
 

 

Immanuelskyrkans teologi för parrelationer, familjeliv och sexualitet 
 

Sammanfattning: Äktenskapet är att föredra 

 

 

Församlingen som gemenskap 
I vår strävan att följa Jesus behöver vi varandra. Församlingens gemenskap byggs på att vi är syskon i 

Kristus, inte på att vi är en massa hushåll organiserade i samma förening. Syskonskapet är, liksom 

kristen tro, inkluderande och öppet för andra. Äktenskapet gäller för två personer men levs inom 

ramen för den inkluderande församlingsgemenskapen. I församlingen kan paret tjäna i Gud 

tillsammans. I församlingen tas också de barn som föds emot som Guds gåva och gemenskapen blir 

en plats för omsorg och vägledningen som ger trygghet och skapar förutsättningar för att växa upp 

med en tro. Vänskap är grundläggande i vår kristna gemenskap där vi vill att varje människa som 

söker liv, gemenskap och tro ska få plats. Genom vänskapen och syskonskapet motverkar vi 

ensamheten.  

 

Vad är ett äktenskap i kristen teologi? 
Kristen teologi säger att äktenskapet är Guds gåva till hjälp för makarna att leva i relation både med 

varandra och med Gud. Att äktenskapet ingås offentligt är viktigt då det ger makarna möjlighet att 

lova varandra trohet inför Gud, församling, släkt och vänner.  

Den kristna församlingen vill genom äktenskapet värna viktiga värden som  

• trygghet, långsiktighet och stabilitet för makarna och eventuella barn; 

• ömsesidigt beroende och överlåtelse mellan makarna; 

• aktning och respekt för varandra och stöd för varandras behov och utveckling;  

• tydlighet om vem som hör ihop med vem; 

• inordnande av sexualitetens kraft i ett långsiktigt ansvarigt förhållande;  

• en miljö där kärleken kan växa och fördjupas genom tjänande och genom utveckling av 

förtroende och fördjupad tillit till varandra.  

 

Vad säger Bibeln? 1 
Makarna ingår i äktenskapet ett förbund liknande de förbund Gud genom hela Bibeln ingår med 

enskilda personer och folk. Relationen mellan Jesus och församlingen beskrivs ofta som ett 

äktenskap och den trohet som övas i äktenskapet kan liknas vid den trohet vi hela livet övar i relation 

till Gud.  

Bibeln talar mycket om kärlek, gemenskap och tjänst. Gud älskar varje människa och möter oss med 

barmhärtighet och förlåtelse. I en fast parrelation förväntas den kristne handla med Jesu anda och 

hållning som förebild, vägledd av det dubbla kärleksbudet om att älska Gud och älska 

medmänniskan.  

 
1 1 1Mos 1:24, 26-28, 2:18, 2:24, Höga Visan, Matt 19:4-6, Ef 5:21-33, Hebr 13:4, 1Petr 3:1-9 



 

 

Redan i Bibelns två första kapitel finns grunden för äktenskapet. Där står det att de två personerna 

ska bli ett. Det syftar på två saker: dels på den sexuella akten där paret fysiskt blir likt en enhet, dels 

på den nya familj som formas och som skiljs från två andra familjer.  

Jesus bekräftar den här starka betoningen på äktenskapets överlåtelse och varaktighet när han 

citerar orden från 1 Mosebok. Han förstärker detta ytterligare när han talar om möjligheten till 

skilsmässa och säger att det ”Gud har fogat samman får alltså inte människan skilja åt”. Jesus 

anknyter också här till att ”bli ett”, att fogas samman av Gud.  

När Paulus skriver om äktenskapet är det i linje med både Gamla testamentet och Jesus. Paulus liknar 

relationen mellan man och kvinna i äktenskapet med relationen mellan Kristus och församlingen. En 

man och en hustru ska överlåta sig till varandra och älska som Jesus älskar och överlåtit sig till 

församlingen, alltså in i döden.  

Som församling rekommenderar vi därför par som vill leva i tvåsamhet att ingå äktenskap. Det gör vi i 

förvissning om att de löften makarna ger varandra inför släkt, vänner och församlingen, och den 

juridiska ram äktenskapet ger är en god hjälp för de två att leva i en ömsesidig relation. Vi tror också 

att bönen om Guds välsignelse över äktenskapet är av betydelse. Äktenskapet är platsen för den 

sexuella intimiteten. Äktenskapet är ett uttryck för överlåten kärlek.  

Väl medvetna om att äktenskap brister vågar vi ändå tro att äktenskapet är den bästa formen för 

dem som vill leva i en överlåten och långsiktig relation. Vi tror att det är möjligt att hålla fast vid 

Bibelns linje om trohet i ett förbund präglat av ömsesidig kärlek utan att för den skull bli dömande 

när en relation brister. Vi strävar efter att bli bättre på att stötta och hjälpa varandra i församlingen, 

inte för att kontrollera utan för att vi vill varandra väl.  

 

Hur tänker vi kring sexualiteten?  
Sex är något vackert som Gud skapat, en möjlighet till närhet och intimitet där två människor ger sig 

till varandra på ett sätt som är förbehållet den andra partnern. Ett äktenskap är ingen garanti för 

fungerande intimitet. Men den överlåtelse och långsiktighet äktenskapet uttrycker är en god grund 

för att hantera den kraft och gåva Gud gett oss. För många par innebär sex en möjlighet att bli 

gravida och välkomna barn i familjen.  

Vi vet också att sex kan vara destruktivt och användas för att skada andra människor. Som församling 

vill vi bli bättre på att prata om, undervisa om och vägleda om sex. Både det vackra och det 

destruktiva.  

Kristen tro lär att människan inte är slav under sina begär – hon kan forma dem. Det är möjligt att 

låta längtan att följa Jesus påverka vårt sätt att hantera sex. I en relation där överlåtelsen är 

ömsesidig och uthållig och den individuella tillfredsställelsen underordnas den ömsesidiga kärleken 

finns det bättre förutsättningar att lära sig vad den andre uppskattar och vill.  

 

Ur samhällets perspektiv 
Pastorer inom EFK har inte vigselrätt, efter beslut 2010. I EFK: s ordning för vigsel används dock 

fortfarande ordet vigsel. Här sägs att det i församlingen kan ordnas en vigselgudstjänst alternativt ett 

välsignelsetillfälle för paret. De ska innan dess ha ingått ett juridiskt giltigt äktenskap och kunna visa 

upp vigselbevis.  

 


