
  

 

 

Matteus 19:3–12 
1 Thessalonikerbrevet 4:1–8 
 

 

Sex är en Guds gåva! 
Ingenstans i Bibeln beskrivs sexualiteten som något negativt 

Jfr Höga Visan (se särskilt Höga V 7:6) 
Jfr 1 Moseboken 1:28; 2:24–24 

 

Två grundläggande saker som vi nästan aldrig får någon vägledning kring i samhället i stort: 
1) Vad sexualiteten har för syfte 
2) Vad sexualiteten, för att kunna fullgöra detta syfte, behöver ha för ramar 
 

Bibelns människosyn: 
1) Vi är Guds avbilder 

– skiljer oss från djuren 
– människan är det enda däggdjur som har sex ansikte mot ansikte 

2) Vi är treeniga: ande, själ och kropp 
– att bli ”ett” med en annan människa berör alla dessa skikt/delar av vår personlighet 
– Bibelns ideal är att vi ska gifta oss med någon som vi connectar med på alla dessa sätt;  
   samlaget blir då en bekräftelse av en gemenskap som vi redan upplever i relationen i stort 
– Bibelns författare tänker helhet kring oss människor: det är inte bara det andliga/själsliga  
   som räknas – och inte heller bara det kroppsliga 
– våra kroppar är ett tempel för den helige Ande, och därför något vi är kallade att ta hand om  
   på bästa sätt (jfr 1 Korinthierbrevet 6:18–20) 

3) Vår sexualitet har inte med vårt värde som människor att göra 
– sex är något viktigt, men det är inte livets mening 
– Nya testamentet talar om celibatet som ett gott alternativ 
– från Guds sida finns det inte någon sex-press (jfr 1 Thessalonikerbrevet 4:1–6) 

 

Gud har satt upp många typer av gränser för hur vi ska leva ut vår sexualitet 
– sex med någon från vår egen familj (jfr 3 Mos 18) 
– sex med någon av vårt eget kön (jfr Rom 1:24–28) 
– sex med djur (jfr 3 Mos 18:23) 
– sex med flera personer (jfr 1 Mos 2:24) 

 

Den klart viktigaste gränssättningen som Bibeln ger oss när det gäller sex är att sex  
har sitt naturliga och mest välsignade sammanhang inom ett äktenskap 

 

Den viktigaste grunden för detta finner vi i 1 Moseboken 2:24  
(som bekräftas av Jesus i Matteus 19): 

– äktenskapet beskrivs som ett förbund 
– äktenskapet är tänkt att vara en offentlig handling, som ingås inför vittnen 

 

 
 
 
 
 



  

 

 

 
Under hela kyrkans historia har man betraktat den ordning som träder fram i Bibelns ord  
om äktenskapet som ett slags ”förbundsformel” eller ordning med tre tydliga led: 

1) Mannen ska ”lämna” sin familj  
= få ett nytt sätt att relatera till sina föräldrar och sina syskon 

2) Mannen ska ”hålla sig till sin hustru”, det vill säga lova henne livslång trohet  
3) Först därefter har tiden blivit mogen för att mannen och kvinnan att bli ”ett kött”,  

det vill säga förenas sexuellt. 
 

I dag har det blivit regel att vända 180 grader på hela denna modell! 
 

Svårt att se sambo som någon direkt motsvarighet till det bibliska äktenskapet: 
– inte ett förbund där jag fullt ut överlåter mig till den jag älskar 
– denna skillnad bekräftas också av attityderna till sambo respektive äktenskap  
   i samhället i stort 
– det juridiska skyddet för sambopar är betydligt sämre än för par som är gifta 
– sambo har ett annat signalvärde än äktenskap  
– Hebreerbrevet 13:4 
– de som lever i stabila, långsiktiga relationer har enligt flera undersökningar  
   det bästa sexlivet! 

 

1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen? 
2) Hur mycket eller lite har det talats om sex i de kristna sammanhang du själv har rört dig? 

På vilka sätt har undervisningen skiljt sig från den som du har hört i dag? 
3) Fick du något svar på frågan om vad sexualiteten enligt Bibeln har för syfte?  

Är det något du vill problematisera eller komplettera med när det gäller detta? 
4) Olof sa i sitt föredrag att vi i vår tid har vänt 180 grader på det som är Bibelns modell  

för hur ett äktenskap ska ingås.  
Håller du med? Hur tänker du själv kring skillnaderna mellan sambo och äktenskap? 

 

1) Vad tilltalas du av i Bibelns sätt att tala om sex?  
Vilka konsekvenser vill du att detta ska få i ditt eget liv? 

2) Vad tilltalas du inte av i Bibelns sätt att tala om sex?  
Hur vill du som Jesu lärjunge hantera detta? 

 

Höga Visan (hela boken) 
”Är sambo ett alternativ?” av Stefan Gustavsson: http://www.stefangustavsson.se/?p=1055 
”Äktenskap, samboende, skilsmässa, omgifte. Var står EFS?”  

https://efterkristus.files.wordpress.com/2013/07/efs-om-c3a4ktenskap-sambo-
skilsmc3a4ssa.pdf 
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