
 
Är du redo för att möta Gud? Välkomna tillbaks på vår resa genom 
Lukasevangeliet. 
 

- Vi befinner oss på en vandring mellan kap 9-19 på vägen till 
Jerusalem där Jesus skulle dö och uppstå för att rädda sitt folk från 
deras synder. 

 
Just nu befinner vi oss i kap 16 som handlar om att vara redo för att 
möta Gud och tar upp problemet med hur pengar ofta har blivit en Gud 
som står i vägen för att vi ska kunna få en rätt relation med Gud. 
 

- Förra gången jag predikade så såg vi på liknelsen om den 
ohederlige förvaltaren och ställde oss frågan: ”Tjänar vi pengar 
eller Gud?” 

 
Nästa gång jag predikar så kommer vi få möta Lasarus och den rike 
mannen där vi än en gång kommer se hur pengar står i vägen mellan 
människor och Gud. 
 

- Men idag så ska vi se på texten där emellan som många undrat 
varför Jesus valde att säga just här om skilsmässa och omgifte. 

 
Och man kan undra varför den just hamnar här i kontexten om att möta 
Gud där våra pengar på domens dag kan stå i vägen från att vi ska bli 
räddade ifrån domen. 
 

- Förra gången så såg vi hur fariseerna, Jesu motståndare som 
älskade pengar började håna Jesus.  

 
Och Jesus vädjade till dom att komma in i Guds rike. Men det var också 
något annat som stod i vägen för dom att komma in. Nämligen deras syn 
på äktenskapet. 
 

- Vänligen gå med mig till Luk 16:17-18 som du hittar på sidan 808 i 
dom gröna Biblarna. 

 



Och medans vi bläddrar dit låt oss ställa oss frågan. Är jag redo för att 
möta Gud? 
 

- Kanske är det dina pengar eller kanske är det hur du relaterar till 
äktenskapet eller kanske är det någon annan synd som står i vägen 
för dig inför domens dag.  

 
För att få kontexten så kan vi läsa ifrån v.14-18.  
 
14 Allt detta hörde fariseerna som älskade pengar, och de hånade 
honom. 15 Då sade han till dem: "Ni är sådana som rättfärdigar sig 
själva inför människor, men Gud känner era hjärtan. Det som står högt 
i människors ögon är avskyvärt inför Gud. 16 Lagen och profeterna hade 

sin tid fram till Johannes. Sedan dess förkunnas evangeliet om Guds rike, 
och alla uppmanas enträget att komma in. 17 Men förr ska himmel och jord 
förgå än att en enda prick av lagen faller bort. 18 Den som skiljer sig från 
sin hustru och gifter sig med en annan begår äktenskapsbrott, och den som 
gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott. 
 

[Bön] 
 
Kära vänner, Vi lever i en värld som blöder.  Ett av många områden där 
detta uppenbaras på är när det gäller äktenskapet som attackeras från 
alla håll och kanter.  
 

- Vi lever i en tid då allt fler unga tycker att giftermål är något 
förlegat och ålderdomligt. Det är också en tid där skilsmässor har 
blivit allt vanligare.    

 
Under 1800-talets mitt då man började folkbokföra skilsmässor så 
skildes sig endast ca 100 personer per år. År 2016 vilket är det senaste 
året vi har sammanställd statistik ifrån så skilde sig över 24000 personer. 

 
- Statistiskt sätt så slutar nu ungefär hälften av alla äktenskap i 

Sverige i skilsmässa.    
 
Hur ska kyrkan och vi som kristna relatera till allt detta? Vad har Bibeln 
att säga när det gäller skilsmässa och omgifte? 
 



- Du kanske tänker: Vad har dessa frågor att göra med mig, jag är ju 
inte ens gift? Jo, mycket. Vi känner alla många som har genomgått 
en skilsmässa.  

 
Med nästan 50% av alla äktenskap som går i kras så kommer det bli 
oundvikligt för dig att undgå att få relatera till detta problem. 
 

