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Sammandrag

I syfte att hitta ett samlevnadsideal i Bibeln görs, mot bakgrund av israelitiska, grekiska,
romerska och nutida samlevnadsnormer, en exegetisk analys av 1 Mos 1:26–28, 2:18–25
och Matt 5:27–32, 19:3–12, samt en genomgång av andra bibeltexter om heterosexuella
parrelationer.

Bibelns samlevnadsideal är en livslång, trogen och nära gemenskap där makarnas relation
till varandra är starkare än till någon utanför. Syftet är att undvika ensamhet. Vigsel är inte
nödvändigt. Livslångt celibat är ett alternativ för den som har gåvan. Resultatet ger inga
skäl att föredra nuvarande äktenskapslagstiftning framför en enklare registrering och fri
rätt att fira vigselgudstjänst.



3

Innehåll

1 Inledning ...................................................................................................................... 7

2 Bakgrund ..................................................................................................................... 9
2.1 Nutidskulturens samlevnadsnorm ........................................................................ 9

2.1.1 Den sexualiserade nutidskulturen............................................................ 9
2.1.2 Tre modeller för föreställningen om kärlek ........................................... 10
2.1.3 Nya attityder till kärlek, sexualitet och relationer.................................. 11
2.1.4 Äktenskapsuppfattningen förändras....................................................... 13
2.1.5 En ny norm för heterosexuell kärlek...................................................... 14

2.2 Äktenskapets teologiska försvar......................................................................... 15
2.2.1 Skiljelinjen mellan samboende och äktenskap är otydlig ....................... 15
2.2.2 Äktenskapets försvarare förutsätter normen .......................................... 16
2.2.3 Vad säger Bibeln egentligen?................................................................ 17

3 Problemformulering .................................................................................................. 19
3.1 Syfte.................................................................................................................. 19
3.2 Frågor................................................................................................................ 19
3.3 Metod................................................................................................................ 20
3.4 Avgränsningar ................................................................................................... 20
3.5 Urval av bibeltexter ........................................................................................... 20

3.5.1 En bred sökning .................................................................................... 21
3.5.2 Ett fåtal fokustexter ............................................................................... 22
3.5.3 Textkällor ............................................................................................. 23

4 Guds avsikt i skapelsetexterna .................................................................................. 24
4.1 Texterna och deras kontext ................................................................................ 24
4.2 Textkritiska anmärkningar ................................................................................. 25
4.3 Form, struktur och rörelse.................................................................................. 25
4.4 Detaljanalys....................................................................................................... 26

4.4.1 Människa och man, kvinna och hustru................................................... 26
4.4.2 En matchande partner........................................................................... 27
4.4.3 Det förlorade revbenet .......................................................................... 27
4.4.4 Försök förklara förhållandet................................................................. 28

4.5 Syntes................................................................................................................ 29
4.6 Reflektion.......................................................................................................... 29



4

5 Semitiska och israelitiska äktenskap.........................................................................31
5.1 Med familjefadern i centrum ..............................................................................31

5.1.1 Mannens förmyndarroll och kvinnans ställning .....................................31
5.1.2 Äktenskap på manligt initiativ................................................................33

5.2 Äktenskapets början ...........................................................................................33
5.2.1 Trolovning.............................................................................................33
5.2.2 Brudpris ................................................................................................34
5.2.3 Bröllop ..................................................................................................36
5.2.4 Konflikt om brudens oskuld ...................................................................36
5.2.5 Äktenskap inom folket ............................................................................37

5.3 Barnlöshet och polygami....................................................................................37
5.3.1 Polygama äktenskap..............................................................................38
5.3.2 Slavinna som surrogatmor.....................................................................38
5.3.3 Bihustrur ...............................................................................................38
5.3.4 Svågerplikt ............................................................................................39

5.4 Lagar om gifta slavar och sexslavar....................................................................40
5.5 Förbjuden sexualitet ...........................................................................................41

5.5.1 Förbjudna partners ...............................................................................41
5.5.2 Våldtäkt och föräktenskapligt sex ..........................................................42
5.5.3 Äktenskapsbrott .....................................................................................42

5.6 Skilsmässa .........................................................................................................44
5.7 Reflektion ..........................................................................................................47

6 Jesus kommentarer i Matteusevangeliet ...................................................................50
6.1 Texterna och deras kontext.................................................................................50
6.2 Textkritiska anmärkningar..................................................................................52
6.3 Form, struktur och rörelse ..................................................................................52
6.4 Detaljanalys .......................................................................................................53

6.4.1 Blickar som äktenskapsbrott ..................................................................53
6.4.2 Resonemang utifrån Moseböckerna .......................................................54
6.4.3 Jesusord om skilsmässa .........................................................................55
6.4.4 Ordens innebörd....................................................................................57
6.4.5 Undantaget pornei/a.............................................................................58
6.4.6 Gåvan att vara singel ............................................................................62

6.5 Syntes ................................................................................................................63
6.6 Reflektion ..........................................................................................................63

7 Grekiska och romerska äktenskap............................................................................65
7.1 Grekiska och hellenistiska äktenskap..................................................................65

7.1.1 Äktenskapet som plikt och pensionsförsäkring .......................................65
7.1.2 Debatten mellan stoiker och kyniker ......................................................67
7.1.3 Mötet mellan israelitiskt och hellenistiskt ..............................................68
7.1.4 Sara och Tobias.....................................................................................69
7.1.5 Maria och Josef.....................................................................................70

7.2 Romerska äktenskap...........................................................................................70
7.2.1 Förmyndare även i vuxen ålder .............................................................71
7.2.2 Bröllopstraditioner utan juridisk verkan ................................................71
7.2.3 Äktenskapshinder och äktenskapsbrott...................................................72



5

7.2.4 Skilsmässa ............................................................................................ 73
7.2.5 Alternativa samlevnadsformer............................................................... 73
7.2.6 Äktenskapets syfte ................................................................................. 74

7.3 Reflektion.......................................................................................................... 75

8 Paulus bemöter de kristna i Korinth ........................................................................ 77
8.1 Två fall av sexuell omoral.................................................................................. 77
8.2 Om sexuell avhållsamhet ................................................................................... 79
8.3 Idén om celibatet gör inte äktenskapet inaktuellt................................................ 80
8.4 Med tanke på att Jesus kommer snart ................................................................. 81
8.5 Andligt äktenskap eller faderligt ansvar? ........................................................... 82
8.6 Syntes................................................................................................................ 83
8.7 Reflektion.......................................................................................................... 83

9 Slutsatser.................................................................................................................... 84
9.1 Ett samlevnadsideal från skapelseberättelsen ..................................................... 84

9.1.1 En livsstil bland flera, eller den enda? .................................................. 84
9.1.2 Parrelationens syfte .............................................................................. 85
9.1.3 Etiska normer för parrelationer ............................................................ 85
9.1.4 Äktenskapets början .............................................................................. 86
9.1.5 En biblisk definition av äktenskapet ...................................................... 87

9.2 Bibelns samlevnadsideal i nutiden ..................................................................... 87
9.2.1 Celibatet ............................................................................................... 88
9.2.2 Bör vi bevara äktenskapslagstiftningen? ............................................... 88
9.2.3 Vigsel och välsignelse ........................................................................... 89

Bibliografi .......................................................................................................................... 90

Index över behandlade bibeltexter.................................................................................... 94

Bilaga 1: Uttalsanvisning................................................................................................... 96

Bilaga 2: Bibelord till bröllop............................................................................................ 97



6



7

1 Inledning

Äktenskapet är en av de mest omdiskuterade frågorna i dagens samhällsdebatt. Starka rös-
ter talar för att befria äktenskapslagstiftningen från den heterosexuella normen, och låta
män gifta sig med män och kvinnor med kvinnor. En statlig utredning arbetar med frågan
och väntas föreslå just en sådan könsneutral äktenskapslagstiftning. De flesta riksdagspar-
tierna är positiva till förändringen. En könsneutral äktenskapslagstiftning är en radikal för-
ändring för evangeliska kyrkor och samfund i Sverige. Tidigare har Svenska kyrkan haft
rollen som den som i det svenska samhället definierat äktenskapsbegreppet och angett ra-
marna för lagstiftningen. De gamla frikyrkorna har opponerat sig mot den gamla statskyr-
kan i andra frågor, och kämpat med hänvisning till religionsfriheten för rätten att utse vig-
selförrättare vid sidan av Svenska kyrkans präster, men aldrig hävdat en egen äktenskaps-
uppfattning. Frikyrkliga och svenskkyrkliga har upplevt sig vara överens om äktenskapet
som teologisk tanke och samhällsinstitution, och det äktenskapet har de förmedlat, förkla-
rat och försvarat.

För ortodoxa och katolska församlingar föranleder förändringen ingen åtgärd. Dessa kyr-
kor står i var sin stark multinationell tradition, som ser sin egen lära om äktenskapet som
normativ och överordnad den äktenskapslagstiftning som gäller i de olika länder där kyr-
korna verkar. Ortodoxa och katolska präster kan utan vidare fortsätta att tala om äktenska-
pet och viga par på samma sätt som tidigare. De evangeliska samfunden, vars äktenskaps-
tradition varit nära sammankopplad med samhällets, har inte den möjligheten. Här är valet
att antingen bejaka det nya äktenskap som riksdagen definierar, och börja viga homosexu-
ella par, eller att hävda en egen uppfattning om äktenskapet, och utvärdera om den är så
pass förenlig med samhällets att man kan behålla vigselrätten. Medan det naturligtvis är
fullt möjligt att hålla fast vid den tradition man bekänner sig till, brukar evangeliska kyrkor
berömma sig av att grunda sin teologi på Skriften allena. Därför är det rimligt att söka stöd
i Bibeln för vilken äktenskapsteologi vi än vill forma.

För många är det ett självklart val att bejaka förändringen. För andra är det lika självklart
att inta motsatt ståndpunkt. De senare anser sig ofta ha stöd för sin uppfattning i Bibeln,
och menar att äktenskapet som det ser ut idag är en tillämpning av en tydlig undervisning i
Bibelns texter. I den här uppsatsen tänker jag undersöka den uppfattningen. Går det att i
texter från skilda delar av Bibeln spåra en gemensam teologi för heterosexuella parrelatio-
ner, som stämmer överens med det moderna äktenskapet så pass att vi kan hävda att det
äktenskap vi har nu grundar sig på Bibeln? Finns det överhuvudtaget en uppfattning om
äktenskapet som skiljer sig från det som gällde i den samtid där texterna formulerades?
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Efter ett bakgrundskapitel om nutidskulturens attityder till sexualitet, parrelationer och
äktenskap, formulerar jag uppsatsens syfte och frågeställningar, gör avgränsningar och
väljer bibeltexter. Därefter varvar jag exegetiska analyser av de utvalda bibeltexterna med
genomgångar av äktenskapstraditioner i de semitiska och israelitiska kulturer där Gamla
testamentet formats, och de grekiska och romerska kulturer som påverkat Nya testamentet.
En reflektion som avslutar varje kapitel leder vidare till de slutsatser som redovisas i sista
kapitlet.
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2 Bakgrund

2.1 Nutidskulturens samlevnadsnorm
Det kan förefalla som att 500-talets Rom, 1500-talets Wittenberg och 1800-talets Stock-
holm är vitt åtskilda i tid och rum. Ändå är dessa samhällen djupt sammanlänkade i ge-
mensamma ideologiska och kulturella ideal som låg till grund för deras lagar och traditio-
ner. Tillsammans med många andra samhällen, utspridda i rummet och tiden, tillhörde de
kristenheten – en total enhet mellan religion och samhälle. En miljö där kristen teologi
betraktades som normativ för alla människor, och där politik och lagstiftning verkade un-
der målsättningen att i tid och rum förverkliga idealet om ett kristet samhälle.

Inom kristenheten fanns inga möjligheter att dra sig undan religionen och analysera sam-
hället i sekulära termer. Kristen etik behandlades mot bakgrund av en stat som med lag-
stiftning och maktmedel upprätthöll seder och bruk som uppfattades som kristna. Det är
oundvikligt att teologer som inom kristenheten har behandlat frågor om äktenskap och
samlevnad har påverkats av detta, och det är inte säkert att deras resonemang fungerar
utanför den kontexten (Jordan 2002, s. 18, Kärlek, samlevnad och äktenskap 2005, s. 22,
200).

I dagens Sverige förankrar lagstiftarna inte sina beslut i Bibeln, och för befolkningsmajori-
teten upplevs inte kristen teologi som vare sig normgivande eller ens relevant. Normer för
heterosexuella parrelationer som tidigare ansett självklara har alltmer ifrågasatts, och nya
modeller har vuxit fram. Till en början stod dessa i opposition till kyrka och samhälle, men
i dagens ungdomskultur är de gällande norm, och accepteras i stor utsträckning även i
kristna kretsar. För att göra Bibelns texter tillämpliga i nutidens kultur, måste jag först
kartlägga vilken syn på samlevnaden som har vuxit fram i dagens svenska samhälle, och
vilken norm för heterosexuella parrelationer som efterträtt kristenhetens normativa äkten-
skap.

2.1.1 Den sexualiserade nutidskulturen
Doktoranden i etik Ann Heberlein (2004, s. 9ff, 75f) har gjort ett försöka att behandla den
sexuella nutidsmänniskan ur ett antal etiska perspektiv. Hon skildrar en samtid där pressen
bjuder på orgasmtips, populärmusiken handlar om sex, tonåringar har analsex, tv-utbudet
består av variationer på sexanspelningar, sexualbrotten ökar, våldtäkter banaliseras och
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modet för småflickor bygger på sex. Drömmen om den Stora Kärleken är ständigt närva-
rande i filmer, böcker, musik och en växande bröllopsindustri. Bröllopsmässor, bröllops-
sajter och allt-i-ett-leverantörer förmedlar en dröm som ofta går i kras: Från 2001 till 2005
ingicks 200 300 äktenskap i Sverige, medan 103 600 skilsmässor registrerades, enligt Sta-
tistiska centralbyrån (2006).

Det svenska samhället försöker förgäves hålla samman två oförenliga perspektiv på sexua-
liteten, menar Heberlein. Dels är den en okontrollerbar, närmast djurisk drift som obevek-
ligen driver oss till sex, dels talar vi om rätt och fel som om vi hade fullständig kontroll
över den. Ingendera, menar hon, förmår beskriva sexualitetens komplexitet, och bägge är i
första hand till för att skilja ”normalt” från ”onormalt”. Parallellen med djuren faller på att
människan inte har brunstperioder, utan har sex även när kvinnan inte är fertil. Föreställ-
ningarna om rätt och fel har förändrats över tiden, och idag skulle många sätta likhetsteck-
en mellan moraliskt sex och sex med kondom (Heberlein 2004 s. 37ff).

Inom kyrkan ser Heberlein två lika oförenliga perspektiv på sexualiteten. Dels tanken att
sexualiteten är en del av Guds skapelse, för människans njutning och fortplantning. Dels
den negativa synen som vill begränsa sexualiteten till ett minimum och hyllar celibatet
(Heberlein 2004, s. 60, 62).

2.1.2 Tre modeller för föreställningen om kärlek
Den brittiske sociologen Anthony Giddens menar att våra föreställningar om kärlek, sexu-
alitet och relationer har förändrats i tre steg.

• Den passionerade kärleken har varit en universell företeelse genom mänsklighetens
hela historia. Den drabbar de älskande oväntat, kullkastar obevekligt deras liv och gör
dem besatta av varandra, men den är kortvarig och går snart över. Giddens (1995, s.
41f) noterar att den ”ingenstans har ansetts vara en vare sig nödvändig eller tillräcklig
grund för äktenskapet; i de flesta kulturer har den i stället ansetts vålla äktenskapliga
problem.”

• Den romantiska kärleken växer fram vid 1700-talets slut. Här handlar det om ett sjä-
larnas möte, som sammanfogar två livsberättelser till en relation som räcker livet ut.
Eftersom det finns någon som är ”den rätta” måste vi intressera oss för den andras per-
sonlighet och utvärdera om känslorna räcker för ett äktenskap. Giddens (1995,
s.42–48) pekar på att detta sker parallellt med att den moderna romanen växer fram,
samtidigt som mäns och kvinnors livsmål i samhället är klara: Mannen skaffar sig en
position i samhället, och därefter en hustru. Kvinnan skaffar sig en position i samhället
genom att gifta sig.

• Den sammanflödande kärleken hör till vår moderna tid. Den förutsätter bägge parters
aktiva deltagande, och tar avstånd från anspråken på ”den rätta” och ”för evigt”. Här är
idealet en ren relation – ett jämlikt förhållande där bägge parter av fritt val öppnar sig
för den andre, därför att de tror sig ha något att vinna på det. Relationen varar så länge
bägge parter upplever den som tillräckligt tillfredsställande för att bevara den. Sex är
en förutsättning, och en strävan efter sexuell skicklighet som tidigare bara funnits i ha-



11

rem och bordeller, förutsätts nu finnas i varje människas sovrum (Giddens 1995, s.
57–62).

En undersökning av äktenskapsrådgivning och rådgivningslitteratur i samlevnadsfrågor
som Heberlein (2004, s. 88ff) refererar, visar hur råden gått från att betona den självutgi-
vande kärleken till att betona bägges ansvar för relationens kvalitet. Förhållanden beskrivs
med metaforer av investering, förhandlingar och avkastning. Att avsluta sitt förhållande för
att avkastningen inte är tillfredsställande ses inte som något moraliskt tvivelaktigt hand-
lingssätt.

Idéhistorikern Inga Sanner bekräftar huvuddragen i Giddens bild. Den stora förändringen,
enligt henne, är att kärlek, tillfredsställelse och känslor blivit normerande för samlevnaden,
först på bekostnad av börd och egendom, och sedan på bekostnad av plikt och trohet. Kär-
leken har blivit ett metafysiskt begrepp som konkurrerar med religionen om att ge männi-
skan mål och mening i sitt liv. Drivande i den här processen, menar hon, har intellektuella
som Almqvist och Ellen Key varit. Kyrkan har kämpat emot det nya och velat bevara äk-
tenskapet, men vigslarna har inte upphört, som Key trodde att de skulle göra. Sanner finner
det paradoxalt att kyrkan inte självklart vill viga samkönade par, när de tidigare alltid velat
institutionalisera parrelationer (Kärlek, samlevnad och äktenskap 2005, s. 62ff).

2.1.3 Nya attityder till kärlek, sexualitet och relationer
Under det senaste århundradet har människors attityder till kärlek, sex och relationer för-
ändrats drastiskt. Giddens (1995 s. 16–19) refererar en amerikansk undersökning från
1989, där forskarna fann en avgörande skillnad mellan de som var över respektive under
40 år. De över 40 såg tillbaka på en tid då flickor delats upp i ”fina” och ”dåliga”. Normen
var att kvinnor skulle ha en sexpartner i livet, varken mer eller mindre, och det var vanligt
att de mer erfarna försökte ge sken av att vara oskulder. De under 40 såg det tvärtom som
positivt att ha haft sex redan som ung, och flickor som inte uppfyllde denna nya norm ville
gärna ge sken av att vara mer erfarna. Att kärlek leder till sex sågs som självklart, och
normen om en sexpartner i livet hade ersatts av normen om en sexpartner i taget. Attityd-
förändringen var mycket tydlig bland kvinnorna, medan männen i högre grad bevarade
traditionella föreställningar.

Sociologen Lena Berg (2002) menar att 15-åriga flickor i Sverige fortfarande lever i en
värld som skiljer mellan sexuellt oerfarna och sexuellt utlevande flickor – vad Berg kallar
”torrisar” och ”slampor”. Deras utmaning är att inte fastna i någon av kategorierna, utan
vara lagom sexuellt aktiva. Bara då kan de hoppas på att uppnå och upprätthålla en sexuell
relation där deras egna sexuella behov är lika viktiga som killarnas.

Bilden bekräftas av Frisell (1996) som bland gymnasieflickor ser en tydlig skillnad mellan
”flickor från Mellanöstern och södra medelhavsområdet”, vars familjer kräver att de ska
avstå från föräktenskapliga sexuella kontakter, och en svensk majoritetskultur, där kravet
är att de inte ska ha sex utan att vara kära. Hon ser också negativa attityder till både avhåll-
samhet och promiskuitet, och ett ideal i en heterosexuell kärleksrelation som upprätthålls
av sex. Hon menar vidare att skolpersonalen stöder det idealet genom att förvänta sig att
eleverna är sexuellt aktiva, och argumentera för att de ska ”ha lärt känna varandra innan,
inte vara berusade, och använda kondom.” (Frisell 1996, s. 75, 78).
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I en artikel i Svenska Dagbladet (Lagercrantz 2006a) beskriver 25-årige Johan, som egent-
ligen heter något annat, sin syn på sex och relationer. Han blev av med oskulden vid ett
one night stand efter skolavslutningen i nian, och har haft mellan tio och tjugo sexpartners
sedan dess. Han ser det som närmast otänkbart att avstå från en möjlighet till sex, och i de
förhållanden han haft har sex kommit in närmast omgående. Johan känner tjejer som haft
sex med massor av killar, men aldrig haft en riktig pojkvän. I hans bekantskapskrets finns
par som umgås både med och utan sex, men som inte vågar vara varandra trogna – det
skulle ju vara att vara ihop på riktigt, och satsa på varandra. Om en kille träffar en tjej utan
att ligga med henne första kvällen, betyder det i Johans värld att killen är intresserad av en
längre relation. Johan ser sig själv som ganska ”normal” – någon som uppfyller normen på
en lagom sexualitet. Samtidigt menar han att sex med tillfälliga förbindelser är ett stadium
han passerat. Nu vill han ha en längre relation, och någon gång skaffa barn. Det är det som
är målet, både för Johan och hans bekanta, att hitta någon på riktigt. Men för att det ska
vara möjligt måste han hänga med, så att han inte är hopplöst oerfaren jämfört med den
han träffar.

I samma artikelserie (Lagercrantz 2006b) menar 21-åriga ”Emma” att hon var sen med att
sexdebutera, när hon som 18-åring låg med sin första seriösa pojkvän. Det förhållandet
varade i sju, åtta månader, och sedan har hon haft tretton sexpartners. De flesta var one
night stands, några var ”seriösa ragg” och en var en killkompis hon regelbundet hade sex
med utan några känslor inblandade. En gång på fyllan gick hon med på ett snabbt samlag
med en bekant utan att egentligen vilja. ”Jag ville få tyst på honom så man fick sova någon
gång”, säger hon. Emma ser sig som en ”mittimellantjej” i bekantskapskretsen, där några
varit med väldigt många och någon fortfarande är oskuld. Tre 18-åriga tjejbekanta har fak-
tiskt lyckats chocka henne, genom att berätta att de tillsammans delar på två killar att ha
sex med, utan att någon är bunden vid någon. När hon själv hade en sexuell relation utan
kärlek hade hon aldrig accepterat att han legat med någon annan på samma villkor. Hennes
erfarenheter har lärt henne att ta för sig och tala om hur hon vill ha det, och hon tycker
synd om de killar som inte haft ett tillräckligt långt förhållande för att ha hunnit lära sig hur
man tillfredsställer en tjej. Det senaste halvåret har Emmas sexintresse minskat. Nu längtar
hon efter ett förhållande, och nästa gång vill hon bli kär innan hon har sex.

Tanken att kärleken rättfärdigar sex kallar sexualforskaren Bo Lewin (Kärlek, samlevnad
och äktenskap 2005, s. 81ff) för kärleksideologin. Han menar att vi i Norden har en idé om
att vi kan drabbas av den passionerade kärleken och ändå rationellt planera relationen. Det
innebär att svenska ungdomar planerar för att ansvarsfullt, d.v.s. med kondom, ge sig sex-
ualiteten hän när kärleken väl infinner sig. De tonåringar han har intervjuat har ingen ut-
vecklad etisk-moralisk terminologi, men Lewin hör ändå en moralisk klangbotten. Utan att
kunna kräva något vill ungdomarna att deras sexualpartners skall vara trogna. Deras ideal
är ett långvarigt monogamt förhållande, men de ser inget problem med att ha flera sexuella
relationer på vägen dit. Medan en trettioåring kan behöva tre år för att upptäcka att en per-
son inte var den enda rätta, gör en tonåring det på tre veckor och har en ny partner efter tre
månader, men känslorna och engagemanget är lika starka. Lewin hävdar med bestämdhet
att källan till denna norm inte finns bland andra ungdomar, utan i föräldragenerationen.
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2.1.4 Äktenskapsuppfattningen förändras
De förändrade attityderna till sex och relationer har också lett till en förändrad bild av äk-
tenskapet. Heberlein (2004, s. 77) menar att vi gått från en objektiv äktenskapsuppfattning
till en subjektiv. Den objektiva ser äktenskapet som en samhällelig ordning som makarna
går in i, och där det ingår ett antal icke förhandlingsbara moraliska krav på makarna. Enligt
den subjektiva är äktenskapet ett kontrakt mellan två individer, som själva kan komma
överens om moralen.

Heberleins begrepp stämmer väl överens med den åtskillnad Olof Sundby (1959, s. 201f,
271, jfr Kärlek, samlevnad och äktenskap 2005, s. 71) gör mellan reformatorisk och seku-
lariserad äktenskapsuppfattning. Enligt den förra ”ses ju äktenskapet som en gudomlig
inrättning eller institution, som s. a. s. är placerad före eller ovanför individerna, vari de får
inträda och där meningen med livet i äktenskapet inte i första hand är kontrahenternas egna
intressen, så som de själva fatta och bestämma dem, utan tjänandet av den nya enhet, den
nya gemenskap, som genom individernas förening kommit till stånd.” Mot detta ställer han
den sekulariserade uppfattningen av ”äktenskapet såsom en överenskommelse, varöver
makarna själva äga att fritt förfoga,” som ”icke är förenlig med Luthers syn på äktenska-
pet” utan tvärtom är ett uttryck för en ”falsk, förvänd civil rättfärdighet.”

Christina Carlsson Wetterberg (2006) kopplar den här förändrade äktenskapsuppfattningen
till införandet av 1920 års äktenskapsbalk, där mannen förlorade förmyndarskapet över
hustrun, lägsta äktenskapsålder för kvinnor höjdes till 18 år, ömsesidig försörjningsplikt
infördes och skilsmässa utan bevis på äktenskapsbrott tilläts. Ett motiv för den nya lag-
stiftningen var det ökande antalet ”olegaliserade förbindelser”.

Både Giddens och Heberlein (2004, s. 65f) pekar på att normen för heterosexuella relatio-
ner påverkats av framväxten av långsiktiga och offentligt accepterade homosexuella par-
relationer sedan homosexuell praktik avkriminaliserades (i Sverige 1944) och avfördes
som sjukdomsdiagnos (1979). Homosexuella par har aldrig kunnat stödja sig på en objek-
tiv äktenskapsuppfattning, utan fått bygga upp allting från början. Den normlösheten har
spridit sig till heterosexuella förhållanden, som därigenom har närmat sig Giddens ideal
om den rena relationen. Giddens (1995, s.136f) menar, att moderna parrelationer som inte
är rena relationer på sikt övergår i någon av två andra former. Antingen blir de ett slags
kamratäktenskap som baseras på vänskap, jämlikhet och ömsesidig sympati, men också
innehåller en låg nivå av sexuellt engagemang. Eller också blir de en trygg hemmabas för
två personer som lever livet på annat håll, och bara har obetydliga känslomässiga inve-
steringar i varandra. Bägge riskerar att upphöra med tiden, men kan också vända, och åter
bli alltmer rena relationer.

En gång sågs äktenskapet som en av samhällets grundläggande normer, en nödvändig för-
utsättning för samhällets fortbestånd genom fortplanting och barnuppfostran. Nu är det
individernas privata angelägenhet vilka relationer de väljer att gå in i och hur de organise-
rar sina sexliv (Heberlein 2004, s. 97).

Kvinnoforskaren Eva Bernhardt (2001) beskriver Sverige som spjutspets i en västerländsk
utveckling mot en högre andel ogifta samboende. Utanför Skandinavien är det fortfarande
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ovanligt att sambor inte har gift sig när de får barn, men i Sverige är det snarare avvikande
att gifta sig utan att först ha varit sambor. 1999 fick 2 300 unga vuxna svara på frågan om
det ”är OK att vara sambo även när man fått barn”. Det tyckte 86 % av männen och 89 %
av kvinnorna. Bland den negativa minoriteten identifierar Bernhardt ”de som är religiösa”
som en tydlig grupp. Samtidigt svarade fyra av fem sambor ”ja” eller ”kanske” på frågan
om de trodde att de skulle komma att gifta sig inom de närmaste fem åren.

De flesta tillfrågade i undersökningen tar avstånd från tanken på att gifta sig av ekonomis-
ka skäl eller ”för barnens skull”, men många instämmer i påståendena att man gifter sig för
att visa att förhållandet är seriöst eller för att det är romantiskt att göra det. Trots den
ökande sambofrekvensen menar Bernhardt att äktenskapet som social institution inte alls är
på väg att försvinna. Däremot är det ”ett väl etablerat mönster” att ”så gott som alla parför-
hållanden i dagens Sverige börjar som ogift sammanboende.” Trots att två tredjedelar av
de som får sitt första barn är ogifta, gifter sig de flesta förr eller senare – för att ”manifeste-
ra allvaret i relationen” (Bernhardt 2001).

