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Ekteskap – kan også gå i stykker
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Matteus 19,1-10

1 Da Jesus hadde sagt dette, drog han fra Galilea til Judea-landet på 

østsiden av Jordan.  2 En mengde mennesker fulgte ham, og han 

helbredet dem der.  3 Noen fariseere kom for å sette ham på prøve, og 

de spurte: «Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru av en hvilken 

som helst grunn?»  4 Han svarte: «Har dere ikke lest at Skaperen fra 

begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne  5 og sa: Derfor skal 

mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to 

skal være ett.  6 Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. Det som altså 

Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.»  7 De spurte ham: 

«Hvorfor har da Moses bestemt at mannen skal gi hustruen 

skilsmissebrev, og så kan han skille seg fra henne?»  8 Han svarte: «Fordi 

dere har så harde hjerter, gav Moses dere lov å skilles fra hustruen. Men 

fra begynnelsen av var det ikke slik.  9 Jeg sier dere: Den som skiller seg 

fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, 

han begår ekteskapsbrudd.» 10 Disiplene sa da til ham: «Er det slik 

mellom mann og kvinne, er det bedre ikke å gifte seg.»



Fariseerne vil sette Jesus i trøbbel: 

1 - «Jesus - hva er lovlige skilsmissegrunner?»

«Dersom en mann tar seg en hustru og gifter seg med henne, og han 

ikke bryr seg om henne lenger, fordi han har funnet noe ved henne som 

byr ham imot, da kan han skrive et skilsmissebrev og gi henne i hånden 

og sende henne bort fra sitt hus.» (5.Mos.24,1)

Shamai eller Hillel?



Fariseerne vil sette Jesus i trøbbel: 

2 – «Tørr han gå offentlig ut med synet sitt?»

«Da Jesus hadde sagt dette, drog han fra Galilea til Judea-landet på 

østsiden av Jordan.» (v.1)

Herodes Antipas – Herodias – Døperen Johannes.

Risikerer Jesus å bli 

et hode kortere?



«Harde hjerter»

«Hvorfor har da Moses (5.Mos.24) bestemt at en skulle gi 

ektefellen skilsmissebrev og skille seg fra henne?»

«Fordi dere har så hardt et hjerte, tillot Moses at dere 

skiller dere fra deres koner. Men fra begynnelsen av var det 

ikke slik.» (v.7-8)

«Har dere ikke lest at Skaperen fra 

begynnelsen av (1.Mos.2) skapte 

dem til mann og kvinne og sa: 

Derfor skal mannen forlate sin far 

og sin mor og holde seg til sin 

hustru, og de to skal være ett. 

Så er de ikke lenger to; deres liv 

er ett. Det som altså Gud har 

sammenføyd, skal mennesker ikke 

skille.» (Matt.19,4-5)



TO BIBELSKE 
SKILSMISSEGRUNNER:

1 – Utroskap

«Den som skiller seg fra sin 
hustru av noen annen grunn 
enn hor, og gifter seg med 

en annen, han begår 
ekteskapsbrudd.»

(Matteus 19,9)



TO BIBELSKE 
SKILSMISSEGRUNNER:

2 – Ikke-troende vil
skille seg

«Men hvis den ikke-troende
part vil skilles, så la ham 

gjøre det. I slike tilfeller er
ikke en kristen mann eller

kvinne bundet. Gud har kalt
oss til fred.»
(1.Kor.7,15)



“Skal jeg våge
livet en gang til?”



«Nye ømme hjerter»

«Jeg gir dere et nytt hjerte, 
og en ny ånd gir jeg inni dere. 

Jeg tar steinhjertet ut av 
kroppen deres og gir dere et 
kjøtthjerte i stedet. Jeg gir

min Ånd i dere og gjør at dere
følger forskriftene mine, 

holder lovene mine og lever 
etter dem.» 

(Ez.36,26-27). 


