
Äktenskapet 
Samtalsunderlag för Immanuelskyrkan hösten 2020 

Inledning 
Vad är ett äktenskap? Hur motiveras äktenskapet i kristen teologi? Hur ska vi resonera kring 

möjligheten att viga samkönade par?  

Under hösten 2020 kommer församlingen att samtala om äktenskapet utifrån tidigare beslut om att 

eventuellt möjliggöra vigsel av samkönade par. Samtalet har denna gång pågått sedan 2014 inom 

församlingen och i dialog med ledningen för det samfund vi samverkar inom, Evangeliska Frikyrkan, 

EFK.  

Samtalet om äktenskap är det sista temat i den revidering av församlingsordningen som pågått under 

fyra terminer, då vi har samtalat om nattvarden, omvändelsen, dopet och Guds mission för att se om 

det är något vi vill ändra, stryka eller lägga till.  

Under förberedelsen har församlingsledningen landat i att vi som församling har ett minst lika stort 

behov av att prata om äktenskap generellt som om samkönade relationer specifikt. Inom 

populärkulturen framställs ofta tvåsamhet som normerande och eftersträvansvärd och samtidigt 

matas vi med bilder av vikten av att vara självständiga individer. Hur ska vi hantera dessa till viss del 

motstridiga uppmaningar? För varaktiga parrelationer är det kristna svaret på den frågan 

äktenskapet. 

”Vi tror att Gud talat till människor i alla tider. Bibeln är vår grund och främsta källa för tro och liv. Vi 

tror att Gud talar genom dess ord. Vårt ansvar är att tolka dess texter under Andens ledning.” s. 10 i 

vår församlingsordning.  

Vi lyssnar nyfiket på varandra i samtalet eftersom vi litar på att Gud kan tala till var och en som under 

Andens ledning läser Bibeln, och vi är övertygade om att det också gäller samtalen om en eventuell 

förändring av vår vigselpraxis. Vi är många i vår församling och vi kommer sannolikt att landa olika. 

Några har kanske redan bestämt sig och andra har inte landat i några klara slutsatser.  

Församlingsgemenskap byggs på att vi är syskon i Kristus, inte på att vi är en massa kärnfamiljer 

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. 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?  
Kristen teologi talar om 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 mänskliga 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 tjänst och genom utveckling av förtroende och 

fördjupad tillit till varandra.  

 

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

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.  

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

ska bli ett (1 Mos 2:24). 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 en annan familj.  

Jesu   s bekräftar den här starka betoningen på äktenskapets överlåtelse och varaktighet i Matteus 19 

när han citerar orden från 1 Mosebok. Han förstärker han 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. I 

Efesierbrevet 5 liknar Paulus relationen mellan man och kvinna i äktenskapet med Kristus och 

församlingen. En man ska överlåta sig och älska sin hustru som Jesus älskar och överlåtit sig till 

församlingen, alltså in i döden.  

Som församling rekommenderar vi 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 som liknar Jesus kärlek till 

kyrkan.  

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 kan 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 bi gravida 

och välkomna barn i familjen.  

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

kan vi bli bättre på att prata om sex. Både det vackra och det destruktiva.  

Kristen tro lär att människan inte är slav under sina begär – hon kan forma dem. Kyrkan talar om att 

den sexuella intimiteten hör hemma i varaktiga, överlåtna relationer. 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 tillfredställelsen underordnas den ömsesidiga kärleken finns det bättre 

förutsättningar att lära sig vad den andre uppskattar och vill.  

 

Ur samhällets perspektiv  
De senaste 200 åren av samhällsutveckling har förändrat äktenskapets funktion genom att allt fler 

delar av livet lyfts från äktenskapet till samhället. I det förindustriella Sverige var äktenskapet platsen 

för försörjning genom ett gemensamt jordbruk, barn fick lära för livet och äldre togs om hand. Vi 

baptister har varit med och drivit på för allmän skolgång, välfärdsstat, jämlikhet mellan könen och 

annat som gjort att parterna i ett äktenskap inte längre är beroende av varandra på samma sätt. 

Tillgången på preventivmedel är ett annat exempel på en förändring som påverkat äktenskapet. 