2.1.5 En ny norm för heterosexuell kärlek
Den redovisade litteraturen gör det tydligt att äktenskapet inte längre utgör en norm för
heterosexuell samlevnad i det svenska samhället. Men utvecklingen har inte lett till en
normlöshet där var och en är fri att agera efter eget behag, utan att riskera kritik från andra.
I stället har en ny norm vuxit fram.

Enligt den nya normen skall tonåringar och unga vuxna vara ”lagom” sexuellt aktiva, vil-
ket kan innebära tretton sexpartners på tre år. Därigenom ska de uppnå målet: ett fast för-
hållande, där bägges sexuella behov är lika viktiga, och som varar så länge bägge parter
finner det tillfredsställande. Samhällets företrädare i skolan underhåller normen genom att
uppmuntra ungdomarna att lära känna varandra innan de har sex, vara nyktra och använda
kondom.

Ett förhållande börjar när parterna i ömsesidigt samtycke blir ihop och varar tills någon av
parterna gör slut eller bägge kommer överens om att förhållandet skall upphöra. Att par-
terna har sex räknas som en självklarhet, och det finns en norm om sexuell trohet under
den tid förhållandet varar. Däremot finns det inget som säger att förhållandet inletts innan
parterna låg med varandra första gången, och normen innehåller ingen förväntan på att den
som är singel ska avstå från en möjlighet till sex.

På lång sikt är målet att hitta någon ”på riktigt” och forma en relation som varar under en
längre tid, kanske så länge att det är möjligt att skaffa barn. Bland de par som får sitt första
barn är det normala att vara sammanboende. Att gifta sig är ett romantiskt sätt att visa att
förhållandet är seriöst. Det behöver inte betyda att de som inte gifter sig är mindre seriösa,
och ofta framstår den stora bröllopsfesten som viktigare än vigseln.

Drömmen om ett förhållande som varar livet ut är inte en del av normen, bara det bästa
möjliga utfallet av normen att sträva efter ett långvarigt förhållande. Äktenskapet är inte
samhällets grund, men det någorlunda stabila parförhållandet där barn föds och uppfostras
är ändå ett kvarstående ideal. Att välja bort fast förhållande och barn är möjligt, oavsett om
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det sker för karriären eller för att inte begränsa sitt sexliv och sitt festande, men det är ändå
att välja en annan livsstil än majoriteten. Att helt välja bort sex och förhållanden ur sitt liv
skulle betraktas som ytterst avvikande.

2.2 Äktenskapets teologiska försvar
I allmänhetens medvetande utgör alltså inte längre äktenskapet en samlevnadsform i sär-
klass, utan ett sätt att ytterligare befästa en heterosexuell parrelation som utvecklats till ett
samboförhållande. Men i de kristna kyrkornas teologi är väl ändå äktenskapet ohotat? Två
uppsatser från de senaste åren visar att det inte är självklart, samtidigt som de teologer som
försvarar äktenskapet fortfarande förutsätter äktenskapets normativa karaktär.

2.2.1 Skiljelinjen mellan samboende och äktenskap är otydlig
Pia Thörn har gjort en utvärdering av samlevnadsformerna äktenskap och samboende ur ett
kristet etiskt perspektiv. Hon menar att samboendet, som från början utgjorde en opposi-
tion mot samhällets normer, har blivit en lagreglerad institution i samhället. Samtidigt har
äktenskapet genom de många skilsmässorna förlorat sin livslånga karaktär. Den skillnad
som återstår mellan äktenskap och samboende är den offentliga konsensusförklaring som
makarna uttalar i vigseln. Thörn menar att det är tveksamt om den skillnaden är tillräcklig
för att tala om två skilda samlevnadsformer. Även samboendet har ju en offentlighet i att
parterna officiellt bor tillsammans (Thörn 2000, s. 21, 25).

Thörn redovisar ett flertal etiska argument för och emot samboende och konstaterar att hon
inte kan göra någon klar etisk åtskillnad mellan å ena sidan ett äktenskap och å andra sidan
ett samboende där avsikten är att samlevnaden skall vara monogam, exklusiv och livslång.
”Om det finns en ömsesidig kärlek och vilja till trohet och ansvar, liksom en vilja till livs-
långt och exklusivt förhållande, kan samboendet behandlas som ett äktenskap eller som ett
förberedande äktenskap.” Thörns slutsats är att äktenskapet är den samlevnadsform som
bäst svarar upp mot Bibelns riktlinjer, men att alla förhållanden baserade på kärlek, trygg-
het, trohet och varaktighet är fullt acceptabla från biblisk synpunkt (Thörn 2000, s. 28f).

Annette Haaland fokuserar på vigseln och dess betydelse för äktenskapets teologi. Hon gör
en historisk genomgång och pekar på att fornkyrkan varken firade vigsel eller hade någon
annan särskild sed när två människor inledde sitt gemensamma liv. Att två döpta gifte sig
enligt samhällets normer räckte för att deras gemenskap skulle räknas som ett kristet äkten-
skap. Det krav på att bägge makarna inför vittnen skulle ge sitt samtycke till äktenskapet,
som vi så väl känner idag, kommer i stället från den romerska civillagstiftningen. Kyrkan
blev inte inblandad förrän 538, då kejsar Justianus ville göra det möjligt att verifiera äkten-
skap i efterhand, åtminstone bland de högre samhällsklasserna. Ville paret skriva ett äkten-
skapskontrakt var detta tillräckligt, men de kunde också gå till en kyrka och registrera äk-
tenskapet inför tre präster som vittnen. Det var inte förrän efter reformationen som katolsk
teologi ifrågasatte giltigheten i äktenskap som inte stadfästs av en präst (Haaland 2003, s.
6, Reynolds 2001, s. 29).
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I det förkristna Sverige hörde den offentliga konsensusförklaringen till trolovningen eller
fästningen. Det vanliga var att den följdes av ett giftermål, ett tal där brudens far stadfäste
föreningen, ett bröllop, en förflyttning av brudens till brudgummens hem, och en sängled-
ning, där paret leddes till den gemensamma sängen och lämnades ensamma där. Men fäst-
ning följt av sängledning ansågs fullt tillräckligt för att konstituera äktenskapet. Någon
inblandning från samhället eller kyrkan förekom inte – bägge accepterade rådande bruk.
Under flera hundra år efter att kyrklig vigsel införts kunde man välja mellan det traditio-
nella och det kyrkliga sättet att ingå äktenskap. Det var inte förrän 1734 som den kyrkliga
vigseln blev obligatorisk; så sent som i 1686 års kyrkolag jämställs fästning följt av säng-
ledning med vigsel (Haaland 2003, s. 8f, Janson 1964, s. 12f, Kärlek, samlevnad och äk-
tenskap 2005, s. 139).

När Haaland går vidare mot den sekulariserade nutiden framstår den obligatoriska kyrkliga
vigseln som en kort historisk parentes. 1908 införs den borgerliga vigseln som ett alterna-
tiv, och 1951 får frikyrkorna vigselrätt. Svenska kyrkans biskopsmöte 1973 och dess teo-
logiska kommitté 2004 verkar eniga i att det som primärt händer när ett äktenskap ingås är
makarnas ömsesidiga beslut att leva med varandra. Vigseln är kyrkans välsignelse över
detta beslut. Ett borgerligt ingånget äktenskap är lika mycket ett äktenskap inför Gud som
ett som ingåtts med kyrklig vigsel (Haaland 2003, s. 10f, Kärlek, samlevnad och äktenskap
2005, s. 295).

Haaland citerar flera teologer som anser att det som gör ett äktenskap kristet inte är vigseln
eller samlevnadsformen i sig, utan att makarna är kristna. Att gifta sig är att förklara sin
kärlek till varandra och ge sig själva till varandra. Att gifta sig kristet är att dessutom för-
klara att kärleken till maken eller makan liknar Kristi kärlek till församlingen, som är
orubblig och trogen (Haaland 2003, s. 17, 28).

När Haaland försöker fånga vad som konstituerar ett kristet äktenskap hittar hon ingen
enhetlig bild. Fem faktorer återkommer – kärlek, trohet, sex, reproduktion och gemensamt
uppdrag i Guds rike – men olika teologer betonar olika faktorer, och har olika uppfattning-
ar om vad som är omistligt. Ändå, menar Haaland, beskriver de samma äktenskap. Haa-
land, som sökt efter något som måste ske i vigseln för att ett äktenskap ska föreligga, måste
konstatera att inget av momenten i vigseln är omistligt ur teologisk synvinkel. Därmed är
inte heller själva vigseln nödvändig. Naturligtvis finns mycket i en vigsel som kan motive-
ra en troende att genomgå den, men den är inte en nödvändig förutsättning för att en teolo-
giskt godtagbar samlevnadsform skall föreligga (Haaland 2003, s. 42–43).

2.2.2 Äktenskapets försvarare förutsätter normen
Hur använder då kristna i Sverige Bibeln för att försvara äktenskapet som norm i det sam-
hälle där kristendomen inte längre är statsreligion?

När den konservativa kristna föreningen Jesus älskar Sverige vill motivera varför äkten-
skapet är vad man kallar ”Guds ordning”, verkar äktenskapet vara färdigdefinierat redan i
1 Mos 1:27–28. Gud skapar människan till man och kvinna och ber dem föröka sig, och
därmed har han skapat äktenskapet. Ceremonin kan se olika ut, men en vigsel är en förut-
sättning för ett moraliskt äktenskap. ”Varken samlevnad genom juridiskt partnerskap eller
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samboende fullständigt motsvarar [sic!] det bibliska äktenskapets kännetecken och syften.”
”Villkor för en moralisk vigsel är makarnas personliga fria vilja med offentligt avgivna
fullständiga samtycke [sic!] i frånvaro av tvång och i närvaro av mänskliga vittnen.”
(Skarp 2004).

När teologen Agne Nordlander redogör för ”vad Bibeln menar vara äktenskap”, hänvisar
han till 1 Mos 1:27–28; 2:24 och Matt 19:4ff och kallar dessa bibelställen ”äktenskapsbu-
det”. Han menar att de ”talar om sexuellt samliv enbart inom det heterosexuella äktenska-
pet” och fastslår att därför är inte ”varje form av kärleksrelation mellan två personer ett
äktenskap”. Han beskriver äktenskapet som ”en man och en kvinna som har lovat varandra
trohet och håller sig till varann och som ingår en sexuell förening”. Däremot förklarar han
inte hur slutsatserna följer ur de valda bibeltexterna (Djurfeldt 2004, s.106–110).

När baptistpastorn Sven-Gunnar Österberg vill ”ta reda på vad Bibeln säger om äktenska-
pet” är äktenskapet utgångspunkten för resonemanget. De många bibelord han anför illu-
strerar vad han har att säga, och fördjupar bilden av vad ett äktenskap skall vara, men att
den enda rätta heterosexuella samlevnadsformen föregås av en vigsel är något han tar för
givet (Samspel 1991, s. 11–15).

När Sveriges kristna råd i en probleminventering av äktenskaps- och vigselfrågor samman-
ställer olika kyrkors syn på äktenskapet, används bibelhänvisningarna enbart för att beskri-
va vigselgudstjänstens utformning i olika traditioner (Äktenskaps- och vigselfrågor 2005, s.
17, 29f).

När Svenska kyrkan samlas till en stor hearing om Kärlek, samlevnad och äktenskap (2005,
s. 23, 173ff) hänvisar de till skapelseperspektivet i 1 Mos 1:27–28, 2:24 och Jesus ord i
Matt 19, men när docenten Jesper Svartvik vid samma hearing får tillfälle att redogöra för
”Hur kärlek, samlevnad och äktenskap kan förstås enligt Bibeln” väljer han att tala om
svårigheterna att tillämpa antika texter i modern etisk debatt i stället för att faktiskt försöka
göra en sådan tillämpning.

Genomgående i dessa texter tycks vara att man förutsätter att äktenskapet finns där och
utgör ett normativt ideal. Äktenskapet antas bygga på Bibeln, men ingen försöker härleda
det från texterna, utan nöjer sig med att använda dem illustrativt och fördjupande. Trots att
man inser att det svenska samhället inte längre tillhör kristenheten, utgör dess normer och
traditioner en nödvändig förförståelse för resonemanget.

2.2.3 Vad säger Bibeln egentligen?
Som Haaland har visat (se sid. 15) har den kristna kyrkan under större delen av sin historia
accepterat seder och bruk kring äktenskap och samlevnad som inte har sin grund i bibeltext
eller kristen tradition, utan tillhört den kultur där kyrkan verkat. Kyrklig vigsel förekom
inte före 538, och äktenskaplig samlevnad den förutan var fullt accepterat i Sverige fram
till 1734. På vilken grund kan vi då hävda att en vigsel gör någon skillnad, hålla fast vid
äktenskapet som rekommenderad samlevnadsform, och avvisa den norm som alltmer upp-
fattas som gällande i den svenska samtidskulturen?
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När vi i vår tid talar om äktenskapet, måste vi göra det i den samhälleliga kontext vi lever
i, med dess normer för sexualitet och relationer. Om vi då håller fast vid en lära om äkten-
skapet som funnit sin form i ett samhälle där kristendomen var obligatorisk och normativ
för alla medborgare, riskerar det att missförstås som ett uttryck för ren konservatism och
framstegsfientlighet. Dessutom riskerar det att reducera Bibeln till en katalog över texter
som kan tänkas stödja den syn på äktenskapet vi redan bestämt är den rätta.

Anspråken på vad Bibeln säger är stora, men hur slutsatserna följer av de anförda bibel-
texterna är oklart. Att hänvisa till att Gud är positiv till fortplantning och trohet kanske
räcker för att hävda äktenskapet gentemot avhållsamhet och relationsanarki, men knappast
gentemot en etablerad norm för heterosexuella relationer som också bejakar fortplantning
och sin egen syn på trohet.

Visst vore det mycket enklare om det fanns en bibeltext där Jesus sa: ”Gå ut i hela världen
och undervisa förälskade par om kärlek, trohet och ansvarstagande. Vänta tills de är mogna
för äktenskap, och vig dem sedan i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.”
Men den texten finns inte, och den som på allvar menar sig bygga sin teologi på Bibeln,
inte traditionen, måste nöja sig med att läsa de texter som finns.

Borde inte Bibeln kunna tala direkt till nutidskulturen? Kan vi inte försöka läsa texterna på
nytt, och se vad de säger om vår tids norm för heterosexuella parrelationer? Om Agne
Nordlanders äktenskapsbud är en rättvisande term, borde äktenskapets konturer tydligt
framträda vid en förutsättningslös läsning av de rätta texterna, medan det vi själva har läst
in i dem får en möjlighet att förblekna.
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3 Problemformulering

3.1 Syfte
Uppsatsens syfte är att läsa vad Bibeln har att säga om heterosexuella parrelationer mot
bakgrund av de normer som gällt i den kultur där texterna formats, och undersöka om det
finns ett ideal för heterosexuella parrelationer som återfinns i skilda bibeltexter från olika
epoker och kan sägas utgöra en biblisk definition av äktenskapet.

Är det möjligt att hitta ett sådant ideal ska det användas för att utvärdera om kyrkor och
samfund i Sverige har anledning att arbeta för ett bevarande av den nuvarande svenska
äktenskapslagstiftningen.

3.2 Frågor
Utifrån resonemanget i kapitel 2 kan vi ställa ett par frågor om det ideal vi hoppas kunna
finna.

1. I den kulturella norm jag beskriver i avsnitt 2.1.5 är det tydligt att heterosexuella par-
relationer är något så eftersträvansvärt, att det närmast tas för givet som livsmål för
alla inblandade. Gäller det också Bibelns ideal?

2. Vad säger Bibeln om syftet med att bilda heterosexuella parrelationer?

3. De tre kriterier som enligt Thörn (avsnitt 2.2.1) kan ställas på en samborelation för att
den skall jämställas med ett äktenskap är att avsikten är att relationen ska vara mono-
gam, exklusiv och livslång. Hon talar också om kärlek, trygghet, trohet och varaktig-
het. Vilka kriterier ställs upp i bibeltexterna?

4. Haaland menar i samma avsnitt, att någon vigsel inte är nödvändig för att en hetero-
sexuell parrelation skall vara teologiskt godtagbar. Stämmer det med bibeltexterna?
Vilken attityd intar de till de olika seder kring äktenskapets början som förekommer i
deras samtid?
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3.3 Metod
Jag använder den exegetiska standardmetod som Gorman (2001) beskriver. Den bygger på
ett studium av den valda bibeltexten i ett antal olika steg, där textens litterära och historis-
ka kontext, liksom dess form, struktur och rörelse bildar underlag för en djupare analys av
detaljerna i texten. Detaljanalysen leder fram till en syntes, som i ett par korta meningar
försöker fånga textens budskap, och exegesen avslutas av en reflektion.

Mitt sätt att använda metoden påverkas av att jag inte har en text, som jag vill analysera ur
alla möjliga vinklar, utan en mängd texter, som jag vill analysera ur en bestämd vinkel.
Den historiska kontexten får ett stort utrymme, eftersom rådande äktenskapstraditioner har
stor inverkan på hur vi kan tolka texterna. Analysen blir starkt färgad av uppsatsens syfte
och riskerar att helt bortse från andra aspekter av texten. I valet av sekundärlitteratur har
jag strävat efter att kombinera forskningsöversikter med mer djupgående specifika studier.

3.4 Avgränsningar
Det hade varit spännande att kunna behandla både heterosexuella och homosexuella per-
spektiv, men utrymmet tillåter det inte och jag begränsar mig till det heterosexuella per-
spektivet. Jag fokuserar också på etablerade parrelationer, och behandlar inte frågan om
sexualitet i allmänhet. Till äktenskapet hör en mängd aspekter om juridik och barnens
ställning som jag lämnar därhän. En genomgång av kristna äktenskapstraditioner i historisk
och nutida teologi och praktik i olika kyrkofamiljer hör till en fullständig utvärdering av
äktenskapet, men jag begränsar mig till Bibelns texter.

Frågor om polygami och svågerplikt berör jag bara i förbigående, liksom äktenskapet som
metafor för förhållandet mellan Gud och människor. Äktenskapets inre liv – hur makarna
skall leva med varandra, hur de skall fatta beslut och lösa sina konflikter – är intressanta
frågor som ligger utanför fokus för uppsatsen. Frågor om skilsmässa kan jag inte undvika,
men jag har ingen ambition att behandla dem uttömmande.

3.5 Urval av bibeltexter
I allt exegetiskt arbete är valet av bibeltexter av avgörande betydelse. Eftersom Bibeln har
en tillkomsthistoria som spänner över flera århundraden och åtminstone ett 30-tal upp-
hovsmän, finns det ingen anledning att tro att texterna stämmer överens i alla frågor. All
teologi över ett enskilt bibelställe måste ske med reservation för att andra texter inom
samma pärmar kan ge ytterligare belysning och kanske en annan syn på ämnet. Här kan jag
inte göra den reservationen, men måste ändå göra ett urval. Låter jag det bli tillräckligt
brett, borde det vara möjligt att låta olika texter inom urvalet belysa och fördjupa varandra,
och få en mer nyanserad bild än vad en enskild bibeltext kan erbjuda. Samtidigt behöver
jag sätta ett fåtal texter i fokus, för att kunna gå på djupet.
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3.5.1 En bred sökning
Ett bra sätt att få ett brett urval är att göra en sökning i ett datorprogram med tillgång till
bibeltexten. Generellt bör en sådan sökning göras från grundtexten, men i det här fallet är
det inte lämpligt. Det vanligaste hebreiska och grekiska uttrycket för att gifta sig är de
vanliga orden för att ta eller få, och ordet för hustru är i bägge språken detsamma som för
kvinna. Söker vi på dessa begrepp får vi med ett stort antal icke-relevanta träffar.

En sökning i Bibel 2000 visar att ordet äktenskap förekommer i 56 verser, hustru i 522, fru
en gång och gift i 223. Efter att ha sorterat bort falska träffar som uppgifter, rena omnäm-
ningar av någons hustru och ett antal dubbletter, har jag gjort följande första urval:

1 Mos 1:27–28 Människan skapas till man och kvinna
1 Mos 2:18, 23–24 Kvinnan skapas, och mannen ska hålla sig till sin hustru
1 Mos 4:19 Äktenskapsformel: ’han tog sig två hustrur’
1 Mos 11:29 Äktenskapsformel: ’de tog sig hustrur’
1 Mos 24 Isak och Rebecka
1 Mos 34 Dina och Shekem
1 Mos 38 Juda och Tamar
1 Mos 39:6b–20a Josef och Potifars hustru
2 Mos 2:1 Äktenskapsformel: ’han gick och tog’
2 Mos 2:21 Äktenskapsformel: ’han gav honom Sipporah’
2 Mos 20:14 Förbud mot äktenskapsbrott
2 Mos 21:2–6 Frigivna slavars hustru och barn
2 Mos 21:7–11 Reglering av sexslavar
2 Mos 22:16–17 Föräktenskapligt sex
3 Mos 18 Sexlagar
4 Mos 5:11–31 Otrohetstest
4 Mos 30:2–17 Mannen är kvinnans förmyndare
4 Mos 36:11 Äktenskapsformel: ’de blev deras hustrur’
5 Mos 7:3 Äktenskapsformel: ’ge’ och ’ta’
5 Mos 21:10–14 Hustru bland krigsbyte
5 Mos 21:15–17 Favoriter i polygamiska äktenskap
5 Mos 22:13–30 Lagar om sexuella förhållanden
5 Mos 24:1–5 Lagar om äktenskap och skilsmässa
5 Mos 25:5–10 Svågerplikten
Rut 3-4 Äktenskap som intimitetshandling och affärsuppgörelse
1 Kung 11:3 Extrempolygami vid hovet
Jer 3:1 Jeremia gör en liknelse med en skilsmässa
Hos 2:19–20 Äktenskap mellan Gud och folket
Tobit 7:9–8:9 Bröllop mellan Sara och Tobias
Syr 42:9–10 En pappas äktenskapssyn
Matt 1:18–25 Josef och Maria
Matt 5:31–32 Jesus kommenterar skilsmässolagstiftningen
Matt 14:3–4 Johannes kritiserar kungen för hustrustöld
Matt 19:1–12 Jesus kommenterar skilsmässolagstiftningen II
Matt 22:23–30 Äktenskapet gäller inte i himlen
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Rom 7:2 Äktenskapet upplöses av döden
1 Kor 5:1 Paulus kommenterar styvmorsäktenskap
1 Kor 7 Paulus svarar på frågor om äktenskap
Ef 5:21–33 Kärlek mellan makar som mellan Kristus och församling
Kol 3:18–19 Underordna er och älska
1 Tim 3:2 Krav på församlingsledare
1 Pet 3:1, 7 Underordna er och låt kunskap prägla samlivet

Den här listan har jag låtit vara utgångspunkt i ambitionen att få med bredden i Bibelns ord
om heterosexuella parrelationer, utan att vare sig begränsa mig till den eller ha som krav
att behandla alla texter i den. Ett index över alla bibeltexter jag behandlat finns i slutet av
uppsatsen. I en bilaga finns några bibeltexter jag inte behandlat, men som kan passa att
användas vid bröllop.

3.5.2 Ett fåtal fokustexter
För att kunna göra en djupare exeges krävs att vi sätter ett fåtal texter i fokus, och för att
inte urvalet ska bli godtyckligt eller tendensiöst, är det lämpligt att välja de texter som varit
viktigast i andras teologiska behandlingar av ämnet. Vi har redan (avsnitt 2.2.2) mött några
sådana texter, och några av de bibeltexter de hänvisar till.

• Sveriges Kristna Råds rapport Äktenskaps- och vigselfrågor [2005, s. 17, 29f] inne-
håller en utmärkt sammanställning av de bibeltexter som används i de olika medlems-
kyrkornas vigselgudstjänster. Rapporten menar att valet av både motiv och bibelställen
är ”påfallande lika” i alla kyrkor utom de ortodoxa. Skapelseordningen representeras
av 1 Mos 1:26f. Jesu ord om äktenskapet i Matt 19:4–6 finns med hos nästan alla, men
katolska och ortodoxa kyrkor har i stället Joh 2:1–11. Förhållandet mellan Kristus och
kyrkan som förebild för förhållandet mellan man och kvinna finns i fyra handböcker
genom Ef 5:1–2 eller Joh 15:9–12. Om kärleken och troheten talar Höga visan 8:6b–7,
1 Kor 13, Rom 12:9–12 och Gal 6:2, medan enskilda kyrkor lägger till Rut 1:16b–17,
1 Joh 4:7–12 och Ef 5:20–33.

• Svenska kyrkans rapport Kärlek, samlevnad och äktenskap [2005, s. 23, 166f, 205,
211, 222–224, 234, 251] innehåller framför allt hänvisningar till 1 Mos 1:27–28, 2:24
och Matt 19, men hänvisar upprepade gånger också till Ef 5, Gal 3:28 och 1 Kor 7.

• Sven-Gunnar Österberg tar sin utgångspunkt i skapelsen med 1 Mos 1:27–28, 2:18–25
och 4:1, låter Ords 5:18–19 och HV 1:2, 2:6 tala om kärleken, låter Jesus komma till
tals i Joh 2 och 8:11, Matt 19 och Matt 5:28 och tar upp Paulus undervisning i Rom
7:2–4, 1 Kor 5:1, 6, 7, och 13, 2 Kor 12:21, Ef 5, Kol 3 och 1 Tim 4:2. [Samspel 1991,
s. 11–15]

• Göran Bexell [1988, s. 153-158, 182-183. 204–215] hänvisar till 1 Mos 1.28, 2:24, 2
Mos 20:14, 5 Mos 5:18, 22:13–21, 24:1 28f, Matt 5:27-32, Matt 19:1–12, Mark
10:1–12, 12:25, Luk 16:18, 1 Kor 5:1, 1 Kor 6, 1 Kor 7, Ef 5:25, 31, 32, 33 och 1
Thess 4:4–5.

• Agne Nordlander använder i första hand det han kallar ”äktenskapsbudet” i 1 Mos
1:27–28, 2:24 och Matt 19:4ff, men diskuterar också kärleksbegreppet utifrån Joh
3:16, 14:15 och Rom 13:8–10 [Djurfeldt 2004, s. 106–110].
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• Föreningen JAS talar om äktenskapets syfte och kännetecken med hänvisning till 1
Mos 1:27–28, 2:18, 2:23–24, Mal 2:15, Matt 5:32, Mark 10:6–9, 1 Kor 7, 11:8–9 och
Heb 13:4, om vigselceremonin utifrån 5 Mos 23:21–23, och om äktenskapets könsrol-
ler utifrån Ef 5:21–33 och 1 Kor 11:3 [Skarp 2004, s. 1–3].

Vi märker att några texter intar en särställning, genom att nämnas i samtliga dessa texter.
Det gäller dels människans skapelse i 1 Mos 1:26–28, dels Jesus ord i Matt 19:4–6, där jag
också räknar in parallellen i Mark 10. 1 Mos 2:24, som citeras i Matt 19:5, finns med över-
allt utom i handböckerna, någon hänvisning till Ef 5 gör alla utom Nordlander, och 1 Kor 7
förekommer hos fyra av sex. Utifrån detta väljer jag två huvudtexter:

• För det första skapelsetexterna, till vilka jag räknar dels 1 Mos 1:26–28, dels 2:24 i sitt
sammanhang, 2:18–25.

• För det andra vad Jesus säger om äktenskapet, till vilket jag räknar Matt 19:4–6 i sitt
sammanhang, 19:3–12, och dessutom Matt 5:27–32, som genom likheterna med Matt
19 och placeringen i samma evangelium också utgör en del av sammanhanget.

Dessa bägge huvudtexter analyseras exegetiskt i var sitt kapitel. Övriga GT-texter samlas i
ett översiktskapitel om semitiska och israelitiska äktenskap. Efter att ha beskrivit grekiska
och romerska äktenskap berör jag också ett par texter ur 1 Kor.

3.5.3 Textkällor
Huvudsakligen har jag använt elektroniska utgåvor av den hebreiska (Schenker 1983) och
grekiska (Nestle–Aland 1993) grundtexten, liksom av den grekiska Septuaginta (2004),
med ordlistorna Louw & Nida 1989 och Brown, Driver & Briggs 1907, 2001 inbyggda,
men jag har också använt framför allt notapparaten i Schenker 1997 och Aland et al 1993.

Jag har strävat efter att så långt det varit möjligt göra egna översättningar från grundtexten,
men där inget annat anges är bibelcitat på svenska hämtade ur Bibel 2000. Grekiska och
hebreiska ord åtföljs av en enkel uttalsanvisning, som specificeras i en bilaga.
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4 Guds avsikt i skapelsetexterna

Den som bläddrar igenom Bibeln på jakt efter heterosexuella parrelationer behöver inte
vänta länge på sitt första napp. Redan i de första kapitlen finns två texter där den nyss ska-
pade människan beskrivs som man och kvinna i relation till Gud och till varandra.

