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6. bud  
Du må ikke bryde ægteskabet! 
Det vil sige: Vi skal frygte og elske Gud, så vi så vi lever 
rent og kysk i ord og gerning og som ægtefolk elsker og ærer 
hinanden. 

 

Ordsprogenes Bog 5,18: Velsignet være din egen kilde, glæd dig over din ungdoms 
hustru! 

 

… så vi så vi lever rent og kysk i ord og gerning 

Af alt det, som synden har fordrejet og ødelagt, er der ikke noget mere frygteligt i 
denne verden end sex og ægteskab. Når sex som ren lyst leves ud uden for 
ægteskabets bånd, driver det mennesker ud i ensomhed i jagten for falsk 
tilfredsstillelse. Det efterlader børn som faderløse, familier blive slået i stykker, og der 
er ufatteligt mange lidelser og store sociale skader. 

I bibelen formanes vi til at holde os fra utugt. Og i den sammenhæng advares også 
mod sjofel snak.  

Men utugt og al slags urenhed og griskhed må end ikke nævnes iblandt jer; det 
sømmer sig ikke for hellige. Heller ikke skamløshed og tåbelig snak eller overfladisk 
vid; det passer sig ikke, men derimod taksigelse. (Ef 5,3-4)  

Bibelen fordømmer sex uden for ægteskabet:  
Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! Hverken utugtige 
eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd, (1 Kor 
6,9) 

Vor verden er fuldt af seksuelt misbrug. Og vi får ingen hjælp i vort syndige kød. 
Hvordan kan kristne få styrke til at leve kysk, anstændigt og rent? Jesus! Svaret på alle 
seksuelle synder, hvad enten man er gift eller ugift er svaret Jesus. Bekend dine syn-
der dagligt. Undgå det, som kødet kan bruge til utugt. Hold dig til Jesus og hans ord.  

De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige. Og Gud er trofast; han vil ikke 
tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så ikke 
bukker under. (1 Kor 10,13) 

Til samtale 

 Overvej Paulus advarsel Ef 5,3-4 er aktuel for jer: Fjernsyn, serier, litteratur.  
 Hvordan kan man sige, at JESUS er svaret på alle seksuelle synder?  
 Læs Salme ”Jesus dine dybe vunder” vers 2. Hvilken hjælp er her til os?  
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… og som ægtefolk elsker og ærer hinanden 

Da Gud havde skabt kvinden og førte hende hen til Adam, udbrød han:  

«Nu er det ben af mine ben og kød af mit kød. Hun skal kaldes kvinde, for af manden 
er hun taget.» (1 Mos 2,23) 

Der er næppe nogen gave, som er mere herlig og underfuld end kvinden og mandens 
indbyrdes forhold i kærlighed. Jesus bekræftede den seksuelle gave i ægteskabet 
mellem mand og kvinde:  

Han sagde: «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.» (Matt 19,4-6) 

”Dette bud henvender sig direkte til dem, som er gift og lever i ægteskab. Læg mærke 
til, hvordan Gud lovpriser denne stand” (Luther i St. Katekismus). Gud skabte og 
indstiftede ægteskabet, for at mand og kvinde kunne leve sammen i gensidig 
selvopofrende kærlighed. Tiltrækningens glæde, hengivenhed og at blive ”et kød” 
med sin ægtefælle er en gave fra Skaberen til de mennesker, han skabte. Og han vil 
gennem mandens og kvindens fællesskab og sammenhold skabe liv og sørge for den 
slægt, som kommer.  

Til samtale 

 Læs disse tre steder i Bibelen: 1 Mosebog 2,24, Matt 19,5 og Ef 5,31  
 Tal om de tre ting, som ligger i Guds indstiftelse af ægteskabet: 

”FORLADE…”, ”BINDE SIG …”, ”BLIVE …”.   

Apostlen Paulus beskriver det kristne ægteskab ved at sammenligne med forholdet 
mellem Kristus og kirken. Kristus er kirkens hoved. Han elsker kirken som sit eget 
legeme. Han gør den smuk og ren og giver sig hen i døden for kirken. Kirken bøjer sig 
under Kristus i kærlighed og tjener ham, fordi han er hendes frelser.  

Sådan skal kvinden underordne sig i kærlighed og tjene sin mand. Og sådan skal 
manden ofre sig i kærlighed for sin hustru. 

I hustruer under jeres mænd som under Herren; or en mand er sin hustrus hoved, 
ligesom Kristus er kirkens hoved og sit legemes frelser.  Ligesom kirken underordner 
sig under Kristus, sådan skal også I hustruer underordne jer under jeres mænd i alt. 
Mænd, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den 
for at hellige den ved at rense den i badet med vand ved ordet, for at føre kirken frem 
for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri. Sådan bør også 
mændene elske deres hustruer som deres eget legeme. Den, der elsker sin hustru, 
elsker sig selv. (Ef 5:22-28) 
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Paulus beskrivelse af Guds formål med ægteskabet giver ikke manden ret til at herske 
som en tyran og påbyder heller ikke kvinden at bøje sig under en tyrannisk mand. 
Tænk på Kristus og Kirken!  

Hustruen er givet til manden som en hjælper fra Gud, som passer til ham (1 Mosebog 
2,18). I bibelen er Hjælperen som regel Gud selv. Læs Sl 121,1-2. Dette store ord 
bruger Gud om kvinden i forholdet til manden.  