- Rätt som det är så kommer någon som befinner sig i en äktenskaps 
kris att be dig om råd. Vad ska du då säga?  

 
Men inte bara det. Vad gör vi för att värna om äktenskapet?  
 

- Vad är det då som Jesus här har att säga till fariséerna om 
äktenskapet? 

 
Och bara för att förstå bakgrunden så fanns det under den här tiden en 
debatt mellan två olika skolor inom judendomen över hur man skulle 
tolka 5 Mos 24:1 där det står Om en man gifter sig med en kvinna och 
han sedan inte vill veta av henne, därför att han har kommit på henne 
med något oanständigt, och han skriver ett skilsmässobrev åt henne… 
 

- Hur skulle man tolka ordet som översätts på svenska med 
oanständigt i denna text? Inriktningen Hillel menade att 
oanständigt kunde syfta på i princip alla tänkbara saker så att en 
man skulle få rätten att skilja sig t.ex. om hans fru brände maten.  

 
Det var inriktningen Hillel som Paulus lärare Gamaliel hade blivit 
undervisad i och som många av fariseerna följde.    
 

- Senare så kom Rabbi Akiba låta en man skilja sig från sin hustru om 
han hittade någon annan som var vackrare.  

 
Den andra skolan, Shammai menade att ordet som översätts med 
oanständigt bara gällde allvarlig oanständighet.  
 

- Det hebreiska ordet som här översätts med oanständighet har i 
majoriteten av dom ställen där det används att göra med 
nakenhet.  



 
Vad är det då som Jesus här har att säga till fariséerna om äktenskapet? 
 

- Han visar på hur i Guds rike lagens undervisning om äktenskapet 
fortfarande är gällande och än mer stärks där han visar på hur 
dessa fariseers tolkning av lagen var felaktig. 

 
17 Men förr ska himmel och jord förgå än att en enda prick av lagen faller 
bort. 18 Den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan 
begår äktenskapsbrott, och den som gifter sig med en frånskild kvinna 
begår äktenskapsbrott. 

 
- Så vad säger Bibeln om skilsmässa och omgifte? Jesus säger här i 

v.18 två saker: 
 
För det första: Den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en 
annan begår äktenskapsbrott. 
 

- Så om man skiljer sig och gifter sig med en annan så begår man 
äktenskapsbrott. 

 
För det andra den som gifter sig med en frånskild kvinna begår 

äktenskapsbrott. 
 

- Så om man gifter sig med någon som är frånskild så begår man 
äktenskapsbrott.  

 
Lägg till vad Paulus säger i 1 Kor 7:10-11 De gifta ger jag en befallning 
som inte är min utan Herrens: En hustru får inte skilja sig från sin man 
– 11skiljer hon sig skall hon förbli ogift eller försona sig med sin man – 
och en man får inte överge sin hustru. 
 

- Ok, klart. Man får inte skilja sig eller gifta om sig och man får inte 
heller gifta sig med någon frånskild.  Detta var den kortaste 
predikan jag någonsin haft. 

 
Stopp, stopp, stopp, stopp. Gå inte än. Är slutsatserna som jag dragit 
verkligen rätt? 



 
- Det var så här som jag brukade tro och som ledare som John Piper 

och Voddie Baucham som jag har stor respekt för till viss del 
undervisar. 

 
Det var också detta som var den rådande synen bland många 
bibeltroende kristna på landet där jag växt upp. 
 

- Men majoriteten av Bibeltroende evangeliska kristna mig själv 
inkluderat skulle inte hålla med vad jag just sa. Varför då? Betyder 
det att vi är liberala? Nej. 

 
Betyder det att vi avfärdar vad dessa Bibelställen säger. Nej, vi tror på 
dom och vill hålla fast vid vad dom säger. 
 

- Men hur kommer det sig då att vi inte håller med. Låt oss för ett 
ögonblick tänka oss att en man sitter i en bil och kör i 110km/h på 
motorvägen. 

 
Han följer hastighetsbegränsningen, men så helt plötsligt trycker han 
plattan i botten och kör i 180km/h. 
 