Även om dessa med stor sannolikhet funnit sin litterära form i relation till existerande äk-
tenskapstraditioner hos israeliter och omgivande folk, presenteras de i bibeltexten i relation
till en nyskapad värld, där inga folk och sedvänjor ännu existerar, och allt är öppet och
formbart. Den placeringen ger texten anspråk på att fungera oavsett historisk kontext. Låt
oss därför först möta texten på de villkoren – som en kommentar till strukturer vi finner i
många olika kulturer världen över – och skjuta upp genomgången av semitiska äkten-
skapstraditioner till nästa kapitel.

4.1 Texterna och deras kontext
I det första kapitlet i Bibelns första bok läser vi om hur Gud skapar himmel och jord, dag
och natt, land och hav, sol och måne, fiskar, fåglar och djur. Den sjätte dagen har turen
kommit till att skapa människan, och vi läser:

26Gud sa: ”Vi ska göra en människa, en bild av oss, en som liknar oss. De ska be-
stämma över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, vilda djur över hela jorden
och alla småkryp på jorden.” 27Gud skapade människan som en bild av honom, som
en bild av Gud skapade han henne, som man och kvinna skapade han dem. 28Gud
välsignade dem och sa till dem: ”Skaffa barn och bli många. Fyll jorden. Underku-
va och bestäm över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som myllrar på jor-
den.”

1 Mos 1:26–28 (min översättning)

I nästa kapitel gör berättelsen ett slags omtag, och berättar än en gång om hur människan
skapades, nu med ett mer levande bildspråk, där Gud formar människan av jord från mar-
ken och blåser liv i henne genom näsan. Gud ger människan en trädgård att bo i, ansvar för
sin omgivning och en regel att följa, men hon är fortfarande ensam. Vi läser verserna där
den andra människan blir skapad:
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18Herren Gud sa: ”Det är inte bra att människan är ensam. Jag ska göra en
matchande partner åt henne.” 19Herren Gud formade av jorden alla vildmarkens
djur och alla himlens fåglar, och skickade dem till människan för att se vad hon
skulle kalla dem. Det människan kallade varje levande varelse, det blev dess namn.
20Hon gav namn åt alla boskapsdjur, alla himlens fåglar och vildmarkens djur, men
hittade ingen matchande partner. 21Då lät Herren Gud en djup sömn falla över
människan, och medan hon sov tog han ett av hennes revben och lade dit kött i
stället. 22Av revbenet som han tog av människan byggde Herren Gud en kvinna, som
han visade mannen. 23Mannen sa: ”Den här gången är det ben från mina ben och
kött från mitt kött. Hon ska kallas maka, för hon togs från en make.” 24Därför läm-
nar en man sina föräldrar och håller fast vid sin hustru, och de blir en enda kropp.
25Både mannen och hans hustru var nakna, utan att skämmas.

1 Mos 2:18–25 (min översättning)

Berättelsen går omedelbart vidare till människornas regelbrott och förvisning från trädgår-
den, och berättar därefter om deras barn och barnbarn.

4.2 Textkritiska anmärkningar
I 1:26 följer jag BHS b och lägger till ”vilda djur” till MT. I 2:20 följer jag BHS a och läg-
ger till ”alla” till MT, men föredrar MT framför BHS b.

4.3 Form, struktur och rörelse
Mycket av det exegetiska arbetet kring Bibelns första bok hänger på vilken litterär form
texten har – om den har anspråk på att beskriva faktiska händelser som de faktiskt hände,
eller utgör en konstruerad berättelse där detaljerna är utformade för att stödja de djupare
sanningar som texten är avsedd att förmedla. I den här analysen kan vi lämna den frågan
därhän. De frågor vi den här gången vill ställa handlar om grundläggande strukturer i den
verklighet där människan står i centrum, och Guds avsikter med människan. Det budskapet
kan texten bära oavsett vilket av de bägge synsätten vi väljer.

Vi kan betrakta Adam och Eva som två mänskliga individer, anfäder till alla andra männi-
skor, eller som symboler för människan, och för man och kvinna, i allmänhet. Andra bi-
beltexter går att anföra till stöd för bägge perspektiven, och oavsett vilket vi väljer har
texterna genom sitt universella perspektiv och placering i bibelberättelsens början en nor-
merande effekt på den som vill leva i Bibelns efterföljd. Inte genom att föreskriva vissa
handlingssätt och fördöma andra – vi ska inte operera inte bort våra revben för att hitta en
partner! – utan genom att beskriva grundläggande strukturer i tillvaron och hänföra dem till
Skaparens avsikt.

Rörelsen i bägge skapelseberättelserna är entydig – det går från det goda, till det bättre.
Från en ny och ofärdig skapelse till en alltmer fullkomlig. Från lägre stående djur till Guds
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avbild – människan. Från den ensamma människan till två som lever i gemenskap. Höjd-
punkten i den rörelsen finns i 2:25 – sedan går det utför.

Strukturen i 1:26–28 är en tydlig treklang med en höjdpunkt i vers 27. Stycket uppställer i
ett par korta meningar tre grundläggande aspekter av att vara människa:

1. Människan är en avbild av Gud

2. Människan har ansvar för den övriga skapelsen

3. Människan är man och kvinna, som förökar sig tillsammans

Egenskapen att avbilda Gud nämns först och upprepas fyra gånger, och får därmed anses
vara viktigast. Ansvaret för den övriga skapelsen upprepas två gånger, men den tredje vik-
tigaste aspekten av att vara människa tycks ändå vara att bilda heterosexuella parrelationer
och skaffa barn.

2:18–25 är mer intrigdriven. Gud vill komplettera skapelsen med en partner till människan.
Hur han än varierar sitt skapande blir resultatet inte tillfredsställande, förrän han tar en del
av henne själv, och skapar en andra människa. Därmed är intrigen upplöst, och frågan löst.

4.4 Detaljanalys

4.4.1 Människa och man, kvinna och hustru
I det hebreiska språket används ordet M∂dDa [a:da:m] både i betydelsen människa med syft-
ning på bägge könen, i betydelsen man med begränsning till det manliga, och som egen-
namnet Adam. Ett annat ord för man, vyIa [ish], står som motpol till hDÚvIa [isha:], som kan
betyda såväl kvinna som hustru. I texten kan därför begreppet människa omärkligt och
okontroversiellt glida över i begreppet man. Detta är inte möjligt på svenska, där vi måste
välja mellan att skriva man (med han som pronomen) eller människa (med hon).

Det enklaste och vanligaste sättet att lösa den konflikten är att från 2:15 eller 2:18 välja att
översätta med man, men det begränsar texten. Jag vill i stället göra ett försök att konse-
kvent skriva människa, ända till den punkt i 2:22 då det manliga och det kvinnliga skiljts
åt. Skiftet kan kännas lika abrupt där som tidigare, men här finns en djupare anledning att
skifta. Trible (1973, s. 431ff) argumenterar hårt för att läsa just på det sättet, och pekar på
att det inte har funnits någon specifikt manlig term i texten förrän kvinnan är skapad. Först
då har könen skilts åt och vi kan tala om man och kvinna. Basser (2002, s. 110ff) visar att
idén inte börjar med Trible, genom att påvisa liknande tankar i antika Talmud-källor. NIB
(1994, s. 353) argumenterar emot idén, och kräver en explicit språklig markör för när M∂dDa
ska läsas enkönat. Jag anser inte att någon sådan markör kan finnas, förrän vi översätter till
ett språk där man och människa är olika ord.

I kapitel 1 slipper vi problemet, eftersom manligt och kvinnligt hålls samman, och vi kan
utan vidare skriva människa. Där jag översätter ”som man och kvinna”, använder grund-
texten ytterligare ett begreppspar: rDkÎz [za:kha:r], manlig och hDbéq◊n [n’qe:va:], kvinnlig.
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Vers 2:23 har en ordlek med de bägge begreppen vyIa [ish] och hDÚvIa [isha:], som inte riktigt
går att översätta till svenska, eftersom vi inte har ett ord som påminner om man och samti-
digt betyder kvinna och hustru. Begreppsparet make och maka fångar ordleken och bilden
av äktenskapet, men missar förankringen i den grundläggande åtskillnaden mellan man och
kvinna.

4.4.2 En matchande partner
Den lösning på problemet med människans ensamhet som eftersträvas i 2:18 och 2:20 är
en wø;d◊g‰nV;k r‰zEo [e:zer k’negdo:]. Den enklaste översättningen av r‰zEo är hjälp, och så brukar det
också översättas här. Problemet är att ordvalet lätt ger en känsla av underordning, och det
är det inte alls frågan om. Samma ord används om en militär undsättning i Jes 30:5 och i 2
Mos 18:4 om ingen mindre än Gud själv. Ordet säger ingenting om den hjälpandes status i
förhållande till den som får hjälp (NIB 1994, s. 352).

Det är tydligt att det är just ensamheten som människan behöver hjälp med, och vi kan utan
vidare hålla med Westerman (1984, s. 232) och Wenham (1987, s. 68) när de avvisar de
traditionella tolkningarna att det är det dagliga arbetet och fortplantningen hjälpen gäller –
ingendera utgör något uttalat problem i det här sammanhanget. Dessutom kan vi räkna in
wø;d◊g‰nV;k i översättningen. Det ordet bygger på ett nomen, d◊g‰n, som betyder motpart eller mot-
svarighet. En sådan är ju just den hjälp som behövs mot ensamheten. Detta tar de engelska
bibelöversättningarna Contemporary English Version och Today’s New International Ver-
sion (BibleGateway) tar fasta på, och översätter med ”suitable partner” respektive ”partner
suitable”. Jag väljer matchande partner.

4.4.3  Det förlorade revbenet
I vers 2:22 blir människan av med en oDlE…x [tse:la:], som kan översättas med revben eller
sida.  Om vi läser att människan blev man genom att förlora sina kvinnliga egenskaper,
ligger det nära till hands att välja sida. Det är också den vanliga översättningen av ordet.
(2 Mos 25:12, 1 Kon 6:8, Hes 41:26, etc.) Men eftersom förlusten kunde ersättas enbart
med rDcD;b [ba:sa:r] kött, medan den nya människan fick byggas, rör det sig om en mindre del
än en hel sida, och då får vi förpassa den bilden till bakgrunden och översätta med revben.
Som NIB (1994) påpekar, stämmer det också väl med ben av mina ben i vers 23.

Det innebär inte att vi helt ska låta bakgrunden försvinna ur sikte. Texten gör ingen åtskill-
nad mellan manligt och kvinnligt före revbensoperationen. Därför ska vi inte tänka oss den
människa som fanns dessförinnan som enbart en man. Om vi överhuvudtaget ska tänka oss
könsorgan behöver vi en dubbel uppsättning, där äggstockar, livmoder och bröst förflytta-
des till kvinnan samtidigt med revbenet – men vi ska snarare leta symbolik än anatomi i
texten. Det gör Wenham (1987, s. 69) som konstaterar att revbenet symboliserar en jäm-
likhet mellan könen – det kommer varken från huvudet eller fötterna, utan under en be-
skyddande arm och nära ett älskande hjärta.

I revbenet har mannen förlorat något som han återfinner i kvinnan, medan kvinnan i man-
nen ser den kropp där revbenet en gång hörde hemma. Det ger ett band dem emellan som
är starkare än mellan andra skapade varelser. Westerman (1984, s. 226f) går så långt som
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till att säga att människan inte blir människa utan den gemenskap som bara kan finnas
mellan man och kvinna.

4.4.4 Försök förklara förhållandet
Vers 2:24 utgör en berättarkommentar som sätter in berättelsen om de första människorna
som förklaring till varför människor i alla tider har tenderat att ingå heterosexuella parrela-
tioner.

Verben lämnar och håller fast är en qal imperfekt följd av en konsekutiv qal perfekt. Det
betecknar ett ännu inte avslutat skeende, och kan i svenskan motsvaras av futurum eller
presens. Futurum med skall blir här olämpligt, eftersom det lätt uppfattas som en befall-
ning, vilket det inte är. Den som vill se meningen som en del av Adams uttalande måste
ändå använda någon sorts futurum, eftersom det han talar om inte har hänt än, men i en
berättarkommentar är presens naturligt.

Att lämna sina föräldrar ska inte ses som en fysisk förflyttning. I det israeliska samhället
var det kvinnan som fick flytta in hos mannen, ofta i eller nära mannens föräldrahem. I
stället är det en överflyttning av hans primära lojalitet – något som var betydligt mer dra-
matiskt i förmoderna samhällen, där moderna medborgarskap, anställningsförhållanden,
organisationsmedlemskap, pensionsförsäkringar och hemtjänst inte fanns. Att det starka
bandet mellan föräldrar och barn byts i ett lika starkt band mellan man och hustru, när de
håller sig till varandra, är en radikal förändring (NIB 1994, s. 354, Wenham 1987, s. 70).

Att ”bli en enda kropp” har tolkats på flera olika sätt. Nära till hands ligger den fysiska
föreningen i sexualakten, men det går också att tänka på den konceptuella föreningen av
två människor till en social och juridisk enhet. Westerman (1984, s. 233) avvisar den förra
med hänvisning till att rDcD;b [ba:sa:r] kött, kropp i hebreiskan som begrepp inkluderar hela
den mänskliga existensen. Martin (1990, s. 26) pekar på att texten saknar någon idé om att
makarnas sexuella förening ger dem tillgång till gudomlig kraft. Det låter som en främ-
mande tanke för oss, men var ett centralt element i många forntida fruktbarhetskulter.

Wenham (1987, s. 71) pekar på hur makarnas förening skapar ett släktskap, som är starkt
nog för att 3 Mos 18 och 20 skall förbjuda sex mellan dessa släktingar, även när föreningen
är bruten genom skilsmässa eller någon av makarnas död. Isaksson (1965, s. 17–21) tar det
resonemanget ett steg längre, och menar att det är just den nya släktskapen som står i fokus
här. Han pekar på att rDcD;b i ett flertal texter (1 Mos 29:14, Dom 9:2, 2 Sam 5:1, 1 Krön
11:1) används för att uttrycka släktskap: ”Jag är ert eget kött och blod”. Det blir då rimligt
att här översätta i stil med: ”…och de blir en enda familj”.

Isakssons idé är mycket tilltalande. Om slutet av versen handlar om att bilda en ny familj
blir kopplingen till att lämna föräldrarna i början av versen tydlig, och det är inte otänkbart
att rDcD;b självständigt kunnat uttrycka släktskap. Men den bästa modellen är kanske att som
NIB (1994, s. 354) ta in flera olika perspektiv samtidigt. Makarna bildar en ny social, juri-
disk och sexuell enhet, en ny familj. Vers 2:25 förstärker den känsla av intimitet och sår-
barhet som förväntas råda mellan makarna.
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Däremot syftar texten här inte på när kärleken tar form i ett barn – det är en kropp det gäll-
er, inte en hel barnaskara. Gud uppmanar människan i 1:28 att bära frukt med imperativ-
formen …wrVÚp [p’ro:], vilket tillämpat på människan handlar om att skaffa barn, men det moti-
vet finns inte närvarande i 2:18–25. Uppmaningen att föröka sig riktas till mänskligheten
som helhet, inte till det enskilda paret. Syftet med parrelationer är inte att befolka planeten,
utan att bekämpa ensamheten.

4.5 Syntes
En grundläggande aspekt av att vara människa är att äga en längtan efter en matchande
partner, en annan människa att hålla sig till och vara intim med. Att vara kvinna eller man
innebär att sakna något som bara en person av det motsatta könet kan tillföra.

4.6 Reflektion
En text med ambition att fånga det som är absolut grundläggande i att vara människa har
ett brett spektrum av allmänmänskliga företeelser att välja mellan. En redogörelse över
jordbruk och boskapsskötsel skulle visa på behovet av att skaffa mat för dagen. En historia
om avundsjuka och mord skulle visa hur våldet ofta tar över i mellanmänskliga relationer.
Och en berättelse om den första flöjtspelaren skulle lyfta fram musikens betydelse för
människan.

Dessa tre aspekter av mänskligt liv återfinns också mycket riktigt i Bibelns fjärde kapitel,
men före dem lyfter texten fram tre andra punkter: Vi är skapade av Gud till Hans avbild.
Vi har ansvar för den övriga skapelsen. Och vi är män och kvinnor med längtan efter en
matchande partner.

Texten från 1 Mos 2 lyfter fram ensamheten som det enda som inte är bra i en god skapel-
se, och visar att det enda som kan rädda människan ur ensamheten är en annan människa –
en person av samma ben och kött som hon själv. Den som hittat den människan håller sig
till henne, blir ett med henne och kan vara naken med henne utan att skämmas.

Lägg märke till att det inte är sexualiteten som är drivkraften till att bilda par. Den finns
inte ens nämnd explicit, och även om det är lätt att tänka sig den som inkluderad i formule-
ringarna om att bli ett och vara nakna inför varandra, utgör den inget problem som äkten-
skapet kan lösa. Utifrån den här texten kan vi prata om sex som ett medel för att hålla ihop
ett par, men inte som en anledning att bilda ett.

Texten talar inte om monogami och exklusivitet, men bristen på andra potentiella partners
talar starkt för ett monogamt och exklusivt förhållande. Människan har mer än ett revben,
men Gud bygger bara en kvinna åt mannen. Orden om att hålla fast och bli en enda kropp
pekar tydligt på ett varaktigt förhållande och en nära gemenskap. Texten ger ingen plats åt
möjligheten att relationen skulle upphöra. Tvärtom menar den att makarna bildar en ny
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familj, där banden till varandra är starkare än de släktband som annars var deras starkaste
relationer, en ny social, juridisk och sexuell enhet.

Vad som däremot lyser med sin frånvaro är vigselceremonin. Visst uttrycker mannen
gillande över kvinnan, men det är en ensidig deklaration och några löften uttrycks inte.

Vi vill gärna att Bibeln ska dra en tydlig linje mellan vad som är rätt (så att vi kan sträva
efter att leva så) och vad som är fel (så att vi kan fördöma det). Men den här texten säger
ingenting om att något skulle vara fel. Den ger en enda bild, ett enda ideal – den hetero-
sexuella parrelationen – och säger ingenting om några alternativ. När Adam väljer att leva
med Eva är hon bokstavligen den enda människan i universum för honom. Han har inget
urval. Det gör det svårt att fördöma något utifrån den här texten, men det går utan tvekan
att se ett ideal.

Utan att fördöma några andra levnadssätt, lyfter den här texten fram den heterosexuella
parrelationen som ett eftersträvansvärt ideal för människan, och ett grundmönster i hennes
sätt att organisera tillvaron. Syftet är att människan inte ska vara ensam. Paret ska växa
samman till en nära enhet – socialt, juridiskt och sexuellt. Någon vigsel nämns inte.

Att se ett ideal för heterosexuella parrelationer i en enda text är ännu långt ifrån att etablera
det som ett ideal som går att spåra genom Bibeln som helhet, men låt oss betrakta det ska-
pelseideal vi tycker oss ha funnit som en hypotes. Tar vi med oss den in i nästa kapitel kan
vi se om den överlever mötet med den äktenskapstradition vi kan spåra i det israelitiska
samhället och Gamla testamentets lagstiftning.
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5 Semitiska och israelitiska äktenskap

Våra kunskaper om seder och bruk i det forntida Mellanöstern är ytterst begränsade, men
bevarade lagtexter, kungakrönikor och andra dokument ger oss ändå en bild av hur de se-
mitiska folken såg på äktenskapet.

Medan området och epoken präglas av en stor dynamik i etnicitet, genom att nomader och
seminomader vandrade in i, ut ur och runt i området, och tidvis blev alltmer bofasta i stä-
derna, verkar det ha funnits en stabilitet i religion och grundläggande värdesystem. Samma
pantheon av gudar återfinns med små variationer hos olika folk, och lagtexter uppvisar
stora likheter. Varierade men ständigt återkommande kontakter mellan olika folk kan ha
stimulerat framväxten av en stabil uppsättning värden och seder som låg till grund för han-
del och andra utbyten (Matthews 2003, s. 2ff).

Medan israeliternas monoteistiska teologi kom att skilja sig radikalt från de omgivande
semitiska folkens, är det svårt att se några större skillnader i seder och bruk. Dessutom
uppvisade säkerligen israelitiska seder variationer mellan olika landsändar och olika tider,
vilket gör det föga meningsfullt att försöka upprätthålla en skarp distinktion mellan israeli-
tiska och semitiska äktenskap. I stället får vi se det israelitiska som ett specialfall av det
semitiska.

5.1 Med familjefadern i centrum
Samhällets grundläggande enhet var bDa ty;Eb [be:th a:v], ett uttryck som ordagrant betyder
fadershus, men som också kan översättas hushåll eller familj. Det bestod av en man (fa-
miljefadern), hans hustru eller hustrur, hans söner och sonsöner med deras hustrur, hans
ogifta barn och barnbarn, hans ogifta systrar, hans gamla mamma om hon var i livet, hans
anställda och slavar med hustru och barn, och kanske en eller annan levit. Allt som allt
15–25 personer under familjefaderns ledning och beskydd (Block 2003, s. 38f).

5.1.1 Mannens förmyndarroll och kvinnans ställning
Familjefadern hade fullständigt förmyndarskap över hushållet, och när han dog gick för-
myndarskapet vidare till hans äldste son. Yngre söner fick del av arvet, så att deras hushåll
fick ett startkapital. Döttrar fick sin del av familjeförmögenheten genom en hemgift när de
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gifte sig. Av den babyloniske kung Hammurabis lagar från 1700-talet f. Kr. framgår att
hemgiften formellt tillhörde hustrun, men förvaltades av mannen. Den ärvdes av parets
gemensamma barn, men kunde inte gå i arv till mannens övriga släktingar (Janzen 2000, s.
76).

Många forskare anser att israelitiska kvinnor betraktades som männens ägodelar, likvärdi-
ga med slavar och boskap. Block (2003, s. 61ff) menar att bilden är betydligt mer kompli-
cerad än så. Visst är det männen förmyndare för hustrur och döttrar, men Bibeln har många
exempel på att kvinnor agerar och fattar beslut. Kvinnor ger namn åt sina barn, kvinnor
äger egna slavar, och män och kvinnor agerar tillsammans i juridiska procedurer. Kvinno-
idealet i Ords 31:10–31 poängterar hustruns initiativkraft och kreativitet, vishetslitteraturen
placerar moderns undervisning på samma nivå som faderns, och Sara förklarar frankt för
Abraham hur han ska agera.

Block förnekar inte att kvinnor blev förtryckta, men menar att detta inte var ett uttryck för
samhällets normer, utan en avvikelse från det ideal där männen är goda ledare och beskyd-
dare av kvinnor. Idealet skiljer sig från vårt genom att inte jämställa kvinnor med män,
men jämställer dem inte med djur heller. Att mannen är hustruns förmyndare ska ses i per-
spektivet att samma regel gällde i den svenska äktenskapslagstiftningen ända till 1920
(Kärlek, samlevnad och äktenskap 2005, s. 131, Carlsson Wetterberg 2006).

Statusskillnaden mellan män och kvinnor regleras också i en lag som återfinns i 4 Mos
30:2–17. På ytan handlar den om löften och deras giltighet, i första hand löften till Gud om
att avstå från något – fasta eller späka sig. Sannolikt var det sådana fall som föranledde att
texten formulerades, men som sista versen anger, reglerar den förhållanden mellan män
och hustrur, samt mellan fäder och döttrar, och har säkert tillämpats på profana avtal.

Lagen börjar med att fastställa att mäns löften är bindande, och fastställer sedan en princip
för om kvinnors löften gäller. Om en kvinna avger ett löfte, och hennes förmyndare ingri-
per redan samma dag han får reda på löftet, kan han upphäva det. Men om han inte gör
något åt det den dagen gäller kvinnans löften som en mans. En änka eller frånskild kvinna
har ingen förmyndare, och hennes löften är omedelbart giltiga. Texten visar att kvinnan
vanligtvis står under en förmyndare vars ord gäller över hennes, men med det undantaget
har hon samma möjlighet att avge bindande löften som en man. Män och kvinnor är inte
jämställda, men kvinnans ställning är betydligt närmare mannens än hans slavar och egen-
dom.

Det yttersta exemplet på förmyndarens makt finns i 5 Mos 21:18–21. När en upprorisk son
inte lyder sina föräldrar ger texten föräldrarna rätt att föra honom till stadens äldste och låta
”alla männen i staden stena honom till döds”. Texten inskärper att åtgärden inte tas till för
ro skull, men visar också tydligt att man och hustru utövar förmyndarskapet över barnen
tillsammans – allt de gör i texten gör de gemensamt. Det kan ses som ett uttryck för den
juridiska enhet som finns i uttrycket ”en enda kropp”.
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5.1.2 Äktenskap på manligt initiativ
I de texter i Gamla testamentet som behandlar äktenskapet, syns den semitiska äkten-
skapstraditionen tydligt, och vi ska gå igenom ett flertal sådana exempel. Många av de
ställen som beskriver äktenskap gör det så kortfattat det bara går:

Lemek tog sig två hustrur, den ena hette Ada, den andra hette Silla.

1 Mos 4:19

Abram och Nachor tog sig hustrur: Abrams hustru hette Saraj, Nachors hustru
hette Milka.

1 Mos 11:29

Mose beslöt sig för att stanna hos prästen. Han fick dennes dotter Sippora till hust-
ru, och hon födde en son.

2 Mos 2:21f

Äktenskapet tycks ske helt på manligt initiativ. I två av fallen ovan är det brudgummen
själv som är subjekt i satsen, och verbet är jåqDl [la:qach] som är det vanliga ordet för ta. I
det tredje exemplet är det i grundtexten brudens far som är subjekt, och verbet är NAtÎn
[na:tan], det vanliga ordet för ge. Tillsammans ger de en god bild av vilka som sågs som
formellt handlande – brudens far gav sin dotter åt brudgummen, som tog emot henne.

5.2 Äktenskapets början
Både mäns och kvinnors livsrytm var förutbestämda. Kvinnor skulle giftas bort, föda barn
åt sin make och ta hand om hans hushåll. Män skulle gifta sig, skaffa barn och så småning-
om bli en självständig familjefar. Kvinnor gifte sig vanligtvis i tonåren, med män som var
runt 30. Ett krav var att hon genomgått puberteten, men det var inte ovanligt att tolvåriga
flickor gifte sig. Mannen skulle vara i stånd att försörja ett nytt hushåll (Matthews 2003, s.
6f, Satlow 2001, s. 108).

5.2.1 Trolovning
Äktenskapet inleddes med en trolovning, som var ett avtal mellan två familjefäder – kvin-
nans och mannens förmyndare, eller mannen själv om han var myndig. Trolovningen var
en publik händelse, som firades i brudens föräldrahem. Människor från när och fjärran
samlades för att fira i flera dagar. Texter i Talmud vittnar om att tända ljus, bäddade sängar
(för övernattande gäster), spinnande kvinnor och folk som kommer och går var tecken på
en trolovning. Förmögna familjer skrev äktenskapskontrakt vid trolovningen, för att regle-
ra ekonomiska förhållanden (Matthews 2003, s. 9f, Satlow 2001, s. 84, 163).
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Under trolovningstiden förbereddes bröllopet. Brudgummen gjorde i ordning det gemen-
samma hemmet, och bruden packade de ägodelar hon skulle ta med sig när hon flyttade.
Satlow (2001, s. 166f) refererar källor från galileiska och babyloniska judar som är upprör-
da över att judar i Judéen låter tiden mellan trolovning och bröllop bli lång, utan att på ett
säkert sätt hindra de trolovade från att ligga med varandra.

Om brudgummen skulle avlida under trolovningstiden, var bruden skyldig att gifta sig med
närmaste yngre bror i stället. Avtalet var ju mellan två familjer – inte mellan makarna själ-
va (Matthews 2003, s. 12 n69).

Den korta medellivslängden gjorde att bara hälften av kvinnorna, och ännu färre av män-
nen, hade sin förmyndare i livet när de gifte sig. De flesta män trolovade alltså sig själva,
medan kvinnorna ofta företräddes av en bror eller farbror. Dessutom tyder många källor på
att både mödrarna och makarna själva i praktiken hade stort inflytande på trolovningen
(Satlow 2001, s. 110 och kapitel 5).

En text som på ett bra sätt belyser den semitiska seden med trolovning är 1 Mos 24, där
Isak får Rebecka till hustru. Brudgummens far tar initiativet, och sänder ut sin förvaltare
för att hitta en hustru åt sin son. Förvaltaren hittar med Guds hjälp en lämplig flicka, som
visar sig vara brudgummens kusinbarn. Han ger henne gåvor, förhandlar med hennes far
och bror, ger dem fler gåvor, festar med dem, och tar sedan med sig flickan hem till Isak,
som för henne till sitt tält och tar henne till hustru.

Trolovningen är en förhandlingsfråga mellan brudgummens förmyndares representant och
brudens förmyndare. Gåvorna utgör ett brudpris, och äktenskapet fullbordas i och med att
Isak leder Rebecka till sitt tält. Inga formella krav på samtycke från brud och brudgum
finns för att trolovningen ska vara giltig. Samtidigt betraktas inte Rebecka som en ägodel –
hon får själv avgöra när hon är redo att följa med.

