyder, at manden er den 

ansvarlige instans overfor Gud. Det som er galt i et ægteskab og et hjem, har manden ansvaret for, og det 

skal han gøre regnskab for. 

Til ægtemanden  

Luther bruger stærke ord om det. Han siger, at manden i sit hjem er konge, præst, biskop og lærer. Nu er 

der mange mænd, som misbruger dette, også kristne mænd.  

Lad mig få lov at sige et ord til dig, som er ægtemand. Du har ikke lov til at sige til din hustru: ”Du skal 

underordne dig under mig.” Er du klar over, at du ikke har lov til at sige det!? Det er Herren, som siger: ”I 

hustruer…” Du har ikke lov til at sige det. Du har ikke lov til at anvende dette ord på den måde, at alt skal gå 

efter din bestemmelse i ægteskabet. Da er du en hustyran, og da synder du. Det er ikke det, som var 

Herrens mening. Vi må se disse ting i Guds ords lys og ikke efter menneskers tankegang. Når det gælder 

underordning, er det Herren, som siger noget til os ægtemænd. Og det er Herren, som siger noget til vores 

hustruer. Det Herren siger til dem, det kan jeg ikke tage i min mund. Du forstår forskellen.  

Og læg mærke til dette: ”I mænd, elsk eders hustruer, ligesom Kristus elskede kirken og gav sig selv for 

den.” Det er ord til dig og mig. Hvordan elskede Kristus kirken? Han tog ansvaret på sig for vore synder. Han 

gjorde netop det, som står her: ”Han gav sig selv hen for den.” Gør du også det for din hustru? Og jeg må 

spørge mig selv for Guds ansigt: Gør jeg dette i mit ægteskab? Hvordan tror du, det ville blive i ægteskabet, 

hvis vi praktiserede dette? 

Jeg kunne have lyst at give dig, som er ægtemand, nogle råd. Se på din hustru som Guds gave til dig. Det 

kan skifte med vores følelser, og det er der ikke noget unormalt i. Men der er en ting, som står fast. Din 

hustru er noget, som ingen anden kvinde i denne verden er for dig. Hun er Guds gave til dig. Og en gave har 

ikke bare betydning alt efter, hvad den er i sig selv. Gaven har også betydning i forhold til, hvem det er, som 

har givet den. 

Vi havde et almindeligt æggebæger af træ derhjemme. Det var håndmalet og pænt. Men det som havde 

den store betydning var, at det oprindeligt var en gave fra dronning Maud. Hver gang jeg så det 

æggebæger, måtte jeg tænke på hende, som havde givet det. Derfor blev der noget særligt over det. Din 

ægtefælle har noget, som ingen andre har for dig. Gud har givet dig hende. 

Videre vil jeg spørge dig: Takker du nogle gange for din hustru? Ser du, hvad hun gør for dig? Lægger du 

mærke til de nystrøgede gardiner? Tager du alt som en selvfølge? Har du ”kravmentalitet”, eller har du 

”takkementalitet”? Begynd at sig tak! 

Og så vil jeg til sidst sige dig: Se mere på dine pligter end dine rettigheder i ægteskabet. Tænk om alle 

ægtefolk gjorde det. Hvis du prøver at gøre det, vil du blive lykkelig. Du får det godt. Men hvis du vil have 

det ondt, så skal du bare trumfe dit igennem. Jeg siger til jer ægtemænd, som altid skal have det, som I vil: 

Du gør ondt! Du bliver ond! Du skaber ondt! Og du ved det bedst selv. Var det det, du ville? Tænk om vi 

begyndte at se ægteskabet i Guds ords lys og indrette os efter det! Ja, da ville mange ting blive anderledes, 

og det har jeg set ske. Det er, som der står i en gammel salme: ”Når Jesus kommer ind i huset, da bliver et 

ganske andet liv, et sandt og elskeligt Guds rige for små og store, mand og viv.” Det bliver et ganske andet 

liv!  

 

 



Skal alle leve i ægteskab?  

Guds ord nævner tre tilfælde, hvor det ikke er aktuelt med ægteskab. Også her kan der henvises til Matt 19. 

For det første: de som ikke har forudsætning for det fra naturens side. Det er meget sjældent, at dette 

forekommer under vores forhold og vore breddegrader. Hvis et menneske ikke har forudsætninger for at 

leve et samliv, så skal man naturligvis heller ikke gifte sig. 

Det andet er, hvis de er blevet sådan ved menneskeligt indgreb eller ved sygdom. Det er også meget 

sjælden under vore forhold, men det kan sagtens blive aktuelt for missionærer at træffe på sådanne 

tilfælde.  

For det tredje er der dem, som frivillig giver afkald på at leve i ægteskabet, fordi de har en tjeneste for 

Herren. Det behøver ikke at være missionærtjeneste. Og det slet heller ikke sagt, at alle missionærer skal 

være ugifte. Det ville være helt fejl at tro det. Det kan være en hvilken som helst tjeneste. Der er mange 

slags tjenester i Guds rige og i samfundet. Den som giver afkald på at leve i ægteskab for Herrens skyld, får 

også nådegave fra Herren til at leve ugift. Derfor går det godt. Men hvis man ikke har en sådan tjeneste og 

ikke får en sådan nådegave og er et sundt almindeligt menneske, så skal man tage sigte på, at det er Guds 

vilje, at man skal indgå ægteskab. 

Jesus kan gøre det umulige mulig  

Og så til slut. Jesus gjorde sit første under i et bryllup. Altså i et nystiftet hjem. Der gjorde han vand til vin. 

Det er en anskuelsesundervisning. Det er en undervisning om, at Jesus vil ind i vores hjem for at gøre det 

umulige muligt.  

Der er mange ægteskaber, som begyndte dårlig. Det begyndte at gå galt. Og der er også kommet meget 

ondt ind i mange kristne hjem. Hvis det er sådan hos dig, hvis det er begyndt at gå galt, og hvis der er 

megen nød og uro hos dig nu, så behøver det ikke at fortsætte sådan. Jesus har vist, at han vil komme ind 

hos dig i dit hjem for at gøre det, som faktisk er umuligt menneskelig set. Vil du slippe ham ind? Jeg får sige 

i Jesu navn: Vær ikke bange for at gøre det, som er galt. En ting som vi fremfor alt ikke skal være bange for, 

som kristne, det er at erkende vores synd, som synd. Det bliver hørt i himmelen, og vi får hjælp. Vor egen 

Frelser, som kom for at sone og har sonet vores synd og har givet os det evige liv i sig selv, han vil ind i vort 

daglige liv. Lad ham komme ind!  

i *Den norske artikel: ”Ekteskapet i Guds ords lys” er formodentlig afskrift af lydfil. Oversættelse til dansk, 

og redigering af artikel er foretaget af Dan Hessellund. 

 

                                                           