- Har han brutit mot lagen? Hade det varit jag som körde så absolut. 
Men om det är en polis under utryckning så finns det ett undantag.  

 
Under utryckning så har polisen rätt så länge dom kan köra på ett 
kontrollerat och säkert sätt att köra fortare än hastighetsbegränsningen.  
 

- Luk 16:18 samt 1 Kor 7:10-11 som vi just läst ger oss 
hastighetsbegränsningen, men det finns två undantag och det är 
detta som är mina två första punkter i denna predikan. 

 
Sen så kommer vi komma tillbaks till vår tredje och sista punkt: 
Hastighetsbegränsning, om vad denna text betyder i dess kontext och 
hur vi ska förstå den i ljuset av Bibelns övergripande budskap. 
 



- Det första undantaget får vi i Matt 5 och Matt 19 som gäller sexuell 
synd. Detta kommer från ordet πορνεία som i många 
översättningar översätts med otukt. 

 
Först ut så ser vi detta i bergspredikan där Jesus uppenbarar vad lagen 
säger och sen skärper den. Det står i Matt 5:31-32: 
 
Det är sagt: Den som skiljer sig från sin hustru ska ge henne 
skilsmässobrev 32 Jag säger er: Den som skiljer sig från sin hustru av 
annat skäl än sexuell synd, han blir orsak till att äktenskapsbrott 
begås med henne. Och den som gifter sig med en frånskild kvinna 
begår äktenskapsbrott.       
 

- Så Jesus ger ett undantag där det blir tillåtet att skilja sig om den 
andre har begått en sexuell synd så som t.ex. otukt. 

 
Innan vi vidare förklarar vad detta betyder så låt oss gå till Matt 19:3-9 
där det blir ännu mer tydligt vad Jesus menar.  
 

- Här så får Jesus två frågor från fariséer som ville snärja honom 
Den första var: ”Är det tillåtet att skilja sig från sin hustru av 
någon anledning?” (Matt 19:3) 

 
Jesus svarade fariseerna i Matt 19:4-6: 4 "Har ni inte läst att Skaparen 
från början gjorde dem till man och kvinna 5 och sade: Därför ska en 
man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska 
bli ett kött? 6 Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat 
samman får alltså människan inte skilja åt.   
 

- Så Jesus går tillbaks till självaste skapelseordningen och ger oss så 
att säga utifrån vår illustration hastighetsbegränsningen.  

 
Gud har skapat man och kvinna för att dom ska vara ett kött. Här så ser 
vi hur äktenskapet så som Gud skapat det är för en man och en kvinna. 
 

- Och det Gud har fört samman ska människan inte skilja åt. När 
Jesus säger detta så får han följdfrågan av fariseerna:  

 



"Varför har då Mose befallt att mannen ska ge henne ett 
skilsmässobrev och skicka bort henne?" (Matt 19:7) 
 

- Skilsmässobrevet gav kvinnan rätten att gifta om sig efter 
skilsmässan.  

 
Jesus svarade fariséerna i v. 8: Det var för att era hjärtan är så hårda 
som Mose tillät er att skiljas från era hustrur. Men från början var det 
inte så. 
 

- Och sen i v.9 så kommer undantaget som Jesus ger: Jag säger er: 
Den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än sexuell synd 
och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott." 

 
Om man skiljer sig från sin hustru och gifter om sig med annat skäl än 
sexuell synd så begår man äktenskapsbrott. 
 

- Så undantaget är för den oskyldiga parten som den andra har 
syndat mot genom att begå otukt. 

 
Så om ens fru eller man har begått en sexuell synd såsom otukt så har 
den andre parten rätten att skilja sig. 
 

- I ett sådant fall så är skilsmässa inget tvång som judarna på denna 
tid förespråkade. I lagen så var det dödsstraff för den som begick 
äktenskapsbrott även om det i praktiken knappt praktiserades 
under Jesu tid (3 Mos 20:10).  