5.2.2 Brudpris
I och med trolovningen överfördes kvinnan formellt till sin blivande mans hushåll, och den
legala överföringen bekräftades av att hans familj betalade en rAhOm [mo:har] till hennes fa-
milj. Även om det låter illa är den närmaste översättningen till svenska brudpris. Summan
behövde inte vara hög – ett symboliskt belopp räckte. Ett äktenskapskontrakt från 459 f.
Kr. specificerar 5 shekel i brudpris och 65,5 shekel i hemgift (Chapman 2003, s. 195, Sat-
low 2001, s. 94).

Rabbinsk litteratur erkänner tre sätt att göra en avsedd trolovning legalt bindande: ett brud-
pris, ett skrivet kontrakt eller ett första samlag. Det senare användes knappast i första äk-
tenskapet, och med tanke på kostnaden för att låta någon skrivkunnig utforma ett formellt
kontrakt var nog brudpriset det vanliga (Chapman 2003, s. 187).

Brudpriset kunde ses som ett sätt att visa att man menade allvar. Skulle brudgummen dra
sig ur kunde pengarna frysa inne. Brudgummen visade ekonomisk bärkraft att försörja
hustru och barn, och bidrog till kostnaderna för trolovningsfesten. Ett högt brudpris blev
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ofta en del av den hemgift bruden förde med sig i boet, och var i praktiken en överföring
till hustrun, inte hennes far (Satlow 2001, s. 163ff, 204).

Att brudpriset var välkänt bland israeliterna är tydligt i de tre GT-texter där ordet före-
kommer. När hövdingasonen Shekem överfallit, våldtagit och blivit förälskad i Jakobs och
Leas dotter Dina, går han och hans far Hamor till Jakob för att be om hennes hand. Han vet
att förhandlingspositionen inte är den bästa och utbrister:

Sätt brudpriset så högt ni vill och kräv vad ni vill i gåva! Jag skall ge er vad ni be-
gär, bara ni ger mig flickan till hustru.

1 Mos 34:12

Dinas familj kommer inte över våldtäkten så lätt, men Shekem ser brudpriset som en na-
turlig del i förhandlingarna, som genom att sättas högt kan kompensera att han gick hän-
delserna en smula i förväg.

Om någon förför en flicka som inte är trolovad och ligger med henne, skall han
betala brudpriset och ta henne till hustru. Om hennes far vägrar att ge henne åt ho-
nom, skall han betala en summa som motsvarar brudpriset för en orörd flicka.

2 Mos 22:16–17

Den här lagen gäller frivilligt sexuellt umgänge, och kräver att mannen gifter sig med den
kvinna han förfört. Brudens far kan stoppa äktenskapet, men kvinnans familj har alltid rätt
till det brudpris de annars skulle ha fått. Vi kan lätt föreställa oss att israelitiska ungdomar
blev förälskade och låg med varandra, och att avsikten med lagen var att låta sådana för-
hållanden övergå i regelrätta äktenskap, men vi vet inte i vilken mån det var möjligt (jäm-
för 5.5.2).

När kung Sauls dotter Mikal blir förälskad i David, lovar Saul bort henne till David, men
med den elaka baktanken att använda henne som lockbete för att låta David mista livet:

Saul sade: ”Hälsa David att den enda brudgåva kungen begär är förhudarna från
100 filistéer som en hämnd på sina fiender.” Saul räknade med att filistéerna skulle
döda David.

1 Sam 18:25

Bibelkommissionen har översatt brudgåva i stället för brudpris, men den hebreiska termen
är densamma. Förhudarna är ett krav för att David ska få Mikal.

Sammantaget visar texterna att brudpriset var ett välkänt och allmänt accepterat fenomen,
men inte om det användes i alla samhällsklasser och vid alla trolovningar. I samtliga ex-
empel finns anledning till misstro mellan brudens och brudgummens familjer, och i två av
dem kan brudpriset sättas högt för att undvika att äktenskapet blir av. Men begreppet måste
ha varit vanligt nog att inte behöva förklaras.



36

5.2.3 Bröllop
På bröllopsdagen fick bruden bada, smörjas i olja och ta på sig särskilda bröllopskläder
med en slöja. Bröllopet inleddes med en högtidlig procession från brudens föräldrahem till
brudgummens hem. Genom att bruden förflyttades öppet intygade föräldrarna att äkten-
skapet var legitimt och bruden oskuld. Brudgummen tog emot processionen, och en stor
bröllopsfest firades i hans hem. I vittnens närvaro fördes bruden och brudgummen till den
brudsäng som brudens mor gjort i ordning (Satlow 2001, s. 170ff, Matthews 2003, s.
11–12).

Bröllopet räknades som fullbordat efter makarnas första samlag, vilket gjorde att kvinnan
räknades som änka om mannen sedan dog. Skilsmässor och en kort medellivslängd gjorde
det vanligt med ett andra bröllop, som inte blev lika högtidligt – processionen slopades och
festen blev mindre. Änkor och frånskilda kvinnor var knappast attraktiva partners i män-
nens första äktenskap, utan var hänvisade till änklingar och frånskilda män.

Profeten Hesekiel liknar Guds förbund med Jerusalem vid ett äktenskap, och beskriver i
Hes 16:8–13 vad mannen gjorde för kvinnan när hon blev hans hustru. Block (2003, s. 44f)
härleder ur texten sex moment som han anser ingick i bröllopsceremonin:

1. Brudgummen täckte bruden med sin klädnad.

2. Brudgummen lyfte handen och svor en trohetsed till bruden.

3. Brudgummen slöt ett förbund med bruden med orden:
”Jag ska vara din man och du ska vara min hustru.”

4. Brudgummen badade bruden och smörjde henne i olja.

5. Brudgummen klädde bruden i de finaste kläder han kunde skaffa.

6. Brudgummen förberedde en festmåltid i hans hus.

Att svepa sin mantel om bruden är en symbol för mannens beskydd av kvinnan som åter-
kommer i Rut 3:9. Den kan ha varit en del av bröllopet. Badandet, smörjandet i olja och
påklädningen bör däremot ha varit något som bruden och hennes föräldrar ombesörjde.
Kvinnan i texten är ett hittebarn, och mannen har den dubbla rollen som både fosterfar och
blivande make.

Block (2003, s. 45) menar vidare att termen förbund användes om relationen mellan man
och hustru. Det är fullt möjligt, men den termen kan också komma från relationen mellan
Gud och Jerusalem. Att brudgummen uttalade ord i stil med vad Block föreslår är möjligt,
men knappast en obligatorisk del av bröllopet. Det var det första samlaget som var avgö-
rande – inte löftet. Att lova kvinnan trohet kan ha förekommit, men förväntningen på man-
nens trohet lär ha varit låg –  jämför avsnitt. 5.5.3. En festmåltid var säkert förväntad men
knappast något vars frånvaro satte själva äktenskapet ifråga.

5.2.4 Konflikt om brudens oskuld
Konflikter kring om kvinnan var oskuld vid bröllopsnatten reglerades av en lag:
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Om en man gifter sig med en kvinna och efter att ha varit tillsammans med henne
inte vill ha henne längre utan kommer med beskyllningar som ger henne dåligt
rykte: ”Jag har gift mig med denna kvinna, men när jag låg med henne upptäckte
jag att hon inte var oskuld”, då skall flickans far och mor gå till stadens äldste i
stadsporten med beviset på att flickan var oskuld.

5 Mos 22:13–15

Beviset kallas i vers 17 tyget, så vi får anta att det handlar om det blodfläckade lakanet i
brudsängen. Är mannens anklagelser falska skall han betala böter till flickans far och får
inte skilja sig från henne så länge han lever. Men om ”anklagelsen är riktig och det inte
finns något bevis på att flickan var oskuld”, skall hon stenas till döds (22:21).

Att utdöma dödsstraff med omvänt beviskrav – den anklagade ska bevisa sin oskuld, inte
tvärtom – är främmande för vår rättstradition. Vi får hoppas att ”stadens äldste” var kloka
människor som kunde lugna ner situationen och resonera om saken. En hård lagstiftning
kan ha ett avskräckande syfte i stället för att alltid tillämpas fullt ut.

Vi kan notera att lagen bara gäller det fall där mannen dels inte vill ha hustrun kvar och
dels inte nöjer sig med att skilja sig, utan sprider illasinnade rykten. Den som vill ha kvar
hustrun kan blunda för problemet, och den som inte vill ha offentlighet kring saken kan
skilja sig i tysthet.

Lagen är bara tillämplig på den som ingår sitt första äktenskap. Änkor och frånskilda har
ingen anledning att utge sig för att vara oskulder. Problemet är inte tidigare sexuella rela-
tioner i allmänhet, utan bara hemlighållna sådana. Ytterst blir det därmed en fråga om är-
lighet.

5.2.5 Äktenskap inom folket
Argumentationen för att en israelitisk man skulle välja en israelitisk kvinna och inte någon
från grannfolken återkommer ständigt i Gamla testamentet. Abraham är tydlig (1 Mos
24:3) och Rebecka klagar på Esaus hettitiska hustrur (1 Mos 26:34 och 27:46). Äktenskap
utanför folket förbjuds i 5 Mos 7:3 och Salomo kritiseras för dem i 1 Kon 11:1–12. Esra
(9:2, 10:2–4, 11–44) och Nehemja (13:23–29) gör det till en bärande del i sin förnyelsepo-
litik att upplösa äktenskap mellan israelitiska män och utländska kvinnor.

Även i senare judiska texter finns temat välrepresenterat, och Josefus rapporterar om män
som låtit omskära sig för att kunna gifta sig med judiska kvinnor, och om en man som av-
stått från äktenskap med en judinna för att slippa konvertera. Bevarade äktenskapskontrakt
visar dock att äktenskap utan konvertering också förekom (Chapman 2003, s. 200f, 203).

5.3 Barnlöshet och polygami
De semitiska männens förväntan på att deras hustrur ska skaffa dem arvingar framgår inte
minst av de reservstrategier de tog till när äktenskapet blev barnlöst. Mannen kunde skilja



38

sig från sin infertila hustru, han kunde ta sig en andra hustru, han kunde skaffa barn med en
slavinna, barn som legalt sett blev hustruns barn, och han kunde adoptera en arvinge
(Matthews 2003, s. 14f, 18f).

5.3.1 Polygama äktenskap
Bibeln har otaliga exempel på äktenskap med flera hustrur. Ingenstans förbjuds eller av-
råds från bruket, utom i 3 Mos 18:18, som förbjuder en man att ha två systrar som hustrur.
(Bibelkommissionen översätter bihustru, men grundtexten har inte det uttryck jag behand-
lar i 5.3.3.) Samma företeelse verkar helt okontroversiell för Jakob i 1 Mos 29:28.

Flera källor utanför Bibeln beskriver polygama äktenskap som tillåtna. Josefus talar om en
judisk sedvänja som är främmande för hans grekiska publik. Bland Dödahavsrullarna för-
dömer Damaskusdokumentet bruket, medan Tempelrullen förbjuder åtminstone kungen att
ta sig två hustrur. Ett bevarat äktenskapskontrakt från 100-talet vittnar om ett äktenskap
där mannen redan har en hustru. Så sent som 537 gör kejsar Justianus ett undantag från
äktenskapslagstiftningen för att judar i staden Tyrus ska slippa skilja sig från sina andra
och tredje hustrur. Judarna i den hellenistiska världen var sannolikt så pass påverkade av
den grekiska kulturens monogami, att polygami i praktiken försvann ganska tidigt, medan
de judar som levde i den polygama kulturen i Babylonien behöll det i allmänt bruk betyd-
ligt längre (Satlow 2001, s. 189ff).

5.3.2 Slavinna som surrogatmor
Berättelsen om Abram och Saraj är ett skolexempel på hur semiterna resonerade i fall av
barnlöshet:

Abrams hustru Saraj hade inte fött honom några barn. Hon hade en egyptisk slav-
flicka som hette Hagar, och en dag sade Saraj till Abram: ”Herren har gjort mig
ofruktsam. Gå till min slavflicka, kanske kan jag få barn genom henne.

1 Mos 16:1f

Saraj känner trycket på sig att det måste bli barn, och föreslår det alternativ som är minst
förnedrande för henne – att låta mannen ligga med en slavinna och på så sätt skaffa barn
som legalt skulle räknas som hennes. Notera att Hagar är Sarajs slavinna, inte Abrams –
Saraj har en tillräckligt självständig ställning för att själv äga slavar.

5.3.3 Bihustrur
I femton fall omtalar Gamla testamentet en kvinna som någons v‰gRlyIÚp [pilegesh], som kan
översättas konkubin eller bihustru.

1. Abrahams bror Nachor får åtta söner genom sin hustru Milka, och fyra genom sin bi-
hustru Reuma (1 Mos 22:24).

2. Hagar och Ketura omtalas som Abrahams bihustrur (1 Mos 25:6, 1 Krön 1:32).

3. Bilha beskrivs som Jakobs bihustru (1 Mos 35:22).
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4. En i övrigt okänd Timna beskrivs som bihustru åt Esaus son Elifas (1 Mos 36:12).

5. Gideon har en bihustru i Shekem, med vilken han får sonen Avimelek, som sedan blir
kung där (Dom 8:31).

6. En levit har en bihustru som blir brutalt våldtagen (Dom 19:1, 9, 10, 24, 27, 29 och
20:4).

7. Kung Saul har en bihustru vid namn Rispa, Ajas dotter (2 Sam 3:7, 21:11).

8. Kung David har ett antal bihustrur (2 Sam 5:13, 15:16, 16:21, 19:5, 20:13, 1 Krön
3:9).

9. Kung Salomo har 700 hustrur och 300 bihustrur (1 Kon 11:3).

10. Kalev har två bihustrur, Efa och Maaka, förutom hustrurna Asuva, som dör, och Ef-
rat, som han gifter sig med efter Asuvas död (1 Krön 2:46, 48).

11. Josefs son Manasse har en arameisk bihustru (1 Krön 7:14).
12. Kung Rehabeam har 18 hustrur och 60 bihustrur (2 Krön 11:21).

13. Kung Xerxes har ett antal bihustrur, till vilka Ester räknas innan hon blir drottning
(Est 2:14).

14. Höga visan omnämner 60 drottningar och 80 bihustrur utan att tala om vilket hov det
avser (HV 6:8–9).

15. När Hesekiel beskriver Jerusalem som den promiskuösa kvinnan Oholiva, kallar han
hennes egyptiska älskare MyIv◊gAlyIÚp [pilagshim] (Hes 23:20).

Ingen bibeltext gör något försök att beskriva begreppet – läsaren förväntas veta vad det
innebär. Av sammanhanget förstår vi att relationen är sexuell, utan att kvinnan har status
som hustru. I de allra flesta fall tycks det inte röra sig om en tillfällig kontakt, utan snarare
en officiell älskarinna, som bor i hushållet och blir försörjd av mannen ifråga. Medan det
normala sannolikt var att bihustrun stannade hos sin man livet ut, finns åtminstone ett fall
(Dom 19:1) där hon helt sonika verkar ha lämnat honom. Barn till bihustrur erkänns nor-
malt som mannens barn, men det finns flera ställen där det framgår att de inte har samma
status som riktiga hustrurs barn. Den enda kritiken mot företeelsen är en uppmaning till
kungar att inte låta sina harem växa sig för stora.

Satlow (2001, s. 192f) menar att bihustrur bara kan finnas när mannen ifråga redan har en
eller flera hustrur, trots att det inte är självklart i fallen (6) och (11). När Josefus och Filon
berättar om de bibliska gestalternas bihustrur gör de stor affär av att deras barn är oäkta.
Satlow menar att deras uppfattning av begreppet kommer från det grekiska samhälle de
levde i, där konkubiner var kvinnor som levde med en man de förväntades vara trogen utan
att ha några legala rättigheter i gengäld.

5.3.4 Svågerplikt
Att män dog utan manliga arvingar ansågs som ett stort problem. 5 Mos 25:5–10 löser
detta genom att göra det obligatoriskt för en eventuell bror till mannen att gifta sig med
änkan och skaffa barn med henne. Den förste son som föds räknas som den döde broderns
son, därefter är det ett vanligt äktenskap. Den bror som vägrar skall i de äldstes åsyn bli
spottad i ansiktet och förlora en sko. Lagen säger ingenting om överlevande bröders tidiga-
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re hustrur, eftersom inget hindrade dem från att ha flera hustrur. Förutom arvsfrågan löser
svågerplikten frågan om änkans försörjning. Att den tillämpades visar 1 Mos 38:6ff, sad-
dukeernas exempel i Mark 12:18–23 med paralleller, samt Ruts bok, där den är utvidgad
till att gälla närmaste manliga släkting. Josefus vittnar om att den förödmjukande ceremo-
nin för att slippa ifrån svågerplikten tillämpades i hans tid (Chapman 2003, s. 216f).

5.4 Lagar om gifta slavar och sexslavar
En lagstiftning som framstår som främmande i vår tid rör frigivandet av gifta slavar:

När du köper en hebreisk slav skall han tjäna i sex år, men det sjunde året skall han
friges utan betalning. Kom han ensam, skall han friges ensam; var han gift, skall
hans hustru följa honom. Har hans herre gett honom en hustru och har hon fött ho-
nom söner och döttrar, skall hustrun och barnen tillhöra hennes herre, och mannen
ensam skall friges. Men om slaven säger: ”Jag håller av min herre, min hustru och
mina barn, jag vill inte bli fri”, då […] skall slaven tillhöra honom för alltid.

2 Mos 21:2–6

Texten jämkar mellan två principer som var för sig anses värda att upprätthållas: dels man-
nens och hustruns rätt till varandra, dels ägarens rätt till sin egendom. Vi kan ha synpunk-
ter på hur texten prioriterar dem emellan, men får konstatera att den ändå tillmäter slavens
äktenskap ett visst värde. Har både man och hustru rätt att frigivas, skall de frigivas till-
sammans, och om hustrun inte har den rätten, är texten inte främmande för tanken att man-
nen är beredd att avstå från sin frihet för att få vara med sin familj.

En annan lag som inte känns naturlig i dagens samhälle är 2 Mos 21:7–11, som ger vissa
rättigheter åt slavinnor som utnyttjats sexuellt. Den som köpt en kvinna för att ha sex med
henne får inte sälja henne vidare. Tröttnar han på henne måste han låta henne bli friköpt.
Den som köper en hustru åt sin son måste behandla henne som en dotter han ska gifta bort.
En slavinna som ägaren har legat med är att betrakta som hans hustru, och gifter han sig
med någon annan, måste han fortsätta försörja henne med mat, kläder och bostad, eller
frige henne utan betalning.

I det krigiska israelitiska samhället förekom det ibland vackra kvinnor bland krigsfångarna,
och äktenskap med sådana är en laglig möjlighet:

När du drar ut till strid mot dina fiender och Herren, din Gud, ger dem i ditt våld
och du tar fångar, får du bland fångarna kanske se en vacker kvinna, som du för-
älskar dig i och vill gifta dig med. Då skall du ta henne hem till ditt hus, och där
måste hon raka sitt huvud och klippa sina naglar och lägga av de kläder hon bar
när hon tillfångatogs. Sedan skall hon bo i ditt hus och sörja sin far och mor i en
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månad, innan du får vara tillsammans med henne och äga henne, så att hon blir din
hustru. Men om du tröttnar på henne skall du låta henne gå vart hon vill. Du får
inte sälja henne för pengar, inte behandla henne som en handelsvara, efter att ha
lägrat henne.

5 Mos 21:10

Texten tillåter en israelitisk man att ta hem en krigsfånge och gifta sig med henne. Den
säger ingenting om kvinnans samtycke, men man får anta att hon därigenom undvek våld-
täkt och död.

5.5 Förbjuden sexualitet
Ett flertal texter behandlar olika former av sexuella förbud, som kan förtydliga bilden av
det israelitiska äktenskapet.

5.5.1 Förbjudna partners
3 Mos 18 inleds med ett högtidligt avståndstagande från de seder som gäller i Egypten och
Kanaan, och låter oss tro att vi ska hitta något som skiljer det israelitiska bruket från de
omgivande folkens. Det som möter oss är en lång lista på förbjuden sexualitet, sexuella
relationer som därmed indirekt sägs förekomma bland andra folk. Det är sex det gäller –
inte äktenskap. Uttrycket som återkommer i olika former – NDtÎw√rRo hR;lÅgVt aøl [lo: t’gale

erwa:ta:n] – betyder ordagrant ”Du skall inte avtäcka deras nakenhet” och är en tydlig eufe-
mism för sex. De personer läsaren förbjuds ha sex med är:

• Sin mamma, eller andra hustrur till sin pappa.
• En hel-, halv- eller styvsyster, oavsett om de vuxit upp tillsammans.

• En sondotter eller dotterdotter.

• En biologisk eller ingift moster eller faster.

• En svärdotter eller svägerska.

• En dotter, sondotter eller dotterdotter till en tidigare partner.

• En syster till din hustru, så länge hustrun lever.
• En kvinna som har mens.

• Någon annans hustru.

Texten förbjuder också sex med djur både för män och kvinnor, och manlig homosexuali-
tet. Ett flertal av förbuden upprepas i 2 Mos 20, och där stadgas dödsstraff för några av
dem. Förbudet angående sin fars hustrur upprepas i 5 Mos 22:30. Samtliga förbud utom
det mot kvinnors sex med djur har ett uteslutande manligt perspektiv – sannolikt därför att
mannen sågs som den aktiva parten.
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Liknande listor på förbjudna äktenskap finns hos andra semitiska folk, och det är inte
självklart hur radikal skillnaden var gentemot dem. Kanske förekom religiösa kulter där
människor överskred sexuella gränser som de annars upprätthöll. Kanske rör det sig bara
om israelitiska fördomar mot andra folk. Grunden för de flesta av förbuden är släktskap,
men inte bara sådana släktförhållanden som kan ge upphov till inavel, utan också ingifta
släktingar och släktingar till tidigare partners.

Vi kan notera att listan inte innehåller något förbud mot prostitution. Det verkar heller inte
ha varit förbjudet, vare sig för den prostituerade eller sexköparen. I stället för ett förbud
förknippades det med skam, som andra texter (Jer 3:3, Hos 2:5, Hos 4:13f, Syr 19:2) tyd-
ligt visar.

För präster gällde strängare regler. Enligt 3 Mos 21 fick de inte gifta sig med prostituerade
eller ”vanärade” kvinnor, och inte heller med frånskilda. Översteprästen fick inte heller
gifta sig med en änka, utan bara med en orörd kvinna. Hes 44:22 skärper reglerna, så att
präster inte fick gifta sig med andra änkor än prästänkor.

5.5.2 Våldtäkt och föräktenskapligt sex
Fall där en man ligger med en kvinna som är trolovad med någon annan regleras av 5 Mos
22:23–27. Texten stadgar obetingat dödsstraff för mannen, men skiljer mellan två fall för
kvinnan. Skedde samlaget i en stad menar den att kvinnan måste ha varit med på noterna,
annars skulle hon ropat på hjälp och någon hört henne. Då ska även hon dödas. Men var
det utanför staden kan hon ha ropat på hjälp utan att någon hörde henne. Då antas hon vara
våldtagen och får gå fri.

Detta innebär inte ett generellt dödsstraff för våldtäkt. I stycket därefter, 5 Mos 22:28–29,
behandlas våldtäkt mot en kvinna som varken är trolovad eller har haft sex förut. Här är
straffet böter, som utbetalas till flickans far. Mannen måste gifta sig med flickan och får
inte skilja sig från henne så länge han lever. En tveksam lösning för den våldtagna kvin-
nan, men det räddade familjens heder. Till skillnad från 2 Mos 22:16–17 (citerat på sid. 35)
ger den här texten inte flickans far har rätten att vägra låta mannen gifta sig med hans dot-
ter. Det öppnar för märkliga tolkningar, där en man tycks kunna tvinga fram ett äktenskap
med en kvinna han annars inte kan få genom att våldta henne, och en kvinna som vill gifta
sig mot sina föräldrars vilja kan tvinga fram äktenskapet genom att låta sig våldtas av
mannen ifråga, eller ligga med honom utanför staden. Rabbinska källor tyder på att det
senare faktiskt förekom i verkligheten (Satlow 2001, s. 125ff).

5.5.3 Äktenskapsbrott
Äktenskapsbrott var förbjudet i hela den semitiska världen, och sågs i allmänhet som ett
brott mot mannens exklusiva sexuella rätt till sin hustru. Det gjorde att en man aldrig kun-
de bryta sitt eget äktenskap, bara någon annans. Både mannen och kvinnan kunde straffas
med döden, men mannen sågs som oskyldig om kvinnan förfört honom utan att avslöja att
hon var gift (Matthews 2003, s. 27ff). Hammurabis lagar gav kvinnans make rätt att
benåda sin hustru, vilket i sin tur gav kungen möjlighet att benåda mannen (Janzen 2000, s.
77).
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I Bibeln utgör förbudet mot äktenskapsbrott ett av de tio budorden, som Gud själv skriver
på två stentavlor och överlämnar till Mose:

Du skall inte begå äktenskapsbrott.

2 Mos 20:14

På hebreiska lyder detta PDa◊nI;t aøl [lo: tina:f]. Två korta ord: en negering och en form av
verbet Pan som kan översättas begå äktenskapsbrott eller vara otrogen. Ordet förekommer
31 gånger i Gamla testamentet, vanligtvis i form av inte närmare specificerade anklagelser
mot olika personer som skall ha begått detta. 3 Mos 20:10 använder det fyra gånger, och
stadgar dödsstraff för både den manliga och den kvinnliga förövaren. Ibland framgår det av
sammanhanget att det är en sexuell relation utanför ett äktenskap. Ofta handlar det om Is-
raels otrohet gentemot Herren, när de dyrkar andra gudar.

Vi ska inte tro att det går att göra en tydlig avgränsning av vilka handlingar versen förbju-
der, men kan tryggt räkna in fall där en gift kvinna har samlag med en annan man. Vi ska
inte låta översättningen äktenskapsbrott lura oss att tro att det finns en definition av be-
greppet äktenskap som föregår brottet. Däremot kan vi se att texten markerar trohet som ett
ideal i heterosexuella parrelationer, och ser det som ett allvarligt brott att bryta mot det.

I 4 Mos 5:11–31 finns en detaljerad instruktion för hur man ska förfara med ett par där
mannen misstänker att hans hustru är otrogen mot honom:

Om en man har en hustru som bedrar honom och är otrogen genom att någon har
samlag med henne utan att upptäckas av mannen och hon inte blir avslöjad fast hon
har orenat sig, eftersom det inte finns några vittnen och hon inte tagits på bar gär-
ning, och om mannen grips av svartsjuka mot sin hustru som har orenat sig, eller
om mannen grips av svartsjuka mot sin hustru fastän hon inte har orenat sig, då
skall mannen föra sin hustru till prästen.

4 Mos 5:12b–15a

I den ceremoni som beskrivs ska paret offra några liter mjöl, och kvinnan ska dricka bittert
vatten, över vilket prästen har uttalat en besvärjelse med innebörden att det inte ska skada
henne om hon är oskyldig, men i motsatt fall få hennes buk att svullna och hennes sköte att
vissna. Kvinnan ska stämma in i besvärjelsen med orden ”Ja, må detta ske!” och sedan
dricka av vattnet.

Det är osäkert i vilken mån den här bestämmelsen har tillämpats, och om i så fall förban-
nelsen har blivit verklighet. Kanske har ceremonin utformats för att få en skyldig kvinna
att hellre erkänna än dricka av vattnet. Men man har sett allvarligt på kvinnors otrohet och
försökt lösa problemet med att männens misstankar inte alltid stillades av att kvinnor sade
sig vara oskyldiga. Vi återkommer till konsekvenserna av otrohet i slutet av nästa avsnitt.
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5.6 Skilsmässa
I den semitiska kulturen var en skilsmässa enkel att åstadkomma. Mannen behövde bara i
vittnens närvaro uttala orden ”Du är inte längre min hustru”. Mycket tyder på att även
kvinnan formellt hade rätten att skilja sig genom att säga ”Du är inte längre min man”,
även om det är mer osäkert i vilken utsträckning detta var möjligt i praktiken. Det var en
fast regel i hela den semitiska världen, som också stöds i Misnah-källor, att kvinnan hade
rätt att ta med sig ekonomiska resurser motsvarande sin hemgift när hon lämnade hemmet
– om inte mannen kunde peka på ett godtagbart skäl till varför han var tvungen att begära
skilsmässa (Matthews 2003, s. 13f, 24ff, Janzen 2000, s. 74).

Gammalbabylonska lagar och äktenskapskontrakt drar en skarp linje mellan skilsmässor
med och utan godtagbara skäl. Äktenskapsbrott var ett godtagbart skäl i de fall där inte ett
dödsstraff mot hustrun gjorde skilsmässa inaktuellt, men även ekonomiska svek var god-
tagbara. Janzen pekar på en historia om en man som ville skilja sig utan att betala tillbaka
hemgiften, och som genom kreativt bruk av äggvitor försökte lura sina vänner att tro att
hustrun varit otrogen, men blev avslöjad och fick betala (Janzen 2000, s. 75ff).

