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Jesus som forbilde 
og Bibelen som autoritet

Tema 3

Jesu utfordring
• JESU KALL: Å følge Jesus, elske Gud og møte alle med 
nestekjærlighet.

• IDEALET: Å være «tro mot sannheten i kjærlighet» (Ef 4,15). 
Det handler om både kjærlighet og sannhet – bygge broer av 
kjærlighet og trekke grenser av sannhet.  

• SVARET: På ulike måter kommer vi alle til kort overfor Bibelens 
bud og formaninger. Vi har ikke av den grunn frihet til å omskrive 
eller slå av på Guds bud. Svaret for oss alle er evangeliet, 
omvendelse, Guds tilgivelse og et fornyet sinn (Rom 12,1-2).

• OPPGJØR? Vi trenger alle å jobbe med 
oss selv. - Er vi preget av harde hjerter? 
- Av menneskefrykt? - Av forakt? 
- Trenger vi å be noen om tilgivelse?

• La oss møte alle med respekt og 
vennlighet: «La alle mennesker få 
merke at dere er vennlige. Herren er 
nær.» Fil 4,5

• La oss prøve oss selv på Åndens frukt: 
«Kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, 
trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse.» Gal 5,22-23  

• La oss ta Bibelens kall til radikal kjærlighet på alvor: 
«Gjengjeld ikke ondt med ondt eller hån med hån. 
Nei, velsign heller, for dere er kalt til å arve velsignelse.» 
1 Pet 3,9 

Nestekjærlighet
i praksis

Et ENTYDIG budskap:

▪ Skapelsesberetningen.
▪ De 10 bud («Du skal hedre din far og din mor»).
▪ Jesu liv og lære.
▪ Alle beretninger, eksempler, symboler, undervisning: 

Ekteskapet = Mann + kvinne.
▪ I GT er Gud brudgom, og Israel er brud. I NT er Kristus  

brudgommen, og menigheten er bruden. 
▪ GT og NT er konsekvent og samstemt i at ekteskapet er   

for mann og kvinne. Det finnes ikke ett eneste unntak.

Bibelen er klar: 
Ekteskapet er Guds skaper-
ordning for mann og kvinne
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1 Mos 1,27-28 og 2,24 (Bibel 2011)

Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, 
som mann og kvinne skapte han dem. 

Gud velsignet dem og sa til dem: "Vær fruktbare og bli mange, 
fyll jorden og legg den under dere!”

«Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor 
og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp.»

Matt 19,4-6 (Bibel 2011)

Jesus svarte: «Har dere ikke lest at Skaperen 
fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne og sa: 

’Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, 
og de to skal være én kropp.’

Og det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.»

Grunnleggende tekster 
om ekteskapet

«Derfor skal mannen forlate

sin far og sin mor og

holde fast ved sin kvinne, 

og de to skal være én kropp.»

1 Mosebok 2,24  Matteus 19,5  Markus 10,7-8  Efes 5,31
Bibel 2011

Den naturlige 
familien med 
biologiske foreldre

Ny familie, ny 
sosial enhet, 
livslang trofasthet

Et par, bestående 
av én mann og 
én kvinne

Oppbrudd,
ny livsfase, 
ny lojalitet

Voksen, 
selvstendig person

Unik fysisk, emosjonell 
og åndelig enhet mellom 
mann og kvinne
 Familie og foreldreskap

En bibelsk forståelse av ekteskapet

Kjønnspolaritet,
to kjønn som 
tilhører og utfyller 
hverandre

Prosess med 
kjærlighet, 
læring og 
utvikling

BUDENE OG KJÆRLIGHETEN
Alle Guds bud er uttrykk for hans kjærlighet. Å lage en mot-
setning  mellom «kjærligheten» og Guds bud og vilje er ubibelsk
og uholdbart.

«Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg 
har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet» (Joh 15,10).

BIBELENS RAMMER for seksuelt samliv
 Ekteskapet er rammen og Guds ordning for seksuelt samliv.

 «Hor er seksuelle relasjoner før og utenfor ekteskapet.» 

 Homoseksuell atferd bryter med Guds 
skapervilje og Guds ord: Rom 1,25-27 * 
1 Kor 6,9-11 * 1 Tim 1,8-11

• Bibelsynet
• Apostlenes og Jesu autoritet
• Evangelieforståelsen
• Teologien om synd og nåde
• Frelseslæren
• Åpenbaringsteologien
• Kirkeforståelsen
• Skapelsesteologien

Samlivsteologien henger ofte sammen 
med andre bibelske lærepunkter
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Ekteskapet i den 
verdensvide kirke

• SAMME FORSTÅELSE. Fram til vår tid har alle kirke-
samfunn hatt den samme teologien om ekteskapet: 
Én kvinne og én mann.

• OVERVELDENDE ENIGHET. Ca 98 prosent av kristne 
i verden tilhører kirkesamfunn som holder fast på at 
ekteskapet er Guds skaperordning for kvinne og mann. 
(Kilde: Oversikt i Vårt Land 13/11-2015)

• TRAKASSERING. I noen kulturer –
• og dessverre også kirker – rundt om i 

verden blir seksuelle minoriteter 
trakassert og forfulgt. Det må vi ta sterk avstand fra. 

Mange typer kjærlighet
• På gresk, NTs språk, har de fire ord for kjærlighet:

* Agape – Guds kjærlighet til oss, og gjennom oss til andre
* Filia – vennskapelig kjærlighet

* Storge – kjærlighet i familien og slekten 
* Eros – erotisk, romantisk og seksuell kjærlighet

• I NT er agape det mest brukte ordet for kjærlighet.

* 1 Joh 4,8: «Gud er agape». Det står ikke: «Gud er eros».

* Kjærlighetens høysang i 1 Kor 13 sier: «Størst blant dem 
er agape». Det står ikke: «Størst blant dem er eros». 

* Slagordet «Størst av alt er kjærligheten» er ikke noe  
bibelsitat.

Tre grunnpillarer
i bibelsk familieteologi

1. EKTESKAPET 
Ekteskapet er en skaperordning for mann og kvinne, innstiftet av Gud.

Det er ingen menneskelig oppfinnelse eller «sosial konstruksjon». 

2. MOR-FAR-BARN-relasjonen 
Mor-far-barn-relasjonen er unik og står i en særstilling. 

Den er vesensforskjellig fra alle andre relasjoner.

3. BARNEPERSPEKTIVET
Barn har en gudgitt rett til sin egen mor og far. Ingen har lov til å 

frata dem denne retten. Verken mor eller far er overflødig.
Barn er en gave, ikke en «rettighet» eller handelsvare.

Den som står fast på disse 3 sannhetene 
– med Jesus som forbilde og autoritet –

vil kunne stå støtt i møte med utfordringene som kommer.

Motivasjon og ressurser

█ Kjærlighet

█ Kallet

█ Konsekvensene

█ Kunnskap

█ Kampen

█ Kraften

9 10

11 12


