Bibeltime 1
Time 1 – Ekteskapet
Nå om ekteskapet- ut å fly! I morgen om hustavlene fra Efeserne- let´s land.






Intervju Ray Ortlund: Marriage and the mystery of the gospel. «Ekteskapet og evangeliets
hemmelighet».
o Tenk deg første gang du tar opp Bibelen. Skapelsen- kosmos blir til på en majestetisk
måte! Vi blar om- hva kan toppe dette! En ung mann og en ung kvinne blir gift og
lever sammen. Hvordan passer dette sammen?!
o Avslutningen: himmelen - evig ekteskap mellom sønnen og bruden. Ekteskapet i
edens hage - profeti om Guds endelige mål: frelse for sitt folk. For de som ikke
fortjener det.
o = ekteskapet ikke ett blant mange emner i Bibelen, men totalrammen!
Bibelen rammes inn av ekteskapet.
o Adam og Eva føres sammen av Gud og det er godt!
o 1. Mos 2:24 Definisjonen av et ekteskap ifølge Bibelen:
 1. Mannen forlater sin far og sin mor. En offentlig handling i samfunnet.
Privat mellom oss.
 2. Holde fast ved sin kvinne. Troskap og monogamt.
 3. De to skal være én kropp. Den seksuelle foreningen. Nakent, ubeskyttet,
på sitt mest intime og nære.
o Gjennom hele Israels historie er Herrens forhold til folket som et ekteskap (der folket
er utro).
 Jesaja, Esekiel
 Hjelp i våre kristenliv: synden for Guds- en mann gir alt, mens hun
prostituerer seg! Han vil ha oss for seg selv! Frukten i hagen- de valgte å
vrake Gud. Hans ord betydde ikke noe for dem.
o I Åpenbaringsboken avsluttes Bibelen med bryllupet til Lammet og dets hustru,
bruden, Jerusalem, hans folk. Åp 21:2, 9.
 Himmelen: Herrens bryllupsfest med sitt folk. Våre ekteskap: minimodeller
av denne fullkomne forening (paktsbundet, gitt til hverandre, overgitt til
hverandre og på sitt mest intime i seksuell forening)
o Keller om Bibelen: Jeg elsker deg, men mistet deg. Nå vil jeg ha deg tilbake. For evig.
Ett av flere emner i Bibelen (selvfølgelig det også), men selve kjernen/peker på selve kjernen.
Som Ef 5:25-32 peker på.
o Våre ekteskap er metaforer/avbildninger av Gud selv. Knyttet til hvem Han er.
o Sitat Stein Solberg:
 Vår teologi og etikk er i stor grad antroposentrisk, det vil si
menneskesentrert og regelstyrt. Også den konservative. Vi tror at alle
våre kilder er i Ham. Likevel starter vår tenkning oftest i oss selv. Når
Gud gir veiledning og bud om mann-kvinne, ekteskap og samliv med
mer, setter Han ikke bare grenser for oss. Det også. Hans veiledning
har først og fremst sitt opphav og utgangspunkt i Hans vesen.
o Guds bud og veiledning er slik fordi det sier noe om Ham!
o Evangeliets vesen viktig for å forstå hvordan vi som ektefolk skal være mot
hverandre, i ekteskapet. Ergo: pakt, forpliktelse, trofasthet, nåde, tilgivelse.









Bibelsk ekteskap er et paktsanliggende. Kjærligheten er paktsbundet. Kontraktsbundet like
parter med bidrag.
o Gjenspeiler Guds forhold til oss. Bundet seg til oss med en pakt. Glimt: 1. Mos 15 Slik
konger inngikk pakt. Gud alene inn og binder seg til pakten! Abraham kan ikke endre!
o Jfr. Ef 1:4 og Rom 5:6-11 Guds frelse er en paktsordning! Han alene sørger for det
som trengs.
 Hosea: Profeten som med sitt liv skulle vise hvordan Gud elsket sitt troløse
folk. F. eks. 3:1.
 Demonstrering/eksempel om hvem Han er og hans kjærlighet for oss. Veldig
sterk forkynnelse av hvor høyt han elsker oss. Han bandt seg selv til
korsdøden- for oss.
o Dette er vi i våre ekteskap minimodeller av. Et kristent ekteskap: vitnesbyrd om
hvem Gud er og hvordan Han forholder seg til oss mennesker.
 Det er veldig synlig for mennesker rundt oss! Og det vitner om Gud for dem!
 Utenom forholdet vårt til Gud er forholdet til vår ektefelle det potensielt
beste vi kan ha her på jorden! Så la oss løfte det og hjelpe hverandre.
Ekteskapet er samlivet Gud kaller «svært godt». Synden ødelegger. Merkes. Skaperordningen
er like fullt utgangspunktet. Både Jesus og Paulus siterer direkte. Malen er ikke forkastet!
1. Mos 2:24 er grunnverset.
o Spesielt: «ikke godt for mennesket å være alene» v.18. Selv etter fullendt skapelse!
o Børre Knutsen: Adam oversetter vi med menneske. Men straks mennesket har funnet
kvinnen, oversetter vi Adam med mann. For først da blir han mann. Først da opplever
han seg selv som mann. Først da har du polariteten mann og kvinne. Og fra nå av er
det disse to sammen som er mennesket. Det er uropplevelsen som beskrives her. Den
gjentar seg gjennom historien hver gang en mann finner en kvinne … Han finner igjen
helheten i sitt liv.
o Poetisk og sterkt! Voldsomt for noen?! «Slik er i alle fall ikke vårt ekteskap». Vel,
praksisen er forskjellig. Men institusjonen, ordningen, strukturen er Gudvillet og
settes høyt! Vi innsettes som mann og kvinne og føres sammen i ekteskapet.
Mange og store ting! Vi trenger først og fremst å se Jesus. Hvordan han er mot oss og hans
kjærlighet. I evangeliet er kilden til vårt liv som ektefolk også.
I hans nåde er det også et vitnesbyrd til verden om Ham selv.