Satlow (2001, s. 183f) ser många skilsmässor i sina källor, och menar att det inte alls var
ovanligt bland judar, medan Block (2003, s. 49) menar att det israelitiska samhället måste
ha befunnit sig långt från dagens skilsmässokultur, med tanke på att Gamla testamentet
bara skildrar ett fåtal skilsmässor och reglerar dem bara i en enda lag.

Om en man har tagit sig en hustru och varit tillsammans med henne och sedan fin-
ner något motbjudande hos henne och inte vill ha henne, skriver ett skilsmässobrev,
överlämnar det och låter henne gå, och om hon efter att ha lämnat hans hus gifter
sig med en annan man och även den andre mannen slutar älska henne, skriver ett
skilsmässobrev, överlämnar det och låter henne gå, eller om den andre mannen
som tagit henne till hustru dör, då får hennes förste man, han som har låtit henne
gå, inte åter ta henne till hustru efter det att hon blivit oren för honom, ty sådant
avskyr Herren. Det land som Herren, din Gud, vill göra till din egendom skall du
inte besmitta med synd.

5 Mos 24:1–4

För att vara den enda lagen om skilsmässa, är detta en märklig text. I strikt mening reglerar
den ju inte när skilsmässa är tillåten, vem som kan ta initiativ till den, vem som kan fatta
beslut och hur den ska gå till – den förbjuder bara en man att gifta om sig med en kvinna
han tidigare har skiljt sig ifrån, om hon under mellantiden har varit gift med någon annan.
Men genom att nämna tre steg i en skilsmässa, och sedan upprepa dem ordagrant för en
annan skilsmässa, ger den ett tydligt intryck av att dessa tre steg tillsammans konstituerar
en legalt giltig skilsmässa. Genom att nämna två olika orsaker till skilsmässor, ger den
också ett intryck av att dessa är godtagbara skäl till skilsmässa.

Block (2003, s. 49–50) reagerar på att texten säger väldigt lite om orsaker till skilsmässor,
och ingenting om skilsmässa på kvinnans initiativ. Han menar att den varken legaliserar
skilsmässa eller rättfärdigar den teologiskt eller moraliskt. Avsikten med den är bara att
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reglera några legala konsekvenser av de skilsmässor som faktiskt inträffar, och ge kvinnan
rätt till ett legalt skydd i form av skilsmässointyget. ”Bibeltexterna behandlar inte skils-
mässa som en männens moraliska rättighet, utan som en moralisk förseelse som män gör
sig skyldiga till”(Block 2003, s. 52).

De tre stegen i textens bägge skilsmässor är följande:

1. Mannen finner en anledning till skilsmässa.

2. Mannen skriver ett skilsmässobrev och överlämnar det till kvinnan.

3. Mannen låter kvinnan gå.

I det första fallet nämner texten också att kvinnan fullbordade skilsmässan genom att läm-
na mannens hus. Det är inte oviktigt, eftersom åtminstone några rabbiner ansåg att ett från-
skilt par som tillbringat en stund ensamma med varandra, kunde antas ha haft sex, och
därmed åter var gifta, och behövde skriva ett nytt skilsmässointyg om de ville skiljas
(Isaksson 1965, s. 125).

Det första och tredje steget är knappast överraskande, utan närmast definitionsmässiga
förutsättningar för en separation. Det specifika här är det dokument mannen ska skriva och
överlämna till kvinnan. I en kultur där endast ett fåtal kunde läsa och skriva innebar det att
mannen i de flesta fall var tvungen att anlita en lärd yrkesman – ett kostsamt villkor. För
kvinnan innebär dokumentet en möjlighet att bevisa sin legala status. Det hindrar mannen
från att anklaga henne för att vara på rymmen och kräva henne tillbaka, och från att ankla-
ga henne för äktenskapsbrott om hon hittar en ny man.

Dokumentet kallas tUtyîrV;k rRpEs [se:fer k’ritu:t], där rRpEs är ett vanligt ord som betyder doku-
ment eller bokrulle, och tUtyîrV;k bara förekommer i den här sammansättningen, och därför
anses betyda skilsmässa. I modern svenska har vi många termer för olika typer av doku-
ment, och vi kan därför välja vilken nyans vi vill ge ordet på svenska. Eftersom det rör sig
om ett dokument kvinnan kan visa upp för utomstående vid behov, kan översättningen
skilsmässointyg vara ett bra alternativ till Bibelkommissionens skilsmässobrev.

Orsaken till den andra skilsmässan är att mannen har slutat älska henne, vilket beskrivs
med det starka ordvalet ;hDa´nVc…w [u:s’ne:a:h] ”och han hatar henne”. I det första fallet har hon
inte funnit NEj [he:n] (gillande, godkännande, tillgivenhet) i hans ögon, därför att han har
funnit en rDb∂;d tAw√rRo [er’wat da:va:r] hos henne. Det senare uttrycket, som Bibelkommissio-
nen översatt något motbjudande, betyder ordagrant ”sakens nakenhet” med samma ord
som i 3 Mos 18 (Se sid. 40).

Med den texten i minnet är det lätt att tänka sig att det kan röra sig om en obehaglig upp-
täckt på själva bröllopsnatten, att mannen när han sett sin nyblivna hustru naken för första
gången upptäckt något som fått honom att ångra hela saken och vilja ha bröllopet ogjort.
Formuleringen har också tolkats som att hustrun frivilligt eller ofrivilligt har visat sig na-
ken för någon annan än sin man (Isaksson 1965, s. 26). Bägge de tolkningarna ligger inom
möjligheternas gräns, men utgör inte det vanliga sättet att tolka texten.
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Det avgörande uttrycket förekommer ytterligare en gång i Gamla testamentet, nämligen i
kapitlet innan:

Herren, din Gud vandrar omkring i lägret; han vill rädda dig och överlämna dina
fiender åt dig. Därför skall ditt läger vara heligt. Låt honom inte se något mot-
bjudande, så att han drar sig undan från dig.

5 Mos 3:14

Här brukar uttrycket anses syfta på mänsklig avföring, och versen ger oss goda skäl att
betrakta det som ett allmänt uttryck för något vi kan ha skäl att skämmas för. Tolkat så ger
uttrycket dock ingen information om vad som orsakat skilsmässan – bara att det var något
som för mannen var tillräckligt för att ta avstånd från sin hustru.

Den här frågan har engagerat skrifttolkare i alla tider, och på Jesus tid pågick en infekterad
debatt mellan olika judiska lärare om saken. Kretsen kring rabbi Shammai menade att ut-
trycket var en eufemism för äktenskapsbrott – mannen skulle bara skilja sig från sin hustru
om hon var otrogen. Kretsen kring rabbi Hillel menade tvärtom att vad som helst som
mannen fann motbjudande räckte för skilsmässa – till och med om det bara gällde miss-
lyckad matlagning. Rabbi Akiba menade att det var en fullt godtagbar anledning att man-
nen funnit en annan kvinna mer attraktiv än hustrun (Satlow 2001, s. 235, jfr Chapman
2003, s. 227f).

Går vi tillbaka till vad texten (5 Mos 24:1–4) faktiskt säger – att det är förbjudet att ta till-
baka sin exhustru efter att hon varit gift med någon annan – hittar vi en nära parallell i Jer
3:1:

Om en man skiljer sig från sin hustru och hon lämnar honom och gifter sig med en
annan, kan han sedan gå tillbaka till henne? Blir då inte hela landet vanhelgat?

Jer 3:1a

De avslutande kommentarerna i bägge texterna tyder på att tanken på att ta tillbaka en
hustru som haft sex med någon annan väcker betydligt starkare känslor än tanken på
skilsmässa. Bakom detta ser flera forskare ett generellt förbud mot att ha sex med sin hust-
ru efter att hon haft sex med någon annan. Isaksson (1965, s. 21ff, 132) pekar på hur David
i 2 Sam 20:3 avstår från sex med de tio bihustrur som Absalom hade legat med i 2 Sam
16:21–22, och menar att detta gällde även när kvinnan själv inte hade skuld till det inträf-
fade. Problemet är inte kunskapen om vem som var far till eventuella barn – då hade det
räckt med nio månaders väntetid.

Bockmuehl (2000, s. 18ff) hittar ett stort antal apokryfa belägg för förbudet. I sin översätt-
ning av Ords 18:22 lägger Septuaginta till orden ”Den som kastar ut en god kvinna kastar
ut godheten, men den som behåller en äktenskapsbryterska är en gudlös dåre.” En variant
(1QapGen 20:15) av berättelsen om Sara och farao innehåller en rad där Abraham ber Gud
att inte låta farao ”orena min hustru bort från mig”. Jubileerboken hävdar att Jakobs bihust-
ru Bilha var oren för Jakob efter att Ruben legat med henne, och Rubens testamente näm-
ner att Jakob aldrig mer hade sex med henne.
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Även 4 Mos 5:20 kopplar samman otrohet och orenhet, och kan tolkas som att det vore ett
brott mot renhetslagarna för en man att ha sex med en hustru som varit otrogen. Det skulle
i så fall göra den komplicerade ceremonin i avsnitt 5.5.3 mer förståelig – en rättfärdig man
behöver ett pålitligt sätt att avgöra om hustrun varit otrogen innan han kan ligga med henne
utan att riskera orenhet.

Om den här principen tillämpades konsekvent, skulle vi förvänta oss ett förbud mot att
gifta sig med änkor och frånskilda. Isaksson pekar på att prästerna, som skulle leva ett he-
ligt liv, mycket riktigt var förbjudna (se sid. 42) att gifta sig med frånskilda eller andra
änkor än prästänkor. Översteprästen, den heligaste av dem alla, fick bara gifta sig med en
oskuld.

Någon uttrycklig utsaga om den här principen går inte att hitta, men det kan förklaras av att
Gamla testamentets lag om dödsstraff för äktenskapsbrytare gör den inaktuell så länge
straffet tillämpades. Det är alltså troligt att israelitiska män såg det som självklart att de
inte kunde fortsätta att ha sex med en hustru efter att hon haft sex med en annan man.

5.7 Reflektion
Den här genomgången av gammaltestamentliga texter om äktenskap och samlevnad har
fått ett starkt fokus på lagtexter. Vi kan förvänta oss att hitta ett samlevnadsideal även i
psalmer och vishetslitteratur, men utrymmet medger inte en genomgång även av dessa.

All lagstiftning syftar till att reglera människors beteende, och är i detta beroende av två
förutsättningar: Dels en konsensus i samhället om att det beteende som lagen föreskriver är
det rätta, dels makten att straffa den som bryter mot lagarna. Där den ena förutsättningen
brister, kan den andra kompensera, men brister båda blir lagstiftningen meningslös. Samti-
digt finns det begränsningar i hur starka de bägge förutsättningarna kan vara. En fullstän-
dig diktatur, där makten kan tvinga fram vilket beteende som helst, behöver ingen lagstift-
ning utöver diktatorns vilja. Ett beteende som samtliga medborgare både bejakar och följer
utan tvekan behöver inte lagregleras, och ingen kommer heller på idén att göra det.

När vi läser Gamla testamentets lagar och bud behöver vi fundera över var på skalan mel-
lan dessa båda extrempunkter de olika lagarna befinner sig. Vi ska inte tro att alla följde
samtliga lagar, men heller inte att de ligger alltför långt från den allmänna meningen. Fors-
karna är inte eniga, och vi kan inte dra några säkra slutsatser om hur lagarna följdes. Där-
emot kan de – liksom berättelserna – ge oss en bild av hur israeliterna tänkte kring äkten-
skapet (Satlow 2001, s. 68).

Det israelitiska samhället befann sig i nära kontinuitet med de andra semitiska folk, som
bebodde Mellanöstern vid samma tid. Samhällets grundläggande struktur, med familjefa-
dern i centrum för det fadershus som utgjorde samhällets viktigaste enhet, var gemensam.
Hos israeliterna är strukturen fullt genomförd – familjer, släkter, klaner, stammar och folk
förs tillbaka på den man som är deras gemensamma anfader.
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Det avgörande momentet när en parrelation skulle etableras, trolovningen, var en förhand-
lingsfråga mellan de blivande makarnas förmyndare. Ett brudpris betalades till brudens
familj i och med att hon formellt överfördes till sin blivande makes släkt. En bröllopsfest
firades när paret flyttade ihop. Några traditioner kring bröllopet, som brudprocession och
sängledning, kan vi se medan andra, som löften, är osäkra. Kvinnan skulle vara oskuld på
bröllopsnatten, medan inga sådana förväntningar på mannen uttrycks.

Äktenskapets ingående var alltså en ren familjeangelägenhet, utan inblandning av samhäl-
let eller präster. Några löften kan vi inte vara säkra på, och inte ens makarnas ömsesidiga
samtycke verkar ha varit viktigt. Vi befinner oss långt från den västerländska vigseln.

Att äktenskapets primära syfte var fortplantningen framgår tydligt av de olika åtgärder
männen tar till när barnen uteblir – skilsmässa, fler hustrur, bihustrur och sex med slavin-
nor – liksom av svågerplikten. Stort utrymme ägnar lagstiftningen åt vad vi skulle kalla
mäns övergrepp mot kvinnor, som antingen kan normaliseras genom äktenskap eller straf-
fas med döden. Lagen om äktenskapsbrott kräver sexuell exklusivitet från kvinnans sida,
men inte från mannens. Vad återstår då av det ideal för heterosexuella parrelationer vi
tyckte oss kunna se i kapitel 4 i detta mansdominerade samhälle?

Gamla testamentet ger en bild av den heterosexuella parrelationen som självklart efter-
strävansvärd för alla, vilket utan tvekan ligger inom ramen för vad vi såg i Första Mosebo-
ken. När andra levnadssätt fördöms, är det inte singellivet i sig, utan en promiskuös sexua-
litet med många partners eller en sexualitet som riktar sig mot nära släktingar.

De män som formulerat lagstiftningen uttrycker ett starkt krav på gifta kvinnors sexuella
trohet mot sina män. Vi kan anta, att om några kvinnor funnits i motsvarande maktposition,
hade de haft liknande krav på gifta män. Lagen erkänner möjligheten till skilsmässa, men
det är tydligt att idealet är att relationen ska vara livet ut.

Den nära enhet – socialt, juridiskt och sexuellt – som vi såg i orden en enda kropp är inte
självklar, men spår av den finns. Fäder och mödrar tycks i vissa texter agera gemensamt på
ett sätt som förutsätter en social och juridisk enhet, och dialogerna mellan Sara och Abra-
ham visar på en viss ömsesidighet. Lagen om löftens giltighet visar på en juridisk enhet
mellan man och hustru, låt vara under mannens ledning. Den obligatoriska skilsmässan vid
otrohet tyder starkt på att man såg någonting som oåterkalleligen bröts i och med en ny
sexuell relation.

Sammantaget skulle man kunna se det israelitiska äktenskapet som en blek avbild av ska-
pelseidealet i en värld där männen fått oproportionerligt stort inflytande, och kan driva
igenom betydligt högre etiska krav på kvinnor än på varandra. Männens behov av status
har drivit fram stora krav på att äktenskapet ska leda till barn, och det motivet har tillåtits
överskugga syftet att fördriva en ensamhet, som i den tidens täta mänskliga relationer inte
var ett näraliggande problem.

En annan möjlighet är att låta det ideal vi såg i kapitel 4 falsifieras av den annorlunda bild
vi ser här, men låt oss göra ett försök att hålla fast vid det. Tar vi med oss det hypotetiska
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idealet in i nästa kapitel, kan vi se om det överlever mötet med vad Jesus själv säger om
den gammaltestamentliga lagstiftningen.
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6 Jesus kommentarer i Matteusevangeliet

Den som möter budskapet om Jesus i Matteusevangeliet, kan inte undgå att lägga märke
till den konflikt mellan Jesus och fariseerna, som verkar löpa genom hela berättelsen. Jo-
hannes Döparen inleder konflikten i Matt 3:7 genom att kalla de fariseer och saddukeer
som kommer för att döpas för ”huggormsyngel”. Matteus rapporterar inte något svar från
fariseerna, men skildrar hur Jesus ger sig rakt in i konflikten i början av Bergspredikan. Vi
kan inte avgöra i vilken mån Matteus bild stämmer överens med hur den historiske Jesus
agerade och uttryckte sig gentemot de historiska fariseerna, men genom att utgå från den
och väga in vad de andra evangelierna säger, kan vi få en samlad bild av den tidiga kristna
kyrkans vittnesbörd.

6.1 Texterna och deras kontext
Matteus beskriver hur Jesus inleder sin offentliga verksamhet med att vandra omkring och
undervisa i synagogorna i Galileen. Hans undervisning, budskap och helande förmåga får
människor att strömma till från hela Syrien, Galileen, Dekapolis, Jerusalem, Judeen och
från östra sidan av Jordan. Inför alla dessa människor samlar han sina lärjungar och under-
visar dem i ett långt tal som räcker i tre kapitel.

En bit in i talet förklarar Jesus att den rättfärdighet de skriftlärda och fariseerna tillämpar
inte räcker till för att  komma in i himmelriket. Sedan följer ett långt stycke där Jesus cite-
rar enskilda bud ur Gamla testamentet, och förklarar hur fariseerna visserligen tillämpar
deras bokstavliga mening, men ändå inte är så rättfärdiga som lagen kräver. Efter att ha
börjat med budet ”Du skall inte dräpa” och relaterat det till vrede, förtal och konflikter, går
han vidare till samlevnadsfrågorna:

27”Ni har hört det sägas: ’Du ska inte begå äktenskapsbrott.’ 28Men jag säger er:
Redan den som tittar längtande efter en gift kvinna har begått äktenskapsbrott inom
sig. 29Om ditt högra öga får dig att synda, så slit ut det och kasta bort det, för det är
bättre att en del av din kropp blir förstörd än att hela din kropp kastas på soptip-
pen. 30Om din högra hand får dig att synda, så hugg av den och kasta bort den, för
det är bättre att en del av din kropp blir förstörd än att hela din kropp hamnar på
soptippen.
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31Det har sagts: ’Den som lämnar sin hustru ska ge henne ett skilsmässointyg.’
32Men jag säger er: Den som lämnar sin hustru av någon annan anledning än sexu-
ell omoral driver henne till äktenskapsbrott, och den som gifter sig med en frånskild
kvinna begår äktenskapsbrott.

Matt 5:27–32 (min översättning)

Predikan fortsätter med budorden ”Du skall inte svära falskt”, ”Öga för öga” och ”Du skall
älska din nästa”, och kapitlet avslutas med uppmaningen ”Var fullkomliga, så som er fader
i himlen är fullkomlig”.

Matteus rapporterar att fariseerna ifrågasätter vilka Jesus umgås med (9:11) liksom att han
inte fastar (9:14). De anklagar honom för att samarbeta med demonernas furste (9:34,
12:24), funderar på hur de kan bli kvitt honom (12:14) och försöker sätta dit honom med
svåra frågor (12:38, 16:1, 22:15).

Vår andra text kommer strax efter att Jesus har avslutat ett annat tal, där han undervisat
lärjungarna om förlåtelse. Han har precis brutit upp från Galileen för att börja sin vandring
mot Jerusalem tillsammans med lärjungarna, och folkmassorna tränger sig på för att Jesus
ska bota deras sjuka och svara på deras frågor. Den här gången är det fariseerna som tar
initiativet:

3Några fariseer kom fram för att testa honom, och frågade: ”Är det tillåtet att läm-
na sin hustru oavsett anledning?” 4Han svarade: ”Har ni inte läst att Skaparen
från början gjorde dem till man och kvinna?” 5Han fortsatte: ”Därför lämnar en
man sina föräldrar och håller fast vid sin hustru, och de två blir en enda kropp. 6De
är alltså inte längre två, utan har blivit en enda kropp. Människor ska inte ta isär
det som Gud har satt ihop.”

7De frågade: ”Varför befallde då Mose att man skulle ge henne ett skilsmässointyg
och sedan lämna henne?” 8Han svarade: ”Mose tillät er att lämna era hustrur
därför att ni var så hårdhjärtade – från början var det inte så. 9Men jag säger er:
Den som lämnar sin hustru, utom vid sexuell omoral, och gifter sig med någon an-
nan, begår äktenskapsbrott.”

10Då sa hans lärjungar: ”Om det är det som gäller mellan man och hustru, är det
bättre att vara singel.” 11Jesus svarade: ”Den principen gäller inte alla, bara de
som fått den gåvan. 12Vissa är asexuella sedan födseln, vissa har människor gjort
asexuella, och andra har själva valt det för himmelrikets skull. Ta emot det om du
kan.”

Matt 19:3–12 (min översättning)

Efter denna dialog välsignar Jesus barn, och uppmanar en ung man att sälja allt han har och
ge åt de fattiga. Konflikten med fariseerna fortsätter i allt högre tonläge och kulminerar i
kapitel 23, där Jesus utbrister i verop över de skriftlärda och fariseerna, och kallar dem
”vitkalkade gravar” och ”huggormsyngel”. När han avrättats tar fariseerna initiativ till att
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bevaka ”den där bedragarens” grav, så att hans lärjungar inte ska kunna iscensätta en falsk
uppståndelse.

6.2 Textkritiska anmärkningar
Flera olika ordalydelser för 5:32 finns belagda i antika manuskript, och jag har använt den
som Nestle–Aland 1993 förordar. Det är framför allt verbformen på gifter om sig som vari-
erar. Skaparen i 19:4 skrivs med olika synonymer i olika handskrifter, men det saknar be-
tydelse för översättningen. Det andra henne i 19:7 är i många handskrifter utelämnat eller
ersatt med hustrun. Det har inga konsekvenser för hur texten ska tolkas. I 19:9 har olika
handskrifter olika formuleringar för vid sexuell omoral, men jag ser ingen betydelseskill-
nad mellan dem. Vissa handskrifter infogar eller lägger till formuleringar som också finns i
5:32. Jag har valt att använda de varianter som Nestle–Aland 1993 förordar. Ett antal
handskrifter utelämnar ordet hans i 19:10. Även om det är osäkert om det ordet fanns med
från början eller är ett senare förtydligande, råder det ingen tvekan om vems lärjungar det
gäller, och jag låter hans stå med. I vers 11 varierar skrivsättet där jag har översatt den
principen mellan to\n lo/gon [ton logon] och to\n lo/gon touvton [ton logon tu:ton]. Jag an-
vänder den senare, som har mest stöd.

6.3 Form, struktur och rörelse
Bägge texterna har en polemisk karaktär och är präglade av retorik och argumentation.
Medan den första är en del av ett längre tal, där motståndarna är apostroferade men inte
närvarande, är den andra en dialog med motståndarna. I bägge texterna hänvisar Jesus till
texter i Gamla testamentet, men begränsar sig inte till att tolka dem, utan talar också med
egen auktoritet, som vanligt är i debatter.

Den första texten har en struktur som återkommer i hela 5:21–47. Ett lagcitat följs av en
kommentar, och eventuellt en utvikning, som inskärper allvaret i det sagda. Utvikningen
ansluter till hebreisk poetisk tradition genom att vara dubbel – var sak sägs två gånger på
två parallella sätt.

5:27–30 I. Kommentar till lagen om äktenskapsbrott
— 27 a) Lagcitat I
— 28 b) Lagkommentar I
— 29 c) Utvikning 1
— 30 d) Utvikning 2

5:31–32 II. Kommentar till lagen om skilsmässa
— 31 a) Lagcitat II
— 32 b) Lagkommentar II

Den andra texten har en tydlig fråga-svar-struktur, med tre olika på varandra följande äm-
nen:
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19:3–6 I. Fariséerna frågar om skilsmässoorsak
— 3 a) Fråga I
— 4–6 b) Svar I

19:7–9 II. Fariséerna frågar om skilsmässa
— 7 a) Fråga II
— 8–9 b) Svar II

19:10–12 III. Lärjungarna frågar om celibat
— 10 a) Fråga III
— 11–12 b) Svar III

I bägge fallen rör sig texten från ett perspektiv som kan förväntas vara gemensamt – GT-
citat, aktuella debattämnen – till det perspektiv Jesus vill lägga på frågan.

6.4 Detaljanalys

6.4.1 Blickar som äktenskapsbrott
I 5:27 citerar Jesus 2 Mos 20:14 med Septuagintas ouj moiceu/seiß [u: moichevseis]. Septua-
ginta översätter Pan med antingen moiceu/w [moichevo:] eller moicaomai [moichaomai], och
vi kan räkna med att de tre termerna betecknar samma äktenskapsbrottsbegrepp (jfr 5.5.3).
I sin ursprungliga kontext handlar brottet om sexuella handlingar, men Jesus utvidgar det.
Den längtan  (e˙piqumhvsai [epithyme:sai]) som präglar mannens blick är i det här samman-
hanget av sexuell art (åtrå, begär lust) men ordet i sig är mer neutralt.

Det är inte troligt att det är blicken i sig, och den effekt den kan ha på andra som ser den,
som utgör själva äktenskapsbrottet, utan denna sexuellt laddade längtan efter en kvinna
som är någon annans hustru. Mounce (1991, s. 46) menar att de skriftlärda hade utvecklat
en genomtänkt distinktion mellan avsikt och handling, som Jesus struntar i. Davies och
Allison (1988, s. 523) menar att den grammatiska formen tyder på att brottet inte ligger i
att tanken tänks, utan att den tillåts bli passionerad. Fornberg (1989, s. 85) förlägger av
samma skäl brottet i ”en ond avsikt”.

Visst är det rimligt att kräva något mer än en flyktig tanke för att tala om äktenskapsbrott,
men exakt var gränsen går kommer vi inte åt. På svenska kanske den bästa åtskillnaden vi
kan hitta är den som går mellan att se någon och att se på någon. Jag kan inte rå för om jag
ser någon och påminns om min längtan efter en livskamrat, men ser jag längtande på nå-
gon, utför jag en handling som utgör ett slags äktenskapsbrott.

Att kvinnan är gift framgår inte otvetydigt i texten (kvinna och hustru är ju samma ord)
men det är den troliga tolkningen med tanke på sammanhanget. Var hon ogift, vore det
ytterligare en utvidgning av äktenskapsbrottsbegreppet, som i så fall borde vara tydligare
uttryckt. Men eftersom kvinnor normalt gifte sig i tonåren, var vuxna kvinnor man såg på
stan vanligtvis gifta.
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Den dubbla utvikningens funktion är att visa vilket allvar Jesus lägger i ett äktenskapsbrott,
och kopplar det till möjligheten att komma in i himmelriket. Att Jesus talar om öga och
hand har att göra med det seende och handlande som saken gäller – Keener (1999, s. 188)
associerar till onani – men deras primära funktion är något annat. Efter de rent livsuppe-
hållande kroppsdelarna får ögon och händer anses vara de viktigaste, och är det värt att
avstå från dem för att undvika äktenskapsbrott finns det inte mycket annat som inte också
är värt att avstå från. Som Fornberg (1989, s. 95) påpekar, är det högra ögat inte mer läm-
pat för lystna blickar än det vänstra, men den högra sidan ansågs mer värdefull än den
vänstra, och som Hagner (1993, s. 121) skriver, löser inte ens amputationen nödvändigtvis
problemet. I stället visar utvikningen vilka offer Jesus anser medborgarskapet i himmelri-
ket vara värt.

6.4.2 Resonemang utifrån Moseböckerna
Till skillnad från i 5:27 utgör 5:31 inte något direkt GT-citat, men principen är lätt att här-
leda ur Gamla testamentets enda ord om skilsmässa i 5 Mos 24:1, som jag behandlat i av-
snitt 5.6. Som rabbinernas diskussion där visar, var man överens om att lagen tillätt skils-
mässa på mannens initiativ, men var oense om vilka skäl till skilsmässa som var godtagba-
ra. Kravet på skilsmässobrev uppfattades sannolikt som ett av lagens bud, och det är fullt
rimligt att det budet cirkulerade i en sådan självständig form.

Matteus låter fariseerna citera samma bud i 19:7 i dess parallell i Mark 10:4. Mellan dessa
tre ställen finns ett antal skillnader i ordalydelse, men knappast något som ger en betydel-
seskillnad. Alla tre hämtar regeln ur lagen, även om 5:32 till skillnad från de övriga inte
explicit nämner Mose. Alla tre nämner skilssmässointyget som villkor för en legal skils-
mässa, även om Markus fokuserar på skrivandet av det och Matteus på överlämnandet.

Fariseernas fråga i 19:3 placerar det Jesus säger om skilsmässa i ett tydligt sammanhang –
de vill veta vad Jesus har för åsikt i den rabbinska debatten om godtagbara orsaker till
skilsmässa. Jesus svarar inte direkt på frågan, utan ifrågasätter frågeställningen. Han vill
inte låta  resonemanget utgå från skilsmässolagen i 5 Mos 24, utan från skapelsetexterna,
och han refererar till 1 Mos 1:27 och 2:24 – nyckelverser i de texter vi gick igenom i kapi-
tel 4. Särskild vikt lägger Jesus vid bilden av att de bägge makarna blir en enda kropp, en
bild han upprepar och bygger vidare på, när han säger: Människor ska inte ta isär det som
Gud har satt ihop.