 
Så om den ena parten har begått en sexuell synd utanför äktenskapet så 
har den andra oskyldiga parten rätten enligt Jesus att skilja sig och gifta 
om sig.  
 

- Så för Jesus så är skilsmässa i en sådan situation inte ett tvång och 
bör undvikas så länge den oskyldiga parten inte vägrar att omvända 
sig.   

 
Det finns många exempel om flera äktenskap som räddats där den 
syndande personen genuint omvänt sig.  



 
- Dom som säger att Jesus förbjuder all form av skilsmässa brukar 

hävda att denna text skulle handla om par som är trolovade att 
gifta sig med varandra men där den ene kommer på den andre 
med att ha begått en sexuell synd.  

 
I så fall så menar man att den här texten för fram att det skulle vara ok 
för den oskyldiga parten att bryta upp trolovningen.  
 

- Man hävdar att denna text skulle vara ett försvar för Josefs tänkta 
handlande när han var trolovad med Maria i kap 1 och planerade 
att skilja sig från henne eftersom hon blivit gravid.  

 
Men detta är otroligt långsökt då detta kapitel förekommer 18 kapitel 
senare och inget i kontexten indikerar detta. 
 

- Ordet πορνεία kan syfta på en mängd olika sexuella synder och 
inkluderar ibland i den grekiska översättningen av GT även 
äktenskapsbrott. 

 
Så i denna text så blir det tydligt att det finns ett undantag där 
skilsmässa och omgifte är tillåtet och det är när den ena parten begått 
en utomäktenskaplig sexuell synd.   
 

- Det andra undantaget får vi av Paulus i 1 Kor 7 i en situation som 
inte fanns under Jesus tid. I vers 10-11 som jag citerade 
inledningsvis så skrev Paulus:  

 
De gifta ger jag en befallning som inte är min utan Herrens: En hustru 
får inte skilja sig från sin man – 11skiljer hon sig skall hon förbli ogift 
eller försona sig med sin man – och en man får inte överge sin hustru. 
 

- Här så får vi än en gång om vi använder vår illustration 
hastighetsbegränsningen. Men så i den efterföljande texten så 
uppenbarar Paulus det andra undantaget. 

 
Här så talar han till dom som är gifta med icketroende som han säger 
inte får överge sin fru eller man. 



 
- Men så i vers 15 så får vi undantaget: Men om den som inte tror 

vill skiljas, så låt honom skiljas. I sådana fall är brodern eller 
systern inte bunden som en slav. Gud har kallat er att leva i frid.  

 
Så om den icke kristne vill skiljas så är den kristne inte bunden. I så fall 
får den låta den icke kristne lämna.  
 

- Ordet för att skilja som även förekommer i verserna innan betyder 
ordagrant att separera eller lämna.  

 
Detta är något som dom som menar att skilsmässa inte är tillåtet under 
några omständigheter lyfter fram. 
 

- Men Jesus använder samma ord i Matt 19:6 för att syfta på 
skilsmässa. Så är även fallet i klassisk grekiska att detta ord ibland 
används i betydelsen av skilsmässa.  

 
Det är viktigt att Paulus här i texten betonar vikten för den kristne att 
stanna kvar hos den icke kristne om den vill stanna. 
 

- Paulus säger i v. 16: För hur vet du, hustru, om du kommer att 
frälsa din man? Och hur vet du, man, om du kommer att frälsa din 
hustru? 

 
Men om den icke kristne vill lämna så är den kristne inte bunden som en 
slav. Gud har kallat er att leva i frid. Vad menas med att inte vara 
bunden? 
 

- En del har hävdat att detta betyder att den kristne i ett sådant fall 
bara skulle vara fri att skilja sig men inte att gifta om sig. 

 
Men inom både den samtida judendomen och i det romerska samhället 
så att inte vara bunden innebar att man också var fri att gifta om sig. 
 

- Så om Paulus skulle mena att den kristne som blir lämnad av en 
icketroende och där med inte är bunden inte skulle kunna gifta om 



sig så skulle han behöva förklara sig då hans samtida skulle förstå 
detta som att den kristne nu även var fri att gifta om sig. 