Äktenskapet anses inte heller längre som en angelägenhet för två släkter utan för två enskilda 

individer. 

För att klara ut arvsrätt, rätt till barn- och bostadsbidrag, vad som gäller vid skilsmässa eller 

upplösning av samboende måste samhället veta vilka personer som hör ihop, såväl partners som 

barn. 

Lagstiftaren vill bidra till trygga, jämlika, ömsesidiga och stabila relationer. I Äktenskapsbalken sägs: 

”Makar ska visa varandra trohet och hänsyn. De skall gemensamt vårda hem och barn och i samråd 

verka för familjens bästa.” (kap1 §2). ”Makar ska fördela utgifter och sysslor mellan sig. De ska lämna 

varandra de upplysningar som behövs för att familjens ekonomiska förhållanden ska kunna 

bedömas.” (kap1 §4). 

Pastorer inom EFK har inte vigselrätt, efter beslut i representantskapsmöte 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. 

 

Lägga grunden rätt 
Vi tror att Bibeln är Guds ord och yttersta rättesnöre för våra liv. Det utmanar oss, oavsett hur vi ser 

på möjligheten att viga samkönade par eller ej, att grunda vår hållning på Bibeln. I beslut 2017 har 

församlingen redan konstaterat att vi har respekt för varandras slutsatser och olika bibeltolkningar. 

Oavsett om vi fattar beslut om att möjliggöra för församlingens pastorer att viga samkönade par eller 

vi beslutar att inte ge pastorerna denna möjlighet så måste beslutet ha stöd i en begriplig och hållbar 

teologi. En viktig fråga att ställa oss är vilken frukt olika teologier och praktiker för äktenskapet bär. 



Ömsesidigt beroende församling  
Vi finns som församling i ett större sammanhang, både nationellt och internationellt. Vi är 

tillsammans med 300 andra församlingar i Sverige en del av Evangeliska Frikyrkan, och vi har ett stort 

nätverk av internationella relationer. På samma sätt som vi angår varandra i församlingen så angår vi 

som församlingar varandra i rörelsen. Därför måste vi finna vägar att lyssna in varandra i rörelsen.  

 

Till sist 
Det är inte unikt för detta samtal att vi landar i olika slutsatser. Och det är inte heller första gången i 

kyrkans historia som några i samtalet är personligt berörda och andra håller samtalet en bit ifrån sig. 

Vi är inte en åsiktsgemenskap. Vi är en grupp människor som bekänner Jesus som Herre och frälsare 

och som tror att vi behöver varandra för att mogna som lärjungar till honom. Vi hoppas och ber att 

du ska känna dig hemma i Immanuelskyrkan även om det inte blir som du tror är Guds vilja med 

beslut kopplade till detta samtal.  

 

Litteraturtips 
På vår hemsida hittar du tips på filmer, texter, poddar och annat för fördjupning. Sök på äktenskap så 

hittar du rätt. Om du har tips på material du anser bör finnas där så hör av dig till 

johan.arenius@imkorebro.se 

 

Samtalsfrågor 
Hur har din syn på äktenskap förändrats över tid?  

Tycker du att äktenskap är den bästa samlevnadsformen för två personer? I så fall varför? 

Vad är styrkorna och svagheterna med att förändra församlingens äktenskapssyn så att vi kan viga 

även samkönade par? 

Vilka argument för och emot vigsel av samkönade par tycker du är mest begriplig? 

Hur kan vi hjälpa och stötta varandra i långvariga överlåtna relationer? 

 

Hösten 2020 
26 september, församlingsdag. Introducera höstens process och samtala om äktenskapet i 

smågrupper.  

4 oktober, församlingsmöte. Presentation av teologi för en klassisk syn och teologi som öppnar för 

att viga samkönade par.  

20 oktober, ett samtal med Richard Hultmar och André Jacobsson om olika tillämpning i lokal 

församling.  

1 november, församlingsmöte. Fokus på relationerna till rörelsen i Sverige och internationellt.  

6 december, församlingsmöte. Uppsamling av återstående frågor. Samtal om nästa steg.  
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