Ægteskabet er et partnerskab, hvor ægtefællerne er lige over for Gud. De har fysisk, 
intellektuelt og åndeligt fællesskab med hinanden. Og de skal vokse sammen både i 
gode og onde dage, hvor de skal dele både sorg og glæde i medgang og modgang. 

Til samtale 

 Tal om, hvordan Jesus er Herre – og samtidig ikke er tyran!  
Hvordan kan en mand bære ansvar uden at være en tyran? 

 Tal om, hvordan menigheden underordner sig under Kristus. 
Hvad betyder denne sammenligning for en hustru i forholdet til manden?  

 

3. Jesus og ægteskabet 

Ægteskabet er også givet, for at de, der er gift, kan leve seksuelt ”rent og kysk i ord og 
gerning”. Man må kun have samleje med sin ægtefælle. Ægteskab, kærlighed og sex 
hører sammen. Men hvordan er det muligt at fastholde i praksis?  

Jesus elsker ægteskabet. Både ægtefolk og alle unge, som overvejer at blive gift, bør 
læse og genlæse fortællingen om Jesus’ første undergerning ved brylluppet i Kana. 
Jesus var indbudt. Og han tog til bryllup. Bryllup er en glædelig fest, som Jesus vil 
deltage i. – Ved brylluppet i Kana skulle tjenerne sørge for at bringe vin ind til 
gæsterne. Men vinen slap op. Og Jesus’ mor fortalte det til Jesus. Og han forvandlede 
vand til vin, som var så god, at gæsterne tænkte, at værten havde gemt den bedste 
vin til sidst. 

Jesus kunne vel ikke have valgt en bedre måde at vise på, at han står bag ægteskabet 
og støtter det i ét og alt. Vi behøver i dag mere end nogensinde før at tage imod 
Jesus’ støtte af ægteskabet.  

Jesus hjælper os, når vi lytter til hans undervisning. Han siger ”Hvad Gud har 
sammenføjet!” (Matt 19,6). Det første løfte til Adam og Eva gælder stadig: ”Bliv 
frugtbare og opfyld jorden!” (1 Mos 1,28). Få børn! ”Lykkelig den mand, der fylder sit 
kogger med dem (sønner)” (Sl 127,5).  

Verdens syn på seksualiteten vende op og ned på, hvad det handler om. Her 
praktiserer man: ”Bliv ét kød (hav sex) og forlad hinanden (og find en ny partner).” 
Gud siger derimod: ”Forlad far og mor og bliv ét kød (for livet)!” 
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Hvordan kan ægteskabet overleve i en verden, når vi synder både mod Gud, mod vor 
ægtefælle og vore børn?  

Gud bygger et værn op omkring ægteskabet, når vi lytter til Loven og Evangeliet. Her 
ser vi, hvilken gave ægteskabet er – trods synd og svigt. Når vi vedblivende hører 
Guds ord, vil vi holde fast ved, at vort ægteskab er Guds gode vilje for mig og min 
ægtefælle. Og evangeliet giver os tilgivelse og nåde, som vi kan dele med hinanden. 
Jesus opfyldte loven for os. Han betalte straffen for alle vore synder.  

Hos Jesus finder vi glæde, uanset hvor store udfordringerne er i ægteskabet. 

Til samtale 

 Hvorfor er det vigtigt med rækkefølgen: Forlad – og bind jer til – og bliv … ? 
 Tal om, hvorfor det er forkert først at blive ét kød seksuelt og derefter løse 

sig fra og forlade hinanden?  
 Hvad vil det sige at ære sin ægtefælle? Find eksempler i praksis!  

 

4. GLÆDE og BØN 

Jeg glæder mig over, at Gud har givet ægteskabets gave til os mennesker. Det er hans 
gave, så vi kan leve rent og kysk i ord og gerning. Og når jeg synder og falder, må jeg 
vende om til Gud i anger og tro. På grund af Jesus er jeg Guds kære barn.  

Herre Jesus, du forsvarede ægteskabet, da skriftkloge spurgte om skilsmisse. Du var 
også med ved brylluppet i Kana. Herre, lær os at ære det, du ærer. Lær os, hvilken stor 
gave ægteskabet er for mand og kvinde og for børnene.     

Herre Jesus, du elsker børn. Du sagde jo: ”Lad de små børn komme til mig!” og du 
tog dem i favn. Du som er livets kilde, du er også kilden til frugtbarhed i ægteskabet. 
Lad os tage imod denne gave, og giv os ægtefæller overfor hinanden også for deres 
børns skyld.  

Jeg bekender mine grimme synd mod dig og min ægtefælle. Mit liv er elendigt og 
smittet med synd. Jeg ærer ikke ægteskabet, som jeg burde, og alt for tit undlader jeg 
at elske og tjene min ægtefælle.  

Kære Herre. Jeg trygler dig om at give mig dit syndfrie og retfærdige liv og seksuelt 
rene liv. Tilgiv mig mine synder. Styrk mig i kærlighedens tjeneste i morgen. Vær nær 
i alle kristne ægteskaber og sørg for dem, ligesom du sørgede for brudeparret i Kana. 
Amen. 

Læs mere om det sjette bud i Store Katekismus side 79-83 (Credos udgave) 