 
Vad som är underförstått i 1 Kor 7:15 förklarar Paulus i slutet på kapitlet 
i v.39 när det gäller änkor 39En hustru är bunden så länge hennes man 
lever. Men om mannen dör, är hon fri att gifta om sig med vem hon 
vill, bara det sker i Herren.  
 

- Så att inte var bunden betyder att vara fri att gifta sig. 
 
Vi har nu sett på två undantag som Bibeln ger när det gäller skilsmässa 
och omgifte: Om den ena parten begått en utomäktenskaplig sexuell 
synd eller om den icke kristne väljer att lämna så är den kristne fri att 
skilja och gifta om sig.  
 

- När det gäller skilsmässa och omgifte så krävs mycket pastoral 
vishet då ofta toppen på ett isberg bara uppenbaras.  

 
Speciellt vid omgifte så är det viktigt att noga försöka förstå situationen 
kring varför det förra äktenskapet gick i kras och det har tyvärr hänt hur 
någon vigt en person som de inte borde ha gjort om dom noga hade 
undersökt situationen kring det tidigare äktenskapet. 
 

- Det finns mycket mer att säga kring skilsmässa och omgifte men låt 
oss nu avslutningsvis gå tillbaks till hastighetsbegränsningen vad 
Jesus har att säga om skilsmässa och omgifte. 

 
För det första: Den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en 

annan begår äktenskapsbrott. 
 

- Så om någon skiljer sig från sin hustru och för den delen också om 
hustrun skiljer sig från sin man och gifter sig med någon annan där 
något av de 2 undantagen inte är tillämpbara då begår dom 
äktenskapsbrott.  

 
Det var detta som var problemet bland en del av fariseerna som praktiserade 
skilsmässa på felaktiga grunder.  
 



- Dom skiljde det som Gud hade fogat samman som människan inte ska 
skilja åt (Matt 19:6). 

 
I det andra fallet här i Lukas 16:18 om man gifter sig med en frånskild som 
har möjlighet att försonas med sin man eller fru då begår också den som 
gifter sig med denna person äktenskapsbrott.    
 

- Däremot om någon gifter sig med den oskyldiga parten. Antingen 
den som har blivit lämnad av en icketroende eller den som någon 
begått en otukts synd mot då begår dom inte äktenskapsbrott om 
dom gifter sig. 

 
Dom fariseer som praktiserade skilsmässa och omgifte på en obiblisk 
grund och även dom som gör det idag är äktenskapsbrytare och Paulus 
säger i 1 Kor 6:9-10 att inga äktenskapsbrytare ska ärva Guds rike, alltså 
med andra ord kommer gå evigt förlorade. 
 

- Betyder detta då att äktenskapsbrott är en oförlåtlig synd? Nej, 
absolut inte. I nästa vers i 1 Kor 6:11 så säger Paulus 11Sådana var 
en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har 
förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds 
Ande.    

 
Min vän det finns förlåtelse att få oavsett vad du har gjort, hur stor 
syndare du än är så finns det förlåtelse i Jesus.  
 

- Det var därför Jesus kom för syndare såsom dig och mig. Det var 
därför han var på väg till Jerusalem för att dö för 
äktenskapsbrytare, giriga och alla tänkbara typer av syndare. 

 
Han levde det liv vi inte kunde leva och dog den död vi förtjänade att dö 
och på tredje dagen uppstod han för att vi för alltid ska kunna vara med 
honom. 
 

- Det enda sättet i vilket du kan vara redo att möta Gud är om du 
omvänder dig, alltså vänder dig bort från din synd till Jesus för att 
han ska rädda dig ifrån den och att du tror på honom. 

 



Tro att han dog och uppstod för dig. Då blir alla dina synder förlåtna.  
 

- Jag skulle också vilja säga att kyrkan måste bli bättre på att ta hand 
om dom som är den oskyldiga parten efter en skilsmässa och dom 
som omvänt sig efter att ha varit den skyldiga parten. 