Det ord som avslutar vers 19:6 är det svåröversatta cwrize÷tw [cho:rizeto:] – en imperativ-
form i tredje person. Den formen finns inte på svenska, och vi får välja mellan imperativ i
andra person (”Ta inte isär!”) och indikativ i tredje person (”Människor ska inte ta isär”).
Det är en uppmaning som riktar sig till människan i allmänhet. Den ska inte tas som ett
bevis på att det är omöjligt att ta isär det som Gud har satt ihop – att äktenskapet är oupp-
lösligt. En uppmaning att låta bli något är ju tvärtom ett implicit erkännande av att det är
möjligt att göra.

Följer vi resonemanget från kapitel 4 om att se ”en enda kropp” som en förening till en
enhet ur flera perspektiv – socialt, juridiskt och sexuellt – handlar splittringen här om att
bryta en nära gemenskap. Eller åtminstone en som borde ha varit på väg mot att bli nära.
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Eftersom det ingick i bröllopstraditionen kan vi anse att makarna har haft sex, och med
tanke på kvinnans ställning i samhället kan vi räkna med att åtminstone hon hade väntat sig
att relationen skulle vara livet ut.

Att se på skilsmässan som på att dela en kropp i två delar antyder den smärta som kan vara
förknippad med en separation, och den bestående saknad som kan finnas. Men bilden är
också öppen för att inte varje skilsmässa ser likadan ut. Ju mer makarna har vuxit samman,
desto mer smärtsamt blir det. För ett par som under lång tid har ”vuxit ifrån varandra” är
smärtan mindre i själva åtskillnadsögonblicket, därför att åtskillnaden har pågått under en
lång tid. I samtliga fall är skilsmässa sämre än att växa ihop igen, men bilden blir inte
svartvit.

När fariseerna konfronterar Jesus med 5 Mos 24, erkänner han att det bibelordet tillåter
skilsmässa, men kommer med en mycket intressant kommentar till den. Den motsvarar inte
hur det var ”från början” och infördes ”därför att ni var så hårdhjärtade”. Vi får se texten
som ett andrahandsalternativ, en anpassning av idealet i 1 Mos 2 till verkligheten efter
syndafallet. Det står visserligen så i Bibeln, men det är inte rätt för det. I skapelsen fanns
en annan avsikt, och i det kommande himmelriket återgår vi till den principen, och slutar ta
hänsyn till människornas hårda hjärtan. 5 Mos gäller, men 1 Mos slår 5 Mos (Hagner 1995,
s. 548f, Keener 1999, s. 463f).

6.4.3 Jesusord om skilsmässa
Jesusordet om skilsmässa, som följer i 19:9, förekommer i fyra olika varianter på fyra olika
ställen i evangelierna. I min översättning lyder dessa:

Den som lämnar sin hustru och gifter sig med någon annan begår äktenskapsbrott
mot henne, 12och om hon lämnar sin man och gifter sig med någon annan begår
hon äktenskapsbrott.

Mark 10:11–12

Den som lämnar sin hustru och gifter sig med någon annan begår äktenskapsbrott,
och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott.

Luk 16:18

Den som lämnar sin hustru av någon annan anledning än sexuell omoral driver
henne till äktenskapsbrott, och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår
äktenskapsbrott.

Matt 5:32

Den som lämnar sin hustru, utom vid sexuell omoral, och gifter sig med någon an-
nan, begår äktenskapsbrott.

Matt 19:9
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Som synes är texterna mycket lika, samtidigt som variationer i formuleringarna ger lite
olika innebörd. I grundtexten finns också ett antal variationer i ordval och formulering som
inte påverkar betydelsen. Den som lämnar kan uttryckas med ett presens particip (Luk,
Matt 5) eller en aorist (Mark, Matt 19), gifter sig med en annan med uttrycken gamw◊n
e˚te÷ran [gamo:n heteran] (Luk) eller gamh/shØ a‡llhn [game:se: alle:n] (Mark, Matt 19) och
begår äktenskapsbrott med antingen moiceu/ei [moichevei] (Luk) eller moica◊tai [moichatai]

(Mark, Matt 5, Matt 19). De enda ord som är likalydande i alla fyra är sin hustru.

Sådana här variationer i liknande texter kan bero på att evangelisterna redigerat sina källor
för att förtydliga och lyfta fram sina egna teologiska teman och anpassa budskapet till sin
kontext, eller på att de olika evangelisterna har haft tillgång till olika källor – nedskrivna
eller muntliga traditioner – som återberättat en händelse eller ett Jesusord på olika sätt.
Dessa kan i sin tur gå tillbaka på olika ögonvittnen, eller på att en ursprunglig berättelse
återberättats på olika sätt i olika sammanhang – av de som var där eller av sådana som fått
berättelsen i andra eller femte hand. En tredje orsak kan vara att Jesus själv behandlat
samma tema mer än en gång, och då använt olika formuleringar. Vilka skillnader som
kommer sig av evangelisternas redigering, olika traditioner eller olika händelser kan vi inte
säkert veta, men baserat på vilka skillnaderna är, kan vi teckna en bild av vad som är tro-
ligt. När detta görs i större skala kallas det redaktionskritik och det finns en omfattande
litteratur på området. Här gör jag en egen, betydligt mer begränsad analys, utan att vara
bunden av redaktionskritikens hypoteser.

De två texter som är mest lika är Markus och Matteus 19. Bortsett från anföringen börjar
de likadant, och de har samma formulering av och gifter sig med någon annan begår äk-
tenskapsbrott. Men medan Matteus slutar där, och har undantagsfallet utom vid sexuell
omoral inskjutet i mitten, fortsätter Markus med att upprepa principen ur ett kvinnligt per-
spektiv. Så långt är det enklast att se den ena som en redigering av den andra, men bägge
ingår också i en längre berättelse om fariseer som frågar Jesus om skilsmässa.

Ser vi på hela de texterna, Mark 10:1–12 och Matt 19:1–12, är berättelserna så lika att de
med största sannolikhet skildrar samma händelse – alternativet är två snarlika händelser.
Samtidigt finns stora skillnader, både i berättelsens ordningsföljd, och i formuleringarna –
bortsett från GT-citaten och det Jesus säger är det inte många ord i rad som är likalydande.
Här kan vi alltså ha tillgång till två traditioner från samma händelse. Lukastexten skiljer sig
starkt från dessa två, och väljer konsekvent andra formuleringar än de har. Här måste vi
anta att Lukas har tillgång till en egen tradition, åtskild från Markus.

Återstår Matt 5:32, som börjar likadant som Lukas, men som skjuter in en bisats liknande
(men inte likalydande!) Matt 19:9, och sedan har sina egna formuleringar av både äkten-
skapsbrottet och den mening om frånskilda kvinnor som också Lukas har med. Eftersom
Lukas i verserna innan har en tydlig parallell till Matt 5:17–20, är det troligaste här att Lu-
kas och Matteus har haft tillgång till samma tradition, men behandlat dem på olika sätt.

Här är jag oenig med Hagner (1993, s.123 och 1995, s. 546) som ser alla skillnader mellan
Markus och Matt 19 som Matteus ändringar i Markus text, Matt 5 som en konstruktion
utifrån Matt 19, och Luk 16:18 som hämtad ur Mark 10:11 – trots att knappt ett ord stäm-
mer överens dem emellan.
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6.4.4 Ordens innebörd
Sammantaget har vi tillgång till två eller tre olika traditioner om ett eller två tillfällen när
Jesus har talat om skilsmässa i termer av äktenskapsbrott, och vi kan alltså vara ovanligt
säkra på att texterna återspeglar något han faktiskt sade. Formuleringarna varierar alltför
mycket för att vi ska kunna avgöra exakt hur han uttryckte sig, men alltför lite för att det
ska ha någon betydelse för tolkningen.

Variationen mellan moiceu¿ei [moichevei] och moica◊tai [moichatai] innebär ingen betydelse-
skillnad. Den senare är visserligen medium–passivum, men både Joh 8:4 och Septuaginta
använder sådana former i fall där det är uppenbart att subjektet har begått äktenskapsbrott,
inte varit utsatt för det. Septuaginta har inga problem med att översätta aktiva former i heb-
reiskan med medium–passivum av både moice/uw [moichevo:] och moica¿w [moichao:] (2 Mos
10:10, Jer 3:8, Jer 7:9, etc.).

Alla fyra texterna finns i ett sammanhang där Jesus står i opposition mot fariseerna, två
gånger i relation till 5 Mos 24:1 och en gång som svar på en fråga (Matt 19:3) som är som
hämtad direkt ur rabbinernas diskussion om tillåtna skilsmässoorsaker (se sid. 45). Den
diskussionen kan vi därmed se som bakgrund till alla fyra texterna. Fariseerna diskuterar
huruvida skilsmässa är tillåten av vilket skäl som helst (Hillel-skolan) eller enbart vid äk-
tenskapsbrott (Shammai-skolan) och vänder sig till Jesus för att fråga vad han tycker.

Jesus är ofin nog att inte vilja svara på frågan inom ramen för debatten. I stället lyfter han
blicken ovanför den, och berättar hur han ser på själva idén att skilja sig: det är liktydigt
med att begå äktenskapsbrott. Men notera bisatsen och gifter sig med någon annan som
finns med i alla varianter där äktenskapsbrottet sägs ha skett. Skilsmässointyget räknas inte
som tillräckligt – äktenskapsbrottet inträffar inte förrän den som tog initiativ till det gifter
om sig.

Det betyder inte att den man som enbart tar initiativ till skilsmässa går fri. För honom gäll-
er i 5:32 en mer komplicerad fras: poiei√ aujth\n moiceuqhvnai [poiei aute:n moichevthe:nai].
Detta är en verbkonstruktion med verbet poie/w [poieo:] följt av infinitiv, som enligt Blom-
qvist og Jastrup 2001 §269.3 betyder att åstadkomma eller försöka åstadkomma något.
Samma konstruktion används i Mark 1:17, där Jesus ska få lärjungarna att fiska människor
och i Apg 3:12, där Petrus och Johannes har gjort att en lam man går. Betydelsen blir att
mannen genom att lämna kvinnan driver henne till sex med andra män, antingen genom
prostitution eller genom ett nytt äktenskap – bägge alternativen ett brott mot det första äk-
tenskapet.

Det är inte tydligt om Jesus menar att den kvinna som drivs till ett nytt äktenskap genom
att hennes förra man lämnat henne har någon skuld till det äktenskapsbrott det nya äkten-
skapet innebär. Tydligt är att hennes förra man har det, men i hennes fall lämnar texten
öppet för att anse henne oskyldig, eller låta skulden påverkas av omständigheterna i övrigt.

Dessutom drar Jesus in en tredje person i ekvationen, när han förklarar att även den man
som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott. Hagner (1993, s. 123) be-
tecknar det som en ny tanke som saknar föregångare i det judiska tänkandet, medan Davies
& Allison (1988, s. 532) kallar det ”ganska främmande för den judiska lagen”. Vi kan väl
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konstatera, att även i vår kultur känns det främmande att se några etiska problem med att
inleda ett förhållande med någon som har haft ett eller flera förhållanden förut – det är sna-
rare något som tas för givet.

För att få ihop de här bilderna, får vi konstatera att skilsmässointyget inte påverkar om
framtida relationer innebär äktenskapsbrott eller inte, utan enbart ger mannen som skrivit
det skulden. En ny relation innebär ett äktenskapsbrott, oavsett om ett skilsmässointyg fö-
religger. Skulden för detta faller både på den man som gifter om sig, den kvinna som gifter
om sig (Markus) och den man som gifter sig med kvinnan.

Att en ny relation innebär ett äktenskapsbrott kan vi tolka på två sätt. Antingen betyder det
att det gamla äktenskapet är oupplösligt. Oavsett vad som händer är makarna bundna till
varandra, och alla relationer de inleder efter skilsmässan är äktenskapsbrott. Den som är
inne på sitt andra eller tredje äktenskapsliknande förhållande lever i ett ständigt pågående
äktenskapsbrott, och måste så snart som möjligt skilja sig på nytt, och leva resten av sitt liv
som singel, om det första äktenskapet inte går att återuppliva.

Eller också är det hemska med ett äktenskapsbrott just att den nära relationen mellan ma-
karna som Jesus talar om bryts. Att de som blivit en kropp tas isär. I så fall är brottet av-
slutat i och med att brytningen mellan de ursprungliga makarna blir definitiv – vad som
därefter händer är något nytt.

6.4.5 Undantaget pornei/a
Både i Matt 5:32 och 19:9 finns en inskjuten bisats som saknas i parallellerna i Markus och
Lukas. Formuleringen är olika, men innebörden densamma: det finns ett undantag där
skilsmässa inte är liktydigt med äktenskapsbrott, och det undantaget kallas pornei/a
[porneia]. Undantaget har stor betydelse för hur vi kan tolka texten, och är en stor fråga i
litteraturen. Vi kan förvänta oss att undantaget är kopplat till termen rDb∂;d tAw√rRo [er’wat

da:va:r] något motbjudande som används i 5 Mos 24:1–4, och där tolkats som en beteckning
på godtagbara skäl för skilsmässa (se avsnitt 5.6). Men vi ska inte se det som en ren över-
sättning – Septuaginta översätter rDb∂;d tAw√rRo [er’wat da:va:r] med a‡schmon pra◊gma
[asche:mon pragma] – utan snarare som en definition av vad som är ett godtagbart skäl för en
skilsmässa som inte är liktydig med äktenskapsbrott.

De flesta forskare anser att det här undantaget är Matteus eget tillägg. Hagner (1993, s.123
och 1995, s. 549) tycker att det rimmar illa med de absoluta anspråk Jesus kommer med i
resten av Bergspredikan och försvagar logiken i bägge texterna. Han betraktar det som
”extremt osannolikt” att undantaget går tillbaka på Jesus, medan Fornberg (1989, s. 96)
nöjer sig med att betrakta det som ”troligt” att den kommer från Matteus. Däremot menar
Isaksson (1965, s. 91f, 119) att varken argumenten för att se det som ett tillägg eller för-
klaringarna till varför det lagts till är hållbara. Jag stannar vid att det är möjligt att bisatsen
fanns med i vad Jesus sade, men eftersom den konsekvent finns med i Matteus och lika
konsekvent saknas i de andra evangelierna, är det mest sannolikt att Matteus lagt till den.
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Vad betyder då porneia? Termen, och verben porneu/w [pornevo:] och e˙kporneu/w
[ekpornevo:], förekommer 34 gånger i Nya testamentet. Sammanhangen varierar – ibland ger
de goda ledtrådar till vad termen står för, ibland inte:

1. Det tas upp i listor på synder, bland mord, äktenskapsbrott, stöld, mened, förtal, onda
tankar, själviskhet, ondska, bedrägeri, liderlighet, avund, högmod, förblindelse, oren-
het, utsvävningar, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intri-
ger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap och onda lustar (Matt 15:19, Mark
7:21, 2 Kor 12:21, Gal 5:19, Kol 3:5, Upp 9:21).

2. Det utgör ett undantagsfall till förbudet om skilsmässa (Matt 5:32, 19:9).
3. Det kan ge upphov till barn (Joh 8:41).

4. När icke-judar börjar bli kristna och lärjungarna beslutar att dessa inte behöver följa
lagen, kräver de ändå fyra saker av dem. De ska avstå från kött som offrats till avgu-
dar, blod, kött från kvävda djur och från porneia (Apg 15:20, 29, 21:25).

5. Att ha ett förhållande med sin styvmor är en form av porneia (1 Kor 5:1).

6. Att ha sex med en prostituerad kvinna är porneia (1 Kor 6:13, 18).
7. Det är något som kan undvikas genom äktenskap (1 Kor 7:2 – se vidare kapitel 8).

8. Paulus varnar för avgudadyrkan och porneia, och påminner om ett tillfälle då några
av israeliterna inledde förhållanden med kvinnor från Moab, och deltog i deras hed-
niska offermåltider (1 Kor 10:8; jfr 4 Mos 25:1–9).

9. Det är något vi inte ens ska tala om (Ef 5:3).

10. Det beskrivs som att utlämna sin kropp åt lidelser och begär (1 Thess 4:3).

11. Sodom och Gomorra sägs ägna sig åt porneia och ”onaturligt umgänge”, liksom äng-
lar som förvaras i underjorden (Jud 7).

12. Några i församlingen i Pergamon sägs hålla sig till en lära som får dem att äta offer-
kött och bedriva porneia (Upp 2:14).

13. En kvinna i Thyatira sägs förleda de kristna till att begå porneia, och till att äta offer-
kött (Upp 2:20–21).

14. Uppenbarelsebokens babylonska sköka sägs ha förlett alla jordens kungar till detta,
vilket har gjort att alla folk har fått dricka vredens vin (Upp 14:8, 17:2, 4, 18:3, 9,
19:2).

Utanför Bibeln kan fler betydelser finnas – Josefus tycks använda det i betydelsen abort
(Against Apion 24.202, enl. Whiston 1998, s. 966). Från samma stam kommer också ordet
po/rnh [porne:] som betyder prostituerad, och förekommer 12 gånger i NT, både som
skällsord och som saklig beskrivning av människor, liksom  den manliga motsvarigheten
po/rnoß [pornos] som förekommer 10 gånger, uteslutande i nedsättande betydelse.

När Jordan (2002, s. 26ff) analyserar begreppet, menar han att det är väldigt frestande att
försöka hitta en generell definition av det, som får alla dessa skiftande användningar att
falla på plats. Särskilt frestande är det, när man ska behandla någon av de långa listorna,
där det är uppenbart att vi förutsätts veta vad termen betyder – där finns ju ingen förklaring
alls. Men just därför säger listorna inte mycket om vad termen betyder. Vi skall också,
menar Jordan, ha i minnet att samma ord kan betyda olika saker på olika ställen, och vara
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särskilt försiktiga med ord som kan tänkas användas som skällsord. Samma term som i
lagtexten har en väldefinierad betydelse kan i ett annat sammanhang användas nedsättande
om personer som inte alls har begått de handlingar som lagen förbjuder. Den som på skol-
gården kallar någon för ”hora” behöver inte nödvändigtvis veta vad det betyder, och slutli-
gen, menar Jordan (2002, s. 31), ”bestäms ordens mening av de sätt de används på.”

Vi kan nog ändå fastslå att en av grundbetydelserna av porneia är att ha sex med personer
man inte förväntas ha sex med, inkluderat prostituerade (punkt 6) och styvmödrar (5). Det
stämmer med beskrivningen att utlämna sin kropp åt lidelser och begär (10) och med att
det ibland kan ge upphov till barn (3). Att det inte är detsamma som äktenskapsbrott fram-
går av att det kan ske utan att man är gift (7) och att det står jämsides med äktenskapsbrott
i listorna (1). Däremot kan det vara en mer generell term, där otrohet och äktenskapsbrott
är en möjlig betydelse.

En vanlig invändning mot att tolka porneia som äktenskapsbrott är att Matteus kunde ha
valt att skriva moicei√a [moicheia] äktenskapsbrott i stället. Det kunde han absolut ha gjort,
men det är en betydligt ovanligare term – 3 gånger i Nya testamentet, 4 gånger i Septua-
ginta – och det är inte säkert att man väljer en ovanligare term bara för att den är mer spe-
cifik. Janzen (2000, s. 69, 79) hävdar att evangelistens kulturella kontext låter oss förvänta
en betydelse i stil med otrohet, och menar att den troligaste anledningen att välja porneia
framför moicheia är att inkludera inte bara otrohet under äktenskapet, utan också otrohet
under förlovningstiden.

I Gamla testamentet är otrohet och äktenskapsbrott en ofta använd metafor för avgudadyr-
kan. I Hesekiel 16 beskrivs Jerusalem som Guds hustru, en hustru som är notoriskt otrogen
med alla män hon kan komma åt. Formuleringarna gör det tydligt att otroheten handlar om
att delta i andra religioners riter och offra till andra gudar, men den sexuella metaforen
hålls hela tiden levande. I Septuagintas översättning av Hes 16:15–36 förekommer orden
på porn [porn-] inte mindre än 20 gånger. Samma tema återkommer i Hesekiel 23, Hosea
och Jeremia. När en metafor används tillräckligt mycket, kan det ibland hända att den blir
så välkänd att den upphör att vara en metafor, och i stället går att använda som en helt
vanlig betydelse hos ordet. Ett modernt exempel är slamkrypare, som för de flesta männi-
skor idag är en tvetydig fråga i en frågesport, men som innan Ulf Hannerz 1957 fick en
sådan fråga i tv, enbart betecknade en akvariefisk. Metaforen har här blivit den vanligaste
användningen av ordet. Något liknande kan ha hänt med porneia, som i så fall fått bibety-
delsen avgudadyrkan. Det skulle göra (12), (13) och (14) logiskt sammanhängande utan att
vi behöver anta att det fanns något sexuellt med i bilden i de fallen.

En koppling vi inte kan komma ifrån är den mellan porneia och att äta offerkött (4, 8, 12,
13). Här är en möjlighet just att ordet enbart betyder avgudadyrkan – att äta offerkött var ju
att (mer eller mindre uppriktigt) delta i hedniska offer till andra gudar. Ett annat alternativ
är att personer som inte var så nogräknade med offerköttet ofta också ägnade sig åt sex
utanför de förväntade normerna, men det är mindre sannolikt, med tanke på hur ofta kopp-
lingen återkommer. Ett tredje alternativ, som ligger närmast till hands i (8), är att det inom
andra religioner förekom fruktbarhetsriter med sexuellt innehåll – då ligger det nära till
hands att nämna dem i samband med offerkött.
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I Matteus 5 och 19 är avgudadyrkan knappast aktuellt, men däremot är frågan hur speci-
fikt, eller hur brett, vi ska tolka termen. Ett förslag är att det enbart ska syfta på fall där
kvinnan visar sig inte vara oskuld vid bröllopet. e˙kporneu/w [ekpornevo:] används faktiskt
för att beteckna ett sådant fall i Septuagintas översättning av 5 Mos 22:21, men Davies och
Allison (1988, s. 529) som är ensamma om att ta upp den varianten, avfärdar den ändå med
motiveringen att det är orimligt att detta skulle vara värre än otrohet.

Ett annat förslag, som fått många förespråkare, är att begränsa termen till att gälla sådana
äktenskap som är förbjudna enligt 3 Mos 18. Den tolkningen har fördelen att låta texten
behålla sin radikalitet, och förespråkarna menar att tillägget är ett naturligt förtydligande,
när texten rört sig från den judiska kontexten, där sådana äktenskap inte förekom, till den
grekisk-romerska, där fler varianter var tillåtna. Dessa äktenskap skulle då upplösas, efter-
som de inte var tillåtna. Fornberg (1989, s. 96) ser också en tydlig parallell mellan Apg
15:20, 29 och 3 Mos 17–18, där samma fyra bud skall ges till de främlingar som bor bland
israeliterna. Den kopplingen tycker inte Davies & Allison (1988, s. 529f) är särskilt tydlig,
och de pekar på att varken Septuaginta eller kyrkofäderna använder termen på det sättet.
Det finns ett Qumran-dokument som gör det, men bara ett, och bara på ett enda ställe (Jan-
zen 2000, s. 69f). Isaksson (1965, s. 130)  pekar på att 3 Mos 18 förbjuder även homosexu-
alitet och djursex, och menar att det är omöjligt att försvara en så strikt begränsning av
termen. Den viktigaste invändningen är ändå att den här typen av äktenskap ändå var allt-
för ovanliga för att motivera Matteus behov att förtydliga texten. Förekomsten av den här
typen av äktenskap bland icke-judar var i första hand en vanlig judisk fördom (Hagner
1993, s. 124, Keener 1999, s. 467ff).

Den slutsats som Janzen, Mounce, Hagner, Keener och Davies & Allison landar i, är att
undantaget i första hand gäller otrohet. Till skillnad från otillåtna äktenskap är otrohet ett
fall vi lugnt kan räkna med att den tidiga kristna kyrkan mötte, och med tanke på att den
romerska äktenskapslagstiftningen (se sid. 72) tvingade män att skilja sig från otrogna
hustrur för att inte bli åtalade för koppleri, finns här en uppenbar konflikt för kristna män
under romersk lag. Både Janzen, Mounce (1991, s. 47), Keener  och Davies & Allison me-
nar att ett undantag för otrohet inte behöver ses i motsats till de absoluta kraven i Markus
och Lukas, utan som ett rent förtydligande av något ”som varje judisk läsare skulle ha tagit
för givet”. Tanken att en hustru som haft sex med någon annan var förbjuden som sexual-
parter för sin make var enligt Isaksson (1965, s. 132) djupt förankrad i det judiska äkten-
skapstänkandet. ”Att skilja sig från någon som varit otrogen var helt enkelt att erkänna att
äktenskapet var avslutat” i och med otroheten (Keener 1999, s. 467).

Godtar vi den synen finns ett par bibelställen som motiverar Matteus behov av ett förtyd-
ligande. Davies och Allison (1988, s. 531) pekar på Matteus eget första kapitel, där Josef
vill skilja sig från Maria därför att hon tycks ha varit otrogen. Jag kan lägga till Jeremia
3:8, där Gud själv säger sig ha gett sin otrogna hustru Israel ett skilsmässointyg på grund
av hennes äktenskapsbrott. Janzen (2000, s. 78ff) menar dessutom att den fariseiska skils-
mässodebatten drog en skarp linje mellan skilsmässa av godtagbara skäl, och andra skils-
mässor, där debatten handlade om de senare. Otrohet räknades som ett godtagbart skäl,
men Mishnah räknar också upp ett antal andra fall.
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Därmed är det rimligt att tolka texten som att Jesus, som han möter oss i Matteusevangeli-
et, avvisar alla skilsmässor debatten handlar om – de utan godtagbara skäl. Det enda skäl
han anser godtagbart är sexuell otrohet. Det ger oss i Matt 5:32 det mycket logiska undan-
taget, att problemet att hustrun drivs till otrohet inte gäller om hon redan varit otrogen, och
i Matt 19:9 den lika logiska tanken att omgifte inte utgör äktenskapsbrott för den som först
varit utsatt för äktenskapsbrott. Jesus och Matteus är i så fall eniga om att lägga skulden på
den som bär ansvaret för att avsluta äktenskapet. Detta utgör ett äktenskapsbrott, oavsett
om det sker genom omgifte eller ren otrohet.

Jag drar samma slutsats som Davies & Allison (1988, s. 531). Matteus syftar här i första
hand på otrohet, men den term han har valt – porneia – är något bredare, och översättning-
en en vinner på att återspegla det. Tolkningen blir inte nämnvärt annorlunda mot att över-
sätta med otrohet – för den som är gift förutsätter sexuell omoral vanligtvis otrohet.

6.4.6 Gåvan att vara singel
Jesus skarpa ord om skilsmässa som liktydigt med äktenskapsbrott leder till en skarp reak-
tion hos lärjungarna: Är det inte då bättre att vara singel? Om det inte går att upplösa ett
äktenskap utan att begå äktenskapsbrott, är väl det bästa att aldrig ingå äktenskap?

I vers 11 refererar Jesus tillbaka på lärjungarnas tanke med uttrycket to\n lo/gon touvton
[ton logon tu:ton] som jag översatt den principen. Han håller inte helt med, men avvisar heller
inte tanken. Det finns flera sätt att tolka grekiskan här, men den enklaste tolkningen är att
han menar att det finns en grupp människor som har gåvan att leva i celibat hela livet, och
för dem gäller den princip lärjungarna formulerat.

Den tolkningen gör också Isaksson (1965, s. 150), medan Mounce (1991, s. 181f) menar
att den är omöjlig eftersom Jesus då genom att instämma, i så fall motsäger Guds intention
i skapelsen. I stället vill han ignorera vers 10, och läsa 11 som en direkt fortsättning på vers
9. Mounces tolkning blir att inte alla kan ta till sig Jesus hårda principer om äktenskap. Då
blir det ett lackmustest på äkta lärjungaskap om man avstår från nytt äktenskap efter att
man tvingats skilja sig på grund av omoral. Den idén avvisar Keener (1999, s. 470f) med
hänvisning till att Jesus normalt sett svarar på sina lärjungars frågor, och Hagner (1995, s.
550) menar också att Jesus syftar tillbaka på vad lärjungarna just sagt. Keener pekar på att
det vanliga var att föräldrarna arrangerade äktenskap för sina barn, och att mannen inte
kunde räkna med att vara ensam med sin tillkommande före bröllopet. Att ge sig in i ett
äktenskap med någon man inte kände utan möjlighet att kunna skiljas, kan nog te sig som
ett sämre alternativ än att leva ogift för ganska många.

