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ÆGTESKABET I DET NYE TESTAMENTE 
 
ÆGTESKABET – GUDS SKABELSESORDNING 
 

Når vi som kristne ønsker at  vide, hvad ægteskabet er, må vi naturligt 
nok spørge Jesus Kristus. Svaret får vi i Markus evangeliet kapitel 10. 
Her siger Kristus, hvad et ægteskab er, og hvor det kommer fra, idet han  
henviser til 1. Mosebog kapitel 1 vers 27 og kapitel 2 vers 24: ”Gud 
skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand 
og kvinde skabte han dem.” Og ”Derfor forlader en mand sin far og sin 
mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød.” Ægteskabet har 
således ifølge Jesus Kristus sit ophav i Guds vilje, og det består af en 
mand og en kvinde. Ægteskabet er derfor ikke en menneskelig 
opfindelse, men Guds skabelsesordning og indstiftelse fra begyndelsen. 
Med rette kaldes ægteskabet derfor også helligt i tidligere vielsesritualer.  
Altså er mennesket ikke ægteskabets skaber og herre, men familie og 
folk er opbygget på ægteskabet som et fundament, der er lagt af Gud 
selv. I ægteskabet henvises mand og kvinde til at leve med og for 
hinanden. Over dette samliv mellem en mand og en kvinde – over denne 
ordning – ligger Guds godkendelse og ja-ord. 
  
ÆGTESKABET – ET PARTNERSKAB  
 

Ægteskabets indstiftelse er begrundet med, at det ikke er godt, at  
mennesket er alene. Men som allerede nævnt blev det skabt som mand 
og kvinde. Gud dannede en hustru af mandens side. Hun skulle være     
manden en hjælper – en partner (1.Mosebog kapitel 2 vers 18). Dette 
indebærer et personligt fællesskab mellem mand og hustru, som omfatter   
både det legemlige og åndelige fællesskab, den gensidige hjælp i  
hverdagens gøremål, den gensidige forståelse og støtte samt glæden ved   
hinanden. Til fællesskabet hører også at hvile ud sammen og leve for 
Guds  ansigt sammen. Det hører alt sammen med, hvis partnerskabet i 
ægteskabet  skal kunne fungere efter hensigten. Hertil kommer, at 
ægteskabet også er  begrundet med frugtbarheden. Med til ægteskabets 
væsen hører derfor også ønsket om at få børn og dermed virkeliggøre 
den velsignelse, Gud har udtalt over mand og kvinde. Ægteskabet er 
således indstiftet, for at mand og hustru kan leve og virke i fællesskab og 
føre slægten videre.  



ÆGTESKABET – AT BLIVE ÉT 
 

Når en mand og en kvinde indgår ægteskab, siger de ja til hinanden, men 
samtidig sammenføjes de af Gud. Og det gør de i øvrigt, hvad enten de 
ved af det eller ej – hvad enten de er kristne eller ikke-kristne. Deres ja 
og deres sammenføjning afstedkommer noget nyt: De bliver ”ét kød”, 
siger Jesus. Det er følgen af, at de to siger ja til hinanden og  
sammenføjes: De bliver en organisk enhed – ét legeme. De er altså ikke 
blot to enkeltpersoner, men også en personlig enhed, der naturligvis 
rummer forskelle! Denne afgørende forandring, der fandt sted, da Gud 
sammenføjede dem, og de sagde ja til hinanden, er varig. I Guds øjne er 
enheden nemlig livslang (1.Korintherbrev kapitel 7 vers 39). 
 
ÆGTESKABET – IKKE EN PRIVATSAG 
 

Et ægteskab er således ikke kun en mands og en kvindes officielle ja-ord 
til hinanden, men et gensidigt løfte, der gives til Gud og modtages af 
præsten som Guds repræsentant. Det er Gud, der sammenføjer de to i 
bryllupsceremonien, så at de to bliver ét kød, indtil døden skiller dem ad. 
Her skal de leve sammen forpligtet over for hinanden og føre slægten 
videre. Ægteskabet er et hus, som Gud har bygget til mennesket. 
      Derfor formaner Jesus: ”Hvad Gud altså har sammenføjet, må et 
menneske ikke adskille.” 

 
Det er altafgørende for vort folks fremtid, at Ny Testamentes syn 

på ægteskabet fastholdes uafkortet også i dag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Hvem er vi? 
 

Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse 
(Kirkens Ja og Nej) 

 
er en bevægelse i den danske folkekirke, som er overbevist om, at  
kirkens og troens ressourcer findes i det, som Gud har åbenbaret os, og 
som er givet os gennem Bibelen og vor kirkes bekendelse. 
     Her har vi det klare løfte og vidnesbyrd om, at Gud skænker os  
frelsen ved tro på Jesus Kristus. 
     At leve i denne tro og kalde mennesker til den tro er den opgave,  
kirken har her hos os og alle steder. For at kirken kan udføre den 
opgave, har Kristus udrustet den med Guds ord i forkyndelse og 
sjælesorg og med de hellige sakramenter, dåb og nadver. 
     Kirken har stor frihed i bestræbelserne for at nå mennesker der, hvor 
de er. Men velsignelsen – for kirken selv og for dem, den vil nå – ligger 
i, at den forvalter sin opgave trofast og i troskab mod Guds erklærede 
vilje og hensigt. 
     Bibelen og kirkens bekendelse er og har altid været de selvfølgelige 
og uomgængelige kilder til denne tjeneste. 
     Men i dag bliver Bibelen og bekendelsen ofte sat til side i kirkens 
virksomhed såvel i ord som i handling, og kirken er under hastig  
forandring bort fra sit ærinde og grundlag. Derfor er det mere 
nødvendigt end nogen sinde at kalde til – ja: Kirkelig Samling om Bibel 
og Bekendelse. 
     Se i øvrigt skriftet ”Kirkens Ja og Nej” på www.kirkelig-samling.dk 
 
Hans Olav Okkels                                            Jakob Mortensen 
pastor, formand                                                arkitekt, næstformand 
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har til formål at fremme afholdelse af theologiske konventer og at 
udgive theologisk litteratur samt at støtte projekter på Bibelens og 
Bekendelsens grund, som det kommer til udtryk i ”Kirkens Ja og Nej” 
(udsendt i 1964). 
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