 
Dessa personer kan inte som dom tyvärr gör i många kyrkor behandlas 
som en andra klassens kristna. Vi måste alla växa i vår kärlek till dom och 
hjälpa dom precis som vi bör göra med alla som går igenom något svårt. 
 

- Vi måste också bli bättre på att vara till hjälp för dom som är gifta. 
Äktenskapet mellan man och kvinna är som en skugga på något 
långt viktigare.  

 
I GT så uppenbarades Guds folk som Guds brud och i NT så ser vi hur 
Guds folk församlingen som består av både judar och hedningar 
uppenbaras som Jesu brud. 
 

- Så för oss som kristna så är målet med våra äktenskap att 
reflektera Kristi relation till församlingen.  

 
Paulus talar om detta i Ef 5: om hur mannen ska älska sin hustru såsom 
Kristus har älskat församlingen och utgivit sig själv för den och hustrun 
underordna sig och respektera sin man så som församlingen gör med 
Kristus. 
 

- Så när människor ser på oss trots att vi alla får kämpa mot synden 
och trotts att vi brister och kommer till korta på så många områden 
att våra äktenskap ändå får bli som en spegel på Kristi relation med 
församlingen.  

 
Och detta mitt under dom svåraste förhållandena. Gud som vi läste om i 
Hos 2:19-20 trolovade sig med Israel till evig tid trotts att hon varit 
otrogen mot honom. 
 

- Jesus, han gick i döden för sin brud, för alla kristna trots att vi 
syndat, trotts att vi varit hans fiender för att rädda oss till sig. 

 



Även om jag ännu inte har läst Dave Harveys bok ”When sinners say I 
do?” ”När syndare säger jag tager dig” Så älskar jag titeln.  
 

- Du som är gift har inte gift dig med en syndfri person, du som 
kommer gifta dig kommer att gifta dig med en syndare.  

 
Men i det äktenskapliga förbundet så är målet för mannen och kvinnan 
att bli som en spegel som reflekterar Kristi relation till församlingen. 
 

- Ett underbart exempel på detta var David och Audrey Hoos som vi 
hade privilegiet att lära känna lite grann.  

 
Audrey kom att bli funktionshindrad och spendera många, många år i 
rullstol. Hon behövde hjälp att klä på sig, gå på toaletten, bli matad. Ja i 
princip med allt. 
 

- Och David som ett underbart Kristus exempel kom att tjäna henne 
fram tills den dag då han fick flytta hem till Herren. 

 
Vilket fantastiskt föredöme för oss att ta efter på Kristi relation till 
församlingen.  
 

- Äktenskapet är något vackert och något mycket gott som Gud har 
gett oss människor som en gåva som vi behöver värna om för Guds 
ära och vårt goda. 

 
Det är därför Bibeln och Jesus är så tydliga med att försvara det och vi 
får än en gång ta till oss Jesu ord: Vad Gud har fogat samman skall 
människan inte skilja åt (Matt 19:6). 
 

- Nu så skulle jag vilja säga ett kort ord till dig som inte är gift men 
som skulle vilja bli det.  

 
Med tanke på det vi hört: Först var noga med att förbereda dig själv så 
att du är redo för att gifta dig och när du väl träffar någon så gå inte för 
fort fram utan ta god tid på dig att lära känna den du ämnar gifta dig 
med. 
 



- Innan jag och min fru gifte oss så gick vi på förbredande samtal 
med ett kristet par som gav biblisk förberedande 
äktenskapsrådgivning.  

 
Detta är något jag skulle uppmuntra alla som planerar att gifta sig att 
göra då målet med våra äktenskap är att trots våra brister få reflektera 
Kristi relation med församlingen. 
 

- Även om jag inte har vigselrätt, men om någon skulle fråga om jag 
kunde viga dom om dom först gifte sig borgligt så skulle jag inte 
vilja gör det om jag inte först fick möjlighet att ha utförlig 
äktenskapsrådgivning med dom innan. 