Idén att leva ogift och utan sex var inte helt okänd i Jesus samtid, utan praktiserades bland
essenerna i städerna och i bosättningen i Qumran (Brown 1988, s. 37–40). Enligt Isaksson
(1965, s. 63ff) levde männen i Qumran som gifta mellan 20 och 25 års ålder, för att däref-
ter helt avstå från sex för resten av livet – inte för att äktenskap var fel eller kvinnor mora-
liskt underlägsna, utan för att de såg sig som soldater i ett heligt krig mot mörkrets barn.
Bland den judiska allmänheten bör attityden trots detta ha varit helt avvisande till ett liv
utan sex och barn. En ogift man sågs inte som fullvuxen.
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Ordet eujnouvcoi [evnu:choi] har den utmärkta svenska motsvarigheten eunucker, men den
termen är svår att använda utanför ett harem. I andra sammanhang kan det syfta på hovmän
och statstjänstemän i allmänhet – här varierar tolkningarna från könlös till någon som valt
att inte gifta sig. I nutiden finns termen asexuell för den som valt att leva utan vare sig he-
tero- eller homosexuella förhållanden, och den passar här.

Hagner (1995, s. 550) menar att de två första grupperna asexuella ska ses som fysiskt
könlösa i betydelsen impotenta och kastrerade, men jag tror inte vi ska gå så långt. Även
den som avstår från förhållanden på grund av dåliga erfarenheter av sådana kan passa in
under beskrivningen att de ”gjorts asexuella”, och vi behöver inte förutsätta att en medfödd
asexualitet behöver synas utanpå. Det hindrar inte att texten naturligtvis är tillämplig även
på fysiskt könlösa. Som Isaksson (1965, s. 150f) påpekar, stadgar 5 Mos 23:1 att ”Ingen
som fått testiklarna krossade eller lemmen avskuren får upptas i Herrens församling.” Jesus
välkomnar även dessa, vilket Filippos mycket riktigt tillämpar i Apg 8, när han döper en
etiopisk eunuck.

6.5 Syntes
Att titta längtande efter en gift kvinna är ett äktenskapsbrott. Skilsmässa är ett äktenskaps-
brott, vars skuld bärs av den som orsakar det genom initiativ eller otrohet, och av den som
gör den definitiv, oavsett om det är en av makarna som är otrogen eller någon annan som
inleder ett förhållande med någon av makarna. Att leva som singel permanent, från början
eller efter en skilsmässa, är ett gott alternativ för den som har den gåvan.

6.6 Reflektion
Det råder ingen tvekan om att Jesus i den här texten avvisar den skilsmässoetik, som var
väl etablerad och accepterad i hans samtid, och i stället lyfter fram ett äktenskapsideal som
bygger på 1 Mos 1 och 2. Om inte det idealet är identiskt med det vi kom fram till i kapitel
4, så är det åtminstone mycket likt.

Genom att lyfta fram 1 Mos 1:27 och med orden ”Har ni inte läst att Skaparen från början
gjorde dem till man och kvinna?” och omedelbart därefter citera 1 Mos 2:24 placerar Jesus
resonemanget om skilsmässa i det sammanhang vi såg i de texterna: att heterosexuella par-
relationer är en grundläggande struktur i mänsklighetens relationer, och en del av Skapa-
rens avsikt med människan.

Till den bild av två människor som växer samman till en enda kropp, som han hämtar ur 1
Mos, lägger Jesus en bild av skilsmässa, som innebär att människor delar på denna kropp
som Gud har satt samman. Den bilden är avsedd att visa hur fel det är att detta sker, men
öppnar också för hur mycket smärta skilsmässan kan medföra.

Gamla testamentets förbud mot äktenskapsbrott, som begränsade sexuella handlingar, ut-
ökar Jesus till att gälla även sexuell längtan riktad mot någon som är gift med någon annan.
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Dessutom jämställer han skilsmässa med äktenskapsbrott, både för den som tar initiativ till
skilsmässa och sedan gifter om sig, och den man som gifter sig med en frånskild kvinna.

Det enklaste sättet att se både detta och Matteus tillägg ”utom vid sexuell omoral” är att
brottet i grunden handlar om att bryta den nära gemenskap mellan man och kvinna som är
en del av skapelseidealet. Detta är att som människa dela på den kropp Gud har låtit växa
samman, och är lika fel oavsett om det sker genom otrohet under pågående äktenskap, som
genom omgifte efter skilsmässa. Fram till att otroheten eller omgiftet är ett faktum, räknas
brottet som ofullbordat, eftersom brytningen inte är definitiv.

Dessutom lyfter han fram ett alternativt ideal, som bara är tillgängligt för den som har fått
en särskild gåva – gåvan att leva som singel. Texten passar både in på den som väljer att
aldrig ingå i en parrelation, och den som efter en separation väljer att leva som singel res-
ten av livet.
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7 Grekiska och romerska äktenskap

Den israelitiska äktenskapstraditionen utvecklades inte i isolering. Efter Gamla testamen-
tets tid utsattes det israelitiska samhället för en stark kulturell påverkan från den grekiska
överhöghet som följde på Alexanders erövringar. Före Nya testamentets början efterträd-
des grekerna av det romerska imperiet. Detta kapitel ägnas åt de grekiska och romerska
äktenskap som därigenom påverkade Nya testamentet och de första kristna.

7.1 Grekiska och hellenistiska äktenskap
Under den klassiska perioden bestod det grekiska samhället av en mängd små stadsstater
med egen kultur och egna seder. Det är ändå möjligt att tala om ett grekiskt äktenskap,
men det är en generalisering, med många undantag – inte minst Sparta (Baugh 2003, s.
103).

7.1.1 Äktenskapet som plikt och pensionsförsäkring
Den bild av äktenskapet som framträder är nära förknippad med mannens ansvar för både
familjen och samhället. Barn var en självklar följd av äktenskap, trots att abort, möjlighe-
ten att sätta ut barnet och flera former av preventivmetoder existerade. Att bilda familj var
att grunda ett hushåll, som samtidigt var ett hem, en mindre affärsverksamhet, och den
grundläggande byggstenen i samhället. Som familjefar hade den grekiske mannen sociala,
ekonomiska och politiska plikter i den stadsstat där han levde (Deming 2004, s. 49f).

Åtminstone i Aten tillföll medborgarskapet enbart den som var född av två gifta atenska
medborgare. Därför blev det en vanlig politisk taktik i Aten att angripa motståndarnas
medborgarskap genom att ifrågasätta deras föräldrars äktenskap. Trots att åtskilliga sådana
attacker finns belagda, utformade atenarna aldrig någon juridisk definition av när två per-
soner ingått äktenskap. Trots att osäkerhet kunde tillintetgöra en politisk karriär litade man
på sunt förnuft och sociala observationer (Satlow 2001, s. 74).

En grekisk flicka blev i allmänhet bortgift med en man i 30-årsåldern när hon var runt 14
år. Den bindande ceremonin var ursprungligen trolovningen, som var ett avtal mellan
brudgummen och brudens far eller förmyndare (kuri/oß [kyrios]). Vanligtvis var det ett
muntligt avtal i vittnens närvaro, följt av ett handslag. Vanligtvis hade inte bruden träffat
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brudgummen i förväg, och huruvida hon behövde samtycka eller ens vara närvarande vari-
erade mellan de grekiska stadsstaterna. Var hon gammal nog kunde man gå vidare med
bröllop redan samma dag, annars kom man överens om ett framtida datum (Baugh 2003, s.
107–110).

Själva bröllopet firades i tre dagar, en förberedelsedag med rituella bad och offer till gu-
darna, en festdag som avslutades med det högtidliga ledsagandet av brudparet till den ge-
mensamma brudkammaren, och en tredje dag då bröllopspresenter och hemgift bytte ägare.
Äktenskapet ansågs då fullbordat i och med att brudparet tillbringat natten tillsammans
(Baugh 2003, s. 110–115).

Med tiden blev bruket att lägga trolovning och bröllop samma dag så dominerande, att de
uppfattades som delar av samma ceremoni. Därigenom uppstod en ny tradition med en
enklare förlovning, som enbart innebar ett löfte om framtida äktenskap. Den förändringen
skedde redan under klassisk tid, och den grekiska äktenskapstradition som spreds i och
med hellenismen integrerade trolovning och bröllop i en ceremoni – på ett sätt som lever
kvar inom grekisk-ortodox kristendom (Satlow 2001, s. 69ff).

Bruden förväntades vara oskuld vid bröllopet, medan brudgummen utan bekymmer kunde
ha utforskat sin sexualitet med prostituerade och slavinnor. Att prostituerade danserskor
(e˚tai/rai [hetairai]) underhöll vid middagar var allmänt accepterat, och Baugh (2003, s.
106) nämner ett dokumenterat fall där två unga män gemensamt köpt sig en slavinna att ha
sex med. Att ändra sin livsstil och vara trogen sin hustru var en möjlighet för mannen, men
inte ett krav. Att gå till prostituerade eller ha sex med egna slavar av bägge könen var var-
ken förbjudet eller skamligt, och det var långt ifrån alla som såg någon anledning för hust-
run att vara missnöjd med detta. Om en gift kvinna hade sex med en annan man var det
däremot äktenskapsbrott. Mannen miste livet och äktenskapet upplöstes (Baugh 2003, s.
116f, Dunn 1998, s. 690n80).

Medellivslängden för grekiska kvinnor var ungefär 36 år, och många överlevde sina män
och gifte om sig när de var runt 30 (Baugh 2003, s. 111f). De enda exempel på polygami
som finns från den grekiska kulturen utgör nödlösningar i undantagsfall. Så många män
hade dött i krigen att två kvinnor fick dela på en man för att kunna föda nya soldater och
återbefolka armén (Baugh 2003, s. 116).

Barn betydde arbetskraft i jordbruket, militära rekryter och den enda källan till trygghet
och omsorg i ålderdomen. Att dö utan manliga arvingar var skamligt; en ogift faderlös
flicka (e˙piklhroß [epikle:ros]) var någon av de kvarvarande manliga släktingarna tvungna
att gifta sig med och försörja. I sådana fall var det tillåtet att gifta sig med sin bror- eller
systerdotter (Baugh 2003, s. 104f, 129f).

Skilsmässa var inte ovanligt. Både hustrun och mannen kunde på eget initiativ upplösa
äktenskapet, och det kunde också hustruns far. Barnlöshet anges ofta som motivering, men
det förekommer också att män skilde sig för att fullgöra plikten att gifta sig med en
e˙piklhroß [epikle:ros] (Baugh 2003, s. 118).
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Romantik och kärlek är inte främmande för den grekiska kulturen. Förälskelser, som ge-
nom enlevering eller övertalning leder till äktenskap, är vanligt förekommande i litteratu-
ren och många gravinskrifter vittnar om kärlek till den avlidna. Men äktenskapets främsta
syfte är otvetydigt att skaffa barn till sin egen och samhällets fromma. Den kände vältala-
ren Demostenes skriver:

For this is what living with a woman as one’s wife means – to have children by her and to introduce

the sons to the members of the clan and of the deme, and to betroth the daughters to husbands as

one’s own. Mistresses [hetairai] we keep for the sake of pleasure, concubines [pallakai] for the

daily care of our persons, but wives to bear us legitimate children and to be faithful guardians of our

households.

Demostenes (Baugh 2003, s. 121)

7.1.2 Debatten mellan stoiker och kyniker
En stor del av vår kunskap om hur man i antikens Grekland tänkte kring äktenskapet
kommer från den delvis dokumenterade argumentation om saken som fördes inom två di-
stinkta filosofiska skolor – stoiker och kyniker – som teologen Will Deming har studerat.
Medan inga dokument bevarar några direkta debatter dem emellan, visar argumentens lik-
het och kyniska ståndpunkter som dyker upp hos stoikerna att grupperna befann sig i dia-
log med varandra (Deming 2004, s. 47–49).

Stoikerna grundade sitt resonemang på att universum styrdes av en gudomlig princip, och
förutom att det låg i mannens intressen att följa den principen, var det också hans moralis-
ka plikt att göra detta. Det ordnade universum, ko/smoß [kosmos], bestod av ett antal stads-
stater, po/liß [polis], som i sin tur bestod av ett antal hushåll, oi•koß [oikos], som byggde på
ett äktenskap mellan en man och en kvinna. Den här strukturen ansågs utvecklats med
nödvändigheten hos en naturlag, och kunde bara upprätthållas om människor gifte sig och
producerade nya medborgare (Deming 2004, s. 51f).

Samtidigt resonerade de också utifrån tanken att dygden var grunden för välstånd och
lycka, och klassificerade äktenskapet som en handling som under normala omständigheter
befrämjade dygden. Den tanken var oberoende av stadsstatens ställning, och vann popula-
ritet när imperierna tog över efter självständiga stadsstater. I det hellenistiska samhället
gällde frågan inte bara äktenskapet, utan också huruvida en man skulle gå in i det traditio-
nella livet som familjerfar i en stadsstat. Frågan var inte enbart akademisk – myndigheter-
na i flera städer fann det nödvändigt att införa lagar som krävde att människor skulle gifta
sig, för att inte befolkningen skulle minska alltför mycket (Deming 2004, s. 53–57).

Medan stoikerna argumenterade för det traditionella livet, föredrog kynikerna en radikalt
kosmopolitisk livsstil. De menade att äktenskap, hushåll och stadsstater var rent mänskliga
konventioner, inte gudomlig intention, och ville ersätta dessa ideal med vad Deming kallar
individualism och självtillräcklighet. Genom att avstå från plikter i familj och stat, liksom
från traditionella sociala och moraliska strukturer, ansåg sig kynikern kunna frigöra all sin
tid åt det filosofiska livet (Deming 2004, s. 57f).
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Deming spårar den här debatten genom ett antal århundraden och anger en kulmen kring år
100 med filosoferna Epiktetus och Hierokles. Han jämför med Filon, Josefus och de tidiga
kyrkofäderna, och konstaterar att den är välkänd i flera antika kretsar. ”Debattens långva-
righet, breda spridning och stabilitet genom århundradena är en imponerande indikation på
att den behandlade problem som var både grundläggande och vanliga för en många männi-
skor i den grekisk-romerska världen.” (Deming 2004, s. 104)

Deming menar att hans analys visar att äktenskapet i den här filosofiska debatten betrakta-
des som en fråga om mannens ansvar gentemot hustru, hushåll och samhälle. Med emfas
hävdar han: ”Idéer om negativ värdering av mänsklig sexualitet eller sexuell avhållsamhet
som ett mål med att avstå från äktenskap spelade ingen som helst roll.” (Deming 2004, s.
104)

7.1.3 Mötet mellan israelitiskt och hellenistiskt
Efter Alexanders erövringar spreds grekernas språk, kultur och seder över hela den då kän-
da världen, och trängde i hög grad undan de lokala bruk som tidigare gällt. Många männi-
skor bosatte sig i nygrundade grekiska städer och tog till sig den grekiska kulturen fullt ut.
Andra bodde kvar i traditionella sammanhang, men påverkades ändå i hög grad.

För att bedöma i vilken mån grekiska äktenskapstraditioner slog igenom bland judarna,
använder många forskare trolovningen som mått. I det semitiska äktenskapet var ju trolov-
ningen en tid före bröllopet det avgörande momentet (se avsnitt 5.2.1), medan den helle-
nistiska traditionen placerat trolovningen som en del av bröllopet, och bara hade en förlov-
ning i förväg (se 7.1). De flesta forskare menar att judarna fortsatte att trolova sig enligt
semitisk norm även under grekiskt och romerskt styre. Michael Satlow (2001, s. 69ff)
kommer dock till en annan slutsats efter att ha granskat hur Septuaginta översätter olika
begrepp relaterade till trolovning och äktenskap.

Av de tre gånger där grundtexten använder ordet rAhOm [mo:har] brudpris (se 5.2.2) översätter
Septuaginta en gång med do/ma [doma] gåva, och två gånger med fernh\ [ferne:], som bety-
der hemgift! Satlows slutsats (Satlow 2001, s. 69) är att översättarna inte kände till seden
med brudpris, utan helt enkelt satte in en ekonomisk transaktion de var välbekanta med.

Den mest naturliga grekiska översättningen av det hebreiska cårEa [e:ras] trolova menar
Satlow är e˙ggua/w [enggyao:] avtala, garantera, men Septuaginta översätter nästan konse-
kvent med mnhsteu/w [mne:stevo:] lova, som inte används om juridiskt bindande avtal
mellan två män, utan har en svagare betydelse. De enda två undantagen från den regeln
(5 Mos 28:30 och 2 Sam 3:14) har i stället lamba/nw [lambano:] ta, få, som är den vanliga
termen för att beskriva ett fullbordat äktenskap (jfr 5.1.2). Sammanhanget på dessa båda
ställen tyder starkt på att mannen har en rätt till kvinnan som motsvaras av en semitisk
trolovning – långt utöver en grekisk förlovning. Satlow (2001, s. 70) drar slutsatsen att
översättarna inte känt till den israelitiska trolovningen, utan översatt med det mest näralig-
gande begrepp de hade – den hellenistiska förlovningen. När sammanhanget i de bägge
senare ställena gör detta orimligt, eftersom det betonar mannens rätt till kvinnan på ett sätt
som stämmer väl med trolovningen, väljer de att i stället översätta med ett fullbordat äk-
tenskap.
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Sammantaget menar Satlow att judarna i den hellenistiska miljö där Septuaginta skrevs
anammat det grekiska äktenskapet så fullständigt, att de förlorat kunskapen om den semi-
tiska traditionen. Även om han inte prövar mothypotesen att de valt grekiska begrepp för
att göra sig förstådda bland icke-judiska greker, talar mycket för hans slutsats, som han
finner stöd för också hos Josefus, Filon och i vissa Qumran-texter.

Under det första århundradet efter Kristus börjar den rabbinska litteraturen formulera de
definitioner av äktenskapet som blir etablerade i rabbinsk lag mot mitten av 100-talet. Ett
bärande element i dessa är den juridiskt bindande trolovningen från israelitisk tradition,
men under ett nytt namn, qiddushin, i stället för den bibliska termen erushin (Satlow 2001,
s. 76) Termbytet är logiskt om det finns ett avbrott i trolovningstraditionen, som Satlow
hävdar.

Bland palestinska judar, där den hellenistiska traditionen slagit igenom blev detta återupp-
livande av bindande trolovningar inte alltför väl mottagen. Bevarade rabbinska diskussio-
ner om villkorade trolovningar visar att man gärna ville ha möjligheten att ångra sig. De
babylonska judarna hade däremot bevarat semitisk sed, och såg rabbinernas lagstiftning
som en bekräftelse och ”judaisering” av den tradition de redan tillämpade (Satlow 2001, s.
82ff). Satlow driver tesen att rabbinerna, förutom att vilja hjälpa judar att leva efter Guds
vilja, också ville särskilja och bevara judarnas särart. Därmed formaliserade de delar av det
semitiska äktenskapet och fick det att framstå som ett särpräglat judiskt koncept (Satlow
2001, s. 87f).

7.1.4 Sara och Tobias
En viktig källa till intertestamentala judiska äktenskapstraditioner har vi i Tobits bok, som
innehåller en utförlig beskrivning av bröllopet mellan Raguels dotter Sara och Tobits son
Tobias. Den texten är full av intressanta detaljer:

1. Tobias är Raguels närmaste manliga släkting, och har både rätt att ärva honom och att
gifta sig med henne (6:12f, 7:10)

2. Sara sägs vara utvald åt Tobias före tidens början (6:18).

3. Det är Raguel som ger Sara åt Tobias, och han gör det till synes spontant och utan att
tillfråga henne (7:9–12).

4. Raguel hänvisar till ”Moses bok” och kallar Sara och Tobias för syster och bror
(7:11).

5. Raguel skriver ett äktenskapskontrakt som sägs göra äktenskapet juridiskt giltigt
(7:13).

6. Edna, Raguels hustru, gör i ordning brudkammaren och leder Sara dit. När de andra
avslutat måltiden följer de Tobias in till henne, går ut och stänger dörren (7:16, 8:1,
8:4).

7. Tobias och Sara ber en bön där Tobias talar om Eva som Adams ”hjälp och stöd”, ci-
terar 1 Mos 2:18, och ber att få åldras tillsammans med Sara och få barn med henne.

8. Raguel kallar sig och Edna för Tobias far och mor, hans föräldrar för Saras svärfar
och svärmor, och Tobit kallar Sara sin dotter (8:21, 10:12 11:17).
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Det är osäkert var gränsen går mellan faktiska judiska traditioner och händelser som enbart
hör till den här berättelsen, men den bidrar ändå till bilden av hur judarna tänkte kring äk-
tenskapet. Vi ser spår av seden att gifta sig inom släkten (1), familjefaderns initiativ i
bröllopet (3) och tanken att kvinnan överförs till mannens familj (4). Äktenskapskontrakt
(5), sängledning (6) och bröllopsfest finns också med, liksom ett antal förböner som skulle
kunna ingått i bröllopstraditionen. Nytt är att även Tobias räknas som ny medlem i Saras
familj (8) vilket känns mycket modernt. Texten hänvisar både till Mose och till de texter vi
behandlade i kapitel 4. Avsikten till livslång gemenskap är tydlig (7).

Septuaginta innehåller ett mnhsteu/w [mne:stevo:] lova i 6:13, men Satlow (2001, s. 71)
menar att det är en felaktig översättning av det arameiska originalet, vars verb här ska be-
tyda gifta sig. Stämmer det, finns inget spår av trolovning i texten, och Satlow räknar den
som ett tecken på att judarna tagit till sig den hellenistiska traditionen.

7.1.5 Maria och Josef
En källa som däremot visar på bevarad semitisk tradition in i nytestamentlig tid är Matteus
1:18–19. Maria beskrivs här som mnhsteuqei÷shß [mne:stevtheise:s] trolovad med Josef,
som samtidigt beskrivs som hennes aÓnh\r [ane:r] man trots att de ännu inte sunelqei√n
[synelthein] varit tillsammans och han avser att aÓpoluvsai [apolysai] skilja sig från henne.
Att Josef måste ta initiativ till skilsmässa när han tror Maria varit otrogen, trots att de ännu
inte flyttat ihop, visar att det inte rör sig om en förlovning av grekisk typ, utan en israelitisk
bindande trolovning. Om Satlows slutsatser stämmer, måste det alltså ändå ha funnits ju-
diska miljöer där semitisk äktenskapstradition fortfarande tillämpades (Satlow 2001, s. 72).

7.2 Romerska äktenskap
Det romerska samhället kan från ett nutida perspektiv te sig oerhört avlägset och främ-
mande, och ändå har vi goda skäl att tro att det ligger närmare oss än något annat antikt
samhälle. Förutom att dess storskalighet och urbana dominans ligger åtminstone ett steg
närmare vår urbaniserade massmediekultur, har romarnas traditioner och lagstiftning stått
som föredöme i många av de samhällen som ligger mellan oss och dem. Granskar vi vårt
eget samhälle, genom modernisering, reformation och romersk-katolsk medeltid, ser vi hur
det antika Rom finns där som bakgrund och modell för hela den västerländska civilisatio-
nen. Rom har dragit till sig ett stort forskarintresse, och genom bevarade skrifter vet vi
ganska mycket om både lagstiftning, seder och självreflektion i det romerska imperiet.

I nytestamentlig tid stiftades romerska lagar huvudsakligen i form av individuella brev,
som kejsaren gav som svar på specifika frågor från enskilda medborgare. För att göra lag-
stiftningsmassan tillgänglig skrev framstående jurister handböcker som andra jurister till-
lämpade. Sådana finns bevarade från c:a 160 och från det tidiga 400-talet, men vår främsta
källa till imperiets lagstiftning är den sammanställning, Digesta, av 39 olika juridiska
handböcker, som kejsar Justianus lät göra på 500-talet. Den innehåller bara lagar som då
fortfarande gällde, men forskarna anser att det mesta som strukits gäller förkristna religiösa
bruk, och att resten av lagstiftningen är relativt intakt (Grubbs 2002, s. 1–4).
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Den romerska äktenskapslagstiftningen gällde överallt i det romerska imperiet, men for-
mellt kunde bara de 10 % av invånarna som var romerska medborgare ingå äktenskap.
Icke-medborgare i erövrade områden tilläts följa sina lokala äktenskapsseder utan att ro-
merska medborgare lade sig i, men romerska medborgare fick inte gifta sig med icke-
medborgare (Treggiari 2003, s. 132f, Grubbs 2002, s. 154ff).

7.2.1 Förmyndare även i vuxen ålder
De romerska medborgarna var hierarkiskt uppdelade i en adel (patricii) och en borgarklass
(plebejii). Alla tillhörde en klan (gens) och bar ett släktnamn (nomen) som markerade den
tillhörigheten. Barn tillhörde faderns klan och fick hans nomen. Slavar var inte medborga-
re, men frigivna slavar blev medborgare inom deras förre ägares klan, och fick hans no-
men. Varje familj (familia), bestående av ett par, deras barn, barnbarn och slavar, leddes av
familjefadern (paterfamilias) som var förmyndare för samtliga familjemedlemmar så länge
han levde, varefter söner och döttrar blev myndiga. Den fader som ville kunde göra sina
barn myndiga genom emancipatio, en ceremoni som formellt innebar att han sålde barnet
som slav till någon som sedan omedelbart frigav honom. När kvinnor gifte sig kunde för-
myndarskapet överföras till hennes make, eller om han inte var myndig, makens förmynda-
re, men det var också vanligt att hon stod kvar under sin fars förmyndarskap och när han
dog själv blev myndig. Eftersom det enklaste sättet att överföra förmyndarskapet till ma-
ken var att oavbrutet bo i hans hus ett år, var det vanligt att hustrun reste bort några nätter
varje år för att undvika att bli omyndig (Treggiari 2003, s. 134ff).

Barn som blev faderlösa före puberteten blev satta under en tillfällig förmyndare – en som
fadern utsett i testamentet eller närmaste manliga släkting – tills de som flickor fyllde 12
år, eller pojkar fyllde 14. Samma åldrar fungerade som undre gräns för att kunna gifta sig.
Riktigt så unga makar var sannolikt ovanligt, och det var knappast socialt accepterat att
gifta bort en dotter som inte synbarligen hade genomgått puberteten. Det vanliga var att
romerska flickor gifte sig i tonåren, medan männen var mellan 20 och 30 (Treggiari 2003,
s. 88, 149, Grubbs 2002, s. 236).

7.2.2 Bröllopstraditioner utan juridisk verkan
Bröllopet firades normalt i närvaro av familj och vänner, med mängder av små och stora
traditioner och symbolhandlingar. I överklassen föregicks det vanligen av en förlovning,
som kunde vara i upp till två år, längre om de förlovade inte var giftasvuxna (Treggiari
2003, s. 104f).

Enligt Carcopino (1984, s. 89ff) bestod förlovningen i ömsesidiga löften med respektive
fäders samtycke och inför ett antal vittnen. Fästmannen överlämnade gåvor till fästmön,
bland annat en ring som hon satte på vänster ringfinger. Vid själva bröllopet offrade de
tillsammans en gris eller ett får. En auspex undersökte inälvorna och förklarade om gudar-
na var välvilliga till äktenskapet eller inte. Därefter uttalade de båda nygifta sitt samtycke
med orden Ubi tu Gaius, ego Gaia, (där du är Gaius, är jag Gaia), vilket fullbordade akten.
Bröllopet fortsatte med en festmåltid, och det högtidliga förandet av bruden till brudgum-
mens hem. Väl framme lyfte två av brudgummens vänner bruden över tröskeln, varefter en
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brudtärna förde henne till brudgummens säng, där följet lämnade de nygifta i diskret en-
samhet.

Men ingen av de här traditionerna ansågs juridiskt nödvändig för att ett äktenskap skulle
föreligga. Det räckte med att bägge parter hade genomgått puberteten, att bägge samtyckte
till äktenskap och hade eventuella förmyndares tillåtelse, och inga särskilda juridiska hin-
der förelåg. Några officiella äktenskapsförrättare fanns inte, och skriftliga äktenskapsintyg
var helt frivilliga. Den som inte direkt protesterade förutsattes samtycka, oavsett om det
gällde en tolvårig brud eller en frånvarande förmyndare. Det var till och med möjligt för en
man att bli gift utan att vara närvarande, om kvinnan efter bägges samtycke fördes till hans
hem, medan han själv befann sig på annat håll (Treggiari 2003, s. 152ff, Grubbs 2002, s.
82f, 89f).

När jurister vid arvstvister och annat hade anledning att avgöra om ett par var gifta eller
inte, ansåg de makarnas avsikt avgörande. Där inga skrivna dokument fanns, och någon
ceremoni inte omtalas, men där parterna efter hand kommit att betrakta varandra som man
och hustru, eller där grannar och vänner betraktade dem så, och inga legala hinder mot
äktenskap fanns, ansågs parterna ha varit gifta. Informella sexuella relationer kunde alltså
utan ceremonier bli legala äktenskap (Treggiari 2003, s. 154ff).

7.2.3 Äktenskapshinder och äktenskapsbrott
En känd förändring i äktenskapslagstiftningen inträffade mellan 18 f. Kr. och 9 e. Kr., då
kejsar Augustinus utfärdade tre nya lagar, alla med syfte att stärka äktenskapets ställning
och få fler att gifta sig, skaffa barn och avstå från utomäktenskapligt sex. Barnlösa par,
ogifta män mellan 25 och 60 och ogifta kvinnor mellan 20 och 50 fick sin rätt att ärva mer
avlägsna släktingar begränsad, vilket anses ha varit ekonomiskt kännbart. På samma sätt
fick änkor och änklingar incitament att gifta om sig inom två år, och frånskilda inom arton
månader.