 
Att gifta sig är inget beslut vi ska ta lätt på då det är ett livslångt förbund 
och då det kommer att påverka resten av våra liv. 
 

- Nöj dig inte med att gifta dig med någon bara för att dom kallar sig 
kristen utan ta dig tiden att lära känna dom och se att dom 
verkligen av hela sitt hjärta vill följa Herren för ytterst så handlar ju 
äktenskapet om att reflektera Jesu relation till församlingen. 

 
Låt oss nu avslutningsvis tala om det som alla äktenskap pekar på. 
Nämligen det väntande äktenskapet mellan Jesus och församlingen, 
alltså med alla dom som tillhör hans folk. 
 

- Är du redo för denna dag? Är du redo för lammets bröllopsmåltid 
och domens dag? Paulus säger som vi läste i 2 Kor 11:1-3: 

 
1Om ni ändå kunde stå ut med lite dårskap från min sida. Ja, visst står 
ni ut med mig, 2eftersom jag brinner av iver för er med den eld som 
kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man, för att föra 
fram en ren jungfru inför Kristus. 3Men jag är rädd för att liksom ormen 
med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas 
bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 
 

- Paulus säger till sina läsare att dom likt en brud har blivit trolovade 
med Kristus.  

 



Likt trohet är otroligt viktigt i ett äktenskap så är här vår trohet 
gentemot Kristus av yttersta vikt. 
 

- Paulus var rädd att Korintiernas sinnen skulle fördärvas så att dom 
skulle vändas bort från den uppriktiga troheten mot Kristus.  

 
Precis som brudgumen oväntat kunde komma och hämta sin brud under 
Bibelns tid så kommer Kristus komma en stund då ingen vet. 
 

- Självklart så visste bruden att brudgumen skulle komma, men hon 
viste inte vilken timma så det gällde att vara redo.  

 
På samma sätt så vet vi att Jesus kommer komma tillbaks till denna jord 
för att hämta sin brud, men vi vet inte vilken dag han kommer. 
 

- Han kommer dels att komma för att hämta sin brud men också för 
att döma alla dom som förkastat honom. 

 
Därför så är det viktigt att inte bli lurad bort från den uppriktiga och rena 
troheten mot Kristus. 
 

- Han kommer för att hämta sin brud. Är du redo, känner du honom 
eller vill du fortfarande hålla fast vid synden? 

 
Tiden är knapp, en dag så kommer vi att lämna detta jordeliv eller om vi 
lever i den sista generationen att få möta Jesus när han återvänder. 
 

- Men det är här och nu i denna tid som det avgörs om vi kommer 
att straffas bort från hans ansikte till evigt fördärv eller om han 
kommer att välkomna oss som hans älskade brud. 

 
Allt har att göra med om det är honom vi älskar om han har fått första 
plastsen i våra liv. 
 

- Om vi har omvänt oss och trott på honom. Du kan inte ha Jesus 
samtidigt som du älskar något annat mer än honom. 

 



Förtrösta på honom den underbaraste och mest älskvärda brudgum som 
själv gick i döden för sin brud för att rädda henne till honom så att hon 
för all evigt ska få vara med honom.  
  

- Låt oss blicka fram mot denna dag och i full överlåtelse förbereda 
oss för honom då vi som hans älskade brud för alltid kommer att få 
vara med honom. 

 
Må våra äktenskap och liv i allt peka fram på denna dag då Jesus 
kommer tillbaks. Han har älskat oss med en oändlig trofast kärlek. 
 

- Låt oss i trohet gensvara till hans underbara kärlek i väntan på att 
han kommer åter.  

 
[Bön] 
 
Låt oss sjunga: Vilken dag det ska bli som i sin andra vers säger: 
 

- För den Helige Gud träder Lammets köpta brud, utan lyte och fläck, 
i rättfärdigheten klädd, ty i glömskans djupa hav deras synder fått 
sin grav. Vilken underbar dag det ska bli! 