Samtidigt avreglerades några av de strikta regler som begränsade vem man fick gifta sig
med. Fortsatt förbjudna var äktenskap mellan föräldrar och barn, liksom mellan far- och
morföräldrar och barnbarn, oavsett om släktskapet var biologiskt eller genom adoption.
Biologiska syskon fick inte gifta sig, men för styvsyskon fanns inget hinder. Däremot för-
hindrade lagen äktenskap med styvbarn, styvmödrar och styvfäder, svärmödrar och svärfä-
der, samt barn och barnbarn till ens systrar. Äktenskap med brorsdöttrar tilläts däremot,
efter att kejsar Claudius gift sig med sin brorsdotter. Senatorer och deras familjer var för-
bjudna att gifta sig med slavar och skådespelare, och ingen som var född fri fick gifta sig
med prostituerade, kopplare och äktenskapsbrytare (Grubbs 2002, s. 83ff, 136ff).

Augustinus gjorde också äktenskapsbrott till ett brott i den allmänna lagstiftningen. Det
hindrade bedragna män att straffa sina otrogna hustrur med döden, men tvingade dem å
andra sidan att skilja sig från dem, för att inte riskera åtal för koppleri (Grubbs 2002, s.
83ff, Carcopino 1984, s. 103). Lagen förbjöd både äktenskapsbrott (adulterium) för gifta
kvinnor och annat otillåtet sex (stuprum) för ogifta, frånskilda och änkor. Det senare be-
greppet inkluderade också homosexuella samlag mellan män. Män kunde begå äkten-
skapsbrott med andras hustrur, men fick fritt ha sex med egna slavar (oavsett kön) utan
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skam vare sig för ägare eller slav. Sex med andras slavar var inte äktenskapsbrott, men
kunde lagföras som skada på annans egendom. Att gå till prostituerade var heller inte för-
bjudet (Treggiari 2003, s. 165f).

7.2.4 Skilsmässa
Att upplösa ett äktenskap var ursprungligen bara möjligt på mannens initiativ, och bara när
hustrun varit otrogen eller begått andra värre förseelser, men skilsmässan utvecklades efter
hand till en normal och accepterad företeelse i den romerska lagstiftningen. Den ansågs ha
inträffat när någon av makarna ensidigt, eller bägge tillsammans, förklarat sig vilja skiljas.
Det vanliga var att det gjordes skriftligen i ett skilsmässobrev, men ett muntligt intygande
inför sju vittnen var lika giltigt. Den frånskilde kunde utan vidare ingå ett nytt äktenskap,
utom i fall där slavar frigivits för att gifta sig med den förre ägaren, som då hade vetorätt
mot nästa äktenskap (Grubbs 2002, s. 187, Treggiari 2003, s. 143, 192ff).

Ett par rättsfall visar att det i teorin räckte med att en av parterna i ett äktenskap upphörde
att betrakta den andra som sin make eller maka, för att en skilsmässa skulle ha inträffat. I
ett fall där en man ingått ett andra äktenskap utan att säga något till sin förra hustru, var det
ett svårt juridiskt problem vilket av äktenskapen som var giltigt – polygami var i alla hän-
delser uteslutet. Det är också tydligt att makar som var överens om att skilja sig förvänta-
des göra det utan bitterhet och konflikt (Treggiari 2003, s. 156f, 160ff).

Mannen var barnens förmyndare såväl före som efter skilsmässan. Även om frånskilda
mödrar inte hade någon legal rätt till sina barn, var det inte ovanligt att de fanns kvar i bil-
den, och i många fall hade barnen boende hos sig (Grubbs 2002, s. 198f, Treggiari 2003, s.
158).

Enligt Carcopino (1984, s. 104f) blev skilsmässan så vanlig, åtminstone i överklassen, att
inte ens ett åttonde eller tionde äktenskap var ovanligt, och kvinnor drog sig inte för att
skilja sig från en make med motiveringen att han var sjuk, åldrig eller tvingad att resa till
fronten. Att skilsmässa var vanligt vittnar också Laudatio Turiae i ett begravningstal över
sin älskade hustru: ”Rare are such long-lasting marriages, ended by death, not broken by
divorce; for it happened that ours lasted for forty years without offense”. I talet framgår
också att den barnlösa hustrun föreslagit sin man att de ska skiljas, för att han ska kunna få
barn med en annan kvinna – ett erbjudande han upprört har avvisat (Grubbs 2002, s. 189).

7.2.5 Alternativa samlevnadsformer
Slavar kunde inte gifta sig vare sig med fria eller med andra slavar. Långvariga monogama
förhållanden, där den ena eller bägge parter var slav, erkändes ändå i lagstiftningen med
beteckningen contubernium. Dessa övergick automatiskt i äktenskap om den av parterna
som varit slav blev frigiven.

Det var inte ovanligt att en man frigav en av sina kvinnliga slavar för att gifta sig med hen-
ne. Gravinskrifter visar också flera exempel på att frigivna slavar har barn som fötts som
slavar (medan modern var slav), barn som fötts utom äktenskapet (medan modern var fri,
men fadern slav), och barn som fötts sedan föräldrarnas contubernium övergått i ett äkten-
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skap. Contubernium mellan manliga högstatusslavar i kejsarens tjänst och fria kvinnor var
inte ovanligt, men det var omstritt om en kvinna kunde gifta sig med en frigiven manlig
slav, om hon inte själv varit slav och redan då ingått i ett contubernium med honom (Treg-
giari 2003, s. 143ff, 170).

En man av hög status kunde inte gifta sig med en kvinna som varit slav eller prostituerad,
men sådana förhållanden fanns ändå, och fick en egen juridisk term – concubinatus. En
konkubin hade inte samma status som en hustru, och barnen hade inte automatiskt arvsrätt
efter mannen, men det var en fullt accepterad samlevnadsform. En man kunde inte ha en
konkubin samtidigt som han var gift, men det fanns inget hinder mot att leva i konkubinat
en tid, för att därefter gifta sig, och när äktenskapet tagit slut ta tillbaka samma konkubin
och leva med henne (Grubbs 2002, s. 150ff, Treggiari 2003, s. 167).

Att i det romerska samhället välja att leva ogift hela livet var mycket ovanligt. Att däremot
som änka eller frånskild kvinna välja att inte gifta om sig var både vanligt och uppskattat,
trots Augustinus lagstiftning. Män förväntades i allmänhet gifta om sig, men en man som
redan fått tillräckligt många barn kunde utan vidare välja att låta bli (Treggiari 2003, s.
174f).

7.2.6 Äktenskapets syfte
När de romerska juristerna reflekterar över äktenskapet och dess syfte, betraktar de inte
äktenskapet som ett uttryck för den samtida lagstiftningen, utan som en formalisering av
sedvänjor som var betydligt äldre och starkare än lagarna, och som låg till grund för hela
samhället (Treggiari 2003, s. 132). Juristerna drar paralleller ända tillbaka till den univer-
sella tendensen hos såväl djur som människor att bilda par, föröka sig och ta hand om sin
avkomma. Juristen Modestinus skriver: ”Marriage is the joining of male and female and a
partnership for all of life, a sharing of divine and human law.” (Grubbs 2002, s. 81)

Även om barnafödande kanske sågs som äktenskapets primära syfte, är det tydligt att den
romerska kulturen också rymde idealet att äktenskapet skulle vara monogamt, exklusivt
och livslångt. Makarna skulle inte bara dela säng, barn, hushåll och livets olika aspekter
med varandra, utan också sina innersta tankar. (Treggiari 2003, s. 147). Filosofen Musoni-
us Rufus skriver:

In marriage there must be above all perfect companionship [symbiosis] and mutual love [kedemonia]

of husband and wife, both in health and in sickness and under all conditions, since it was with desire

for this as well as for having children that both entered upon marriage. Where, then, this love for

each other is perfect and the two share it completely, each striving to outdo the other in devotion, the

marriage is ideal and worthy of envy, for such a union is beautiful. But where each looks only to his

own interests and neglects the other, or, what is worse, when one is so minded and lives in the same

house but fixes his attention elsewhere and is not willing to pull together with his yoke-mate nor to

agree, the union is doomed to disaster and though they live together, yet their common interests fare

badly; eventually they separate entirely or they remain together and suffer what is worse than loneli-

ness.

Musonius Rufus (Treggiari 2003, s. 178f)
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7.3 Reflektion
När Nya testamentet behandlar samlevnadsfrågor, utgörs bakgrunden inte bara av den isra-
elitiska äktenskapstradition vi möter i Gamla testamentet. Där finns också det grekiska
äktenskap som spritts i hela den hellenistiska världen, och de romerska traditioner som
kommit med de nya härskarna, men inte slagit igenom på samma sätt. Forskarna är oeniga
om i vilken grad de hellenistiska bruken slog ut de israelitiska, men det måste ha varit en
stor skillnad mellan olika miljöer. Judar i Jerusalem behöver inte ha tagit till sig det nya i
samma utsträckning som judar i Alexandria, och det kan ha funnits en stor skillnad bara
mellan hellenistiska städer som Sepforis och den omgivande galileiska landsbygden. Det
fanns alltså inte en enhetlig tradition, utan en mångfald med goda möjligheter till variation
och konflikt kring olika bruk.

Det grekiska äktenskapet kombinerade mannens ansvar för familj och barn med en stor
sexuell frihet med slavar och prostituerade. När grekerna diskuterade ideologiskt kring
äktenskapet, ställde de mannens plikt mot staten, som krävde att han satte nya medborgare
till världen, mot mannens rätt att i stället välja ett filosofiskt singelliv. Några tankar om
begränsningar eller avhållsamhet i sexlivet tycks inte ha förekommit.

För romarna tycks det ha varit en viktig princip att det stod var och en fritt att gifta sig, och
lika fritt att skilja sig. Ett äktenskap förelåg där två individer av olika kön betraktade var-
andra som äkta makar. Det varade så länge bägge parter var överens om detta, och upphör-
de så snart någon av parterna tog initiativ till det. Den som stod under förmyndare behövde
hans samtycke för att gifta sig, men förmyndaren kunde varken tvinga någon att gifta sig,
tvinga någon att skilja sig eller förhindra en skilsmässa. Det fanns ett ideal av nära gemen-
skap mellan makar som livet ut delar med- och motgång, men realiteten bestod av många
skilsmässor och många män som hade sex med sina slavar vid sidan av hustrun.

Många aspekter av grekiska och romerska äktenskap påminner starkt om de israelitiska.
Beroendet av förmyndarens samtycke, kvinnornas låga ålder och förväntan på att kvinnan,
men inte mannen, ska vara oskuld på bröllopsnatten är gemensamma element som tycks
främmande för oss idag. För judarna bör de snarare ha framstått som ganska självklara.

Men judarna bör också ha känt igen delar av det ideal vi har mött i Första Moseboken.
Laudatiio Turiae är tydlig med att idealet är att äktenskapet skall vara livslångt, och Maso-
nius Rufus ligger nära tanken att man och hustru ska bli en kropp när han talar om full-
komlig kamratskap och ömsesidig kärlek i alla livets skiften.

Bland skillnaderna märks framför allt två saker. Dels den stora sexuella frihet som både
greker och romare tillerkände männen, gifta som ogifta. Medan åtminstone vissa GT-texter
(se 5.3.3 och 5.4) tycks ge alla kvinnor som mannen regelbundet hade sex med status som
hans hustru eller bihustru, verkar greker och romare helt ha avvisat tanken att sex i sig
innebär en relation värd ett namn. Det andra är den oklarhet kring vad som var ett riktigt
äktenskap som mötet med det grekiska och romerska måste ha inneburit. Ett par som inte
blivit ordentligt trolovade enligt semitisk sed, var de verkligen ordentligt gifta? Ett par som
levde i contubernium, var de gifta eller inte? Var ett concubinatus att betrakta som ett äk-
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tenskap eller inte? Kristna etiker av modernt snitt kunde inte ha undgått att ställa sådana
frågor, men gjorde de första kristna det?

Vi kan konstatera att det finns vissa likheter mellan de första kristnas situation i samlev-
nadsfrågorna och dagens situation. Bägge generationerna av kristna måste förhålla sig till
en traditionell äktenskapsförståelse som framstår som en smula främmande i en sam-
tidskultur som bejakar sexuell frihet utan bindningar och gör gränsen mellan etiskt kor-
rekta äktenskap och fria sexuella relationer oklar.

Med en bakgrund som skriftlärd farisé med romerskt medborgarskap från den hellenistiska
staden Tarsos (Apg 22:3, Fil 3:5, Apg 22:28) bör Paulus ha bästa möjliga förutsättningar
att navigera i denna mångfald av samlevnadssätt och ge en kristen syn på dem. Vad han
har att säga ska vi se i nästa kapitel.
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8 Paulus bemöter de kristna i Korinth

Första Korinthierbrevet är, liksom större delen av Paulus skrifter, ett enskilt brev, från en
särskild person eller grupp till en annan särskild person eller grupp – i det här fallet från
Paulus och Sosthenes ”till Guds församling i Korinth” (1:1). Texten är i hög grad påverkad
av avsändarnas och mottagarnas förhållanden vid den tid brevet skrevs, och just det här
brevet innehåller ett avsnitt som i sin helhet verkar utgöra svar på frågor som korinthierna
ställt (7:1).

Det innebär att vår tolkning i mycket stor utsträckning beror på vad vi tror om de förhål-
landen som rådde i Korinth vid den tid brevet skevs, vad Paulus vetat om dessa (genom
egna erfarenheter och genom ”Chloes folk”, som han enligt 1:11 fått nyheter ifrån) och vad
korinthierna skrivit till Paulus. Som Brown (1988, s. 53) skriver, är en av Bibelns vikti-
gaste texter om äktenskapet ett kraftfullt försök att förhindra en utveckling som redan in-
träffat. Det här är inte ett ämne Paulus själv tar upp – han reagerar på vad han hört från
Korinth.

Korinth var en gammal rik grekisk stad, som förstördes av romarna 146 f. Kr. och åter-
grundades hundra år senare som en romersk stad. De nya invånarna utgjorde en mångfald
av greker, judar, krigsveteraner och invandrare från olika delar av det romerska riket. En-
ligt Apg 18 tillbringade Paulus arton månader i Korinth, arbetade som sadelmakare och
predikade om Jesus, först för judar och sedan, efter en konflikt med dem, för icke-judar.

Det råder ingen tvekan om att det är Paulus som står bakom brevet. Första Klemensbrevet
kopplar det till honom, och det stämmer väl överens med Apostlagärningarnas berättelse.
Forskarna daterar Paulus vistelse i Korinth till någon gång 50–52, och brevet till 53–55
(Barrett 1968, s. 1–5, Barton 2003, s. 1314f). Paulus första ärende är den splittring mellan
olika grupper som uppenbarligen plågar de kristna i Korinth, men snart nog visar det sig att
även samlevnadsfrågorna är ett problem:

8.1 Två fall av sexuell omoral
Det sägs förekomma sexuell omoral bland er, av ett slag som inte finns ens bland
hedningarna: att någon ligger med sin pappas hustru.

1 Kor 5:1 (min översättning)
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Vi kan anta att detta är ett rykte som nått Paulus, och vi vet ingenting om omständigheterna
eller ens om anklagelserna var sanna. Av sammanhanget framgår att den man det gäller är
kristen och medlem i församlingen. Att ligger med står i presens infinitiv tyder på att det
gäller en pågående sexuell relation, inte ett enskilt tillfälle. Eftersom Paulus inte talar om
äktenskapsbrott är det troligt att pappan är avliden eller har skilt sig från kvinnan ifråga. Vi
har ingen anledning att tro att hon var mannens mamma, men styvmorsincest var förbjuden
både i judisk (5.6) och romersk (7.3.3) lagstiftning.

Vad Paulus verkar mest upprörd över är inte handlingen i sig, utan över att församlingen
inte reagerar. Fyra gånger (5:2, 5, 7, 11) återkommer han till att den här mannen måste
uteslutas ur nattvardsgemenskapen. Hans beteende är fel oavsett vilket normsystem man
väljer, och om inte församlingen reagerar på det, kommer hans attityd till sexuella gränser
att sprida sig till resten av församlingen (Barrett 1968, s. 121, Barton 2003, s. 1324f, Dunn
1998, s. 691).

Uppenbarligen anser Paulus att någon typ av sexuella gränser skall gälla även i den kristna
gemenskapen. Han specificerar inte vilka, men vi kan konstatera att de är snävare än de
som allmänt omfattades i det grekisk-romerska samhället. Sex med prostituerade var ju
tillåtet både hos greker (7.1) och romare (7.3.3), men Paulus argumenterar mot det:

Vet ni inte att den som ligger med en prostituerad bildar en enda kropp med henne?
Det heter ju: ”De två blir en enda kropp.”

1 Kor 6:16 (min översättning)

Vad som är intressant här är inte att Paulus tar avstånd från något som var tillåtet i det då-
tida samhället och förbjudet i vårt. Det intressanta är motiveringen. Han citerar orden om
”en enda kropp” i 1 Mos 2:24 och tillämpar detta inte bara på förhållandet mellan man och
hustru, utan även på den rent sexuella relationen mellan sexköpare och prostituerad. Detta
går naturligtvis att tolka som att Mosebokens ord gäller i lika hög grad för alla par av sex-
partners – att man i princip är gift med alla man legat med. Men ska vi tolka i linje med
resonemanget i avsnitt 4.3.4, får vi snarare tänka oss att Paulus på ett drastiskt sätt vill ut-
trycka att sexualiteten, som är avsedd att användas för att bygga en nära gemenskap mellan
man och hustru, inte utan vidare kan användas för rena njutningsändamål.

Paulus hänvisar inte till något uttryckligt förbud mot sexköp – något sådant fanns inte var-
ken hos romare eller judar (jfr 5.6). Däremot förutsätter han att det är något skamligt, vil-
ket är naturligt i en judisk kontext, men mer tveksamt i en grekisk-romersk. Barrett (1968,
s. 149) vill se en värdering i att Paulus i slutet av versen använder det negativa sa¿rx
[sarks] kött, kropp, i stället för som i början av versen sw◊ma¿ [so:ma] kropp, men Dunn
(1998, s. 64, 71) som gjort en djup analys av Paulus användning av dessa två grekiska ord,
lyfter tvärtom fram det här stället som ett exempel på när sa¿rx [sarks] har en neutral bety-
delse och är utbytbart med sw◊ma¿ [so:ma].

I hela avsnittet 6:12–20 där den här versen ingår, använder Paulus sw◊ma [so:ma] åtta gång-
er. Han talar om kroppen som till för Herren, som en del av Kristi kropp, och som ett tem-
pel för den heliga Anden. Dunn (1998, s. 58) tar avsnittet som ett paradexempel på mång-
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falden i Paulus användning av ordet, där det ibland syftar enbart på den fysiska kroppen,
ibland på allt det innebär att vara människa – hela den kroppsliga existensen. Kontentan
blir att den människa som gett hela sin varelse till Jesus, inte kan använda sin kropp hur
som helst. Den som genom sin församlingstillhörighet är en del av Kristi kropp kan inte
handla utan att dra in hela kroppen i sina handlingar. Därmed blir bägge dessa fall exempel
på att sexuell moral hos Paulus inte bara är den enskildes ansvar, utan också församling-
ens. Ingen del av kroppen kan göra något utan att hela kroppen är indragen i det, och ingen
del av kroppen saknar ansvar för vad Kristi kropp gör.

8.2 Om sexuell avhållsamhet
I början av kapitel 7 är det tydligt att Paulus besvarar direkta frågor från de kristna i Ko-
rinth:

1Angående det ni skrev: Visst är det bra för en man att inte röra någon kvinna,
2men med tanke på all sexuell omoral ska varje man ha en hustru och varje kvinna
en man. 3Mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig henne, men det ska kvinnan
också göra mot sin man. 4Kvinnan bestämmer inte över sin egen kropp – det gör
hennes man. Men mannen bestämmer inte heller över sin egen kropp – det gör hans
hustru. 5Håll er inte ifrån varandra, om ni inte har kommit överens om att under en
period göra det för att få mer tid för bön. 6Kom sedan åter tillsammans, så att ni
inte genom att överdriva ger djävulen en chans. Detta säger jag för att gå er till
mötes – det är ingen befallning. 7Visst skulle jag gärna se att alla människor var
som jag, men var och en har sin gåva från Gud. För en del är det på ett sätt, för
andra på ett annat.

1 Kor 7:1–7 (min översättning)

Det är omöjligt att veta exakt vad korinthierna har frågat, men den fråga som verkar vara
närmast till hands är om det inte är bäst för alla människor  – även gifta – att helt avstå från
sex. Den idén avvisar Paulus. Visst finns det något gott i sexuell avhållsamhet, men det
gäller bara den som har gåvan att göra det. Själv har han den, och han unnar den åt andra,
men han vägrar att upphöja den till ett ideal för alla människor. Den som utan singelgåvan
ger sig in i ett asexuellt liv ger djävulen en chans att driva honom in i sexuell omoral. Den
som är gift, men vill leva utan sex berövar sin hustru något han är skyldig henne (och vice
versa). Om man nu prompt vill avstå från sex, ska man bara göra det om man är överens
med sin partner, med målet att få mer tid för bön, och under en begränsad tid.

Deming (2004, s. 107ff, 119f) hittar starka kopplingar till stoisk filosofi i Paulus formule-
ringar. Både uttryck liknande ”bra för en man”, konjunktionen oJmoi÷wß de« kai« [homoio:s de

kai] för men också och inte heller, samt tanken att makarna i äktenskapet får bestämmande-
rätt över varandras kroppar (7:4) återfinner han hos stoiska filosofer. Han argumenterar
också trovärdigt för att vi ska läsa in ett också efter tankstrecken, så att bestämmanderätten
över den egna kroppen delas mellan makarna snarare än exklusivt tillhör den andra maken.
Så resonerar stoikerna, och så måste man förstå Paulus liknande formulering i vers 32–34.
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Den ömsesidiga bestämmanderätten över varandras kroppar kan ses som en tillämpning av
tanken att makarna utgör en enda kropp enligt 1 Mos 2:24, och torde utgöra Bibelns star-
kaste uttryck för jämställdhet mellan könen. Den kan ses i relation till Ef 5:21–33, som
citerar den versen och talar om mannen som ”sin hustrus huvud”, som är ”skyldig att älska
sin hustru som sin egen kropp.” Bägge uttrycken blir mer naturliga om man ser makarna
som delar av en enda kropp.

8.3 Idén om celibatet gör inte äktenskapet inaktuellt
Paulus medling mellan äktenskap och celibat fortsätter angående singlar, änkor och sådana
som är gifta med icke-kristna:

8Till singlar och änkor säger jag: Visst är det bra om ni förblir som jag, 9men om ni
inte står ut, så gift er! Det är bättre att vara gift än att brinna. 10Men de gifta be-
faller jag – nej, inte jag, utan Herren – att inte skilja en kvinna från hennes man.
11Den som ändå är skild ska förbli singel, eller försonas med sin man, och en man
ska inte lämna sin hustru.

12Till er andra säger jag – jag, inte Herren – att om en broder har en icke-troende
hustru, som kan tänka sig att leva med honom, ska han inte lämna henne. 13Och om
en kvinna har en icke-troende man, som kan tänka sig att leva med henne, ska hon
inte lämna sin man. 14För den icke-troende mannen blir helig genom sin hustru, och
den icke-troende kvinnan genom brodern. Även deras barn, som räknas som orena,
är heliga. 15Om den icke-troende vill skiljas kan ni göra det. I det fallet är varken
en broder eller en syster bunden. Gud välkomnar er i frid. 16Vem vet om du som är
kvinna kan rädda din man? Vem vet om du som är man kan rädda din hustru?

1 Kor 7:8–16 (min översättning)

Korinthierna förefaller ha frågat även om ogifta, och Paulus menar att visst kan de välja att
leva som singel resten av livet, men om de märker att de inte har gåvan – om de inte står ut
– ska de inte vara rädda för att gifta sig i stället. Det är en stor skillnad mellan dem och de
gifta, som en gång har åtagit sig att leva tillsammans med en annan människa. De ska inte
skiljas till förmån för singellivet.

I vers 9 ser Deming (2004, s. 128f) en tydlig parallell med kynikern Krates, som gifte sig
ejx e¡rwtoß [eks ero:tos] av kärlek trots att hans filosofi argumenterade mot äktenskapet. Han
lär själv ha beskrivit hur passionens flo/x [floks] låga var svår att släcka. Paulus gör i vers
10 en tydlig hänvisning till vad Jesus sagt om skilsmässa, med en kort formulering som
inte är densamma som i någon av evangelieparallellerna (se avsnitt 6.4.3) men som heller
inte motsäger dem. Skilsmässa är något ont. Vers 11 kan tolkas som ett rent förbud mot
omgifte efter skilsmässa, men verbformen är en uppmaning, inte ett förbud. Min tolkning
är att Paulus uppmanar de skilda att inte i första hand se sig om efter en ny partner, utan att
först försöka sig på singellivet – åtminstone tills det står klart att det inte går att försonas
med mannen. Liksom i kapitel 6 kan det handla om att i det längsta undvika att brytningen
blir oåterkallelig.
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Från vers 12 resonerar Paulus kring äktenskap mellan troende och icke-troende, och menar
att det inte är ett tilläckligt skäl för skilsmässa att ens partner inte är kristen. Om däremot
den icke-kristne vill skiljas, gäller inte skilsmässoförbudet denne, och den kristne kan gå
med på skilsmässa. Att den kristne inte är ”bunden”, tolkar de flesta kommentatorer som
syftande på äktenskapet eller partnern (Collins 1992, s. 59). I så fall måste det betyda att
inte heller omgifte är uteslutet i det här fallet.

Paulus har chansen att kritisera den romerska lagstiftningens tillåtande syn på skilsmässa.
Han rekommenderar de kristna i Korinth att inte använda sig av den, men acceptera att
icke-troende partners gör det.

8.4 Med tanke på att Jesus kommer snart
Efter en utvikning om att omskurna och slavar inte ska försöka ändra sin omskärelse eller
slavstatus bara för att de blivit kristna, fortsätter Paulus:

25Om jungfrur har jag ingen befallning från Herren, men jag ska ge er en åsikt som
stämmer med Herrens barmhärtighet. 26Jag tycker att det i det här läget är bäst att
förbli som ni är. 27Du som är bunden vid en kvinna ska inte söka dig ifrån henne.
Du som är skild från en kvinna ska inte söka dig till en ny. 28Men du syndar inte om
du gifter dig, och det gör heller inte du som är jungfru om du gifter sig. Men ni
kommer att få svårigheter som jag vill bespara er.

1 Kor 7:25–28 (min översättning)

Här har Paulus fått en fråga som gäller jungfrur. Innan han svarar på den tar han omvägen
över ett generellt resonemang, vilket är bra för oss som inte har tillgång till själva frågan.
Under rådande omständigheter, menar Paulus, är det bäst att varken gifta sig eller skilja sig
utan att förbli som man är. Omständigheterna kan handla om hotande förföljelser, men
torde framför allt syfta på en förväntan om att Jesus inom en nära framtid skulle komma
tillbaka. ”Svårigheterna” i vers 28 kan enkelt förklaras med orden i Matt 24:19: ”Ve dem
som väntar barn eller ammar i den tiden”. Att snart vänta barn var en självklar konsekvens
av att gifta sig, och för dessa väntade särskilda svårigheter i tiden omedelbart före Jesus
återkomst – en tid som kunde börja precis när som helst!

Samtidigt deklarerar Paulus tydligt och klart att omgifte är tillåtet även efter skilsmässa:
”Du som är skild från en kvinna ska inte söka dig till en ny, men du syndar inte om du gif-
ter dig.” Det är ingenting fel i att gifta sig, för första gången, som änka, änkling eller från-
skild. Det är bara med tanke på att Jesus kommer vilken dag som helst, som det är bättre
att vara singel.

Texten fortsätter i vers 29–31 med att beskriva hur nära tidens slut vi befinner oss, och hur
det betyder att bindningar till denna världen snart förlorar sin betydelse. I det läget är det
bättre att låta bli att skapa nya bindningar till partner och barn, för att kunna ägna hela sin
uppmärksamhet åt Gud:
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32Jag vill att ni ska vara säkra. Den som är singel bryr sig om Herren, om att göra
Herren glad. 33Den som är gift bryr som om det världsliga, om att göra sin hustru
glad, 34och blir splittrad. Också de ogifta kvinnorna och jungfrurna bryr sig om
Herren, om att bli heliga, både kroppsligt och andligt. Den gifta kvinnan bryr sig
om det världsliga, om att göra sin man glad. 35Det är för ert eget bästa jag säger
det, inte för att sätta upp snubbeltrådar för er, utan för att ni inte ska distraheras i
er vördnad och hängivenhet inför Herren.

1 Kor 7:32–35 (min översättning)

Detta kan tjäna som motivering till varför den som har möjligheten ska välja singellivet
framför äktenskapet, men motsäger inte begränsningen till dem som har gåvan.

8.5 Andligt äktenskap eller faderligt ansvar?
Den text som sedan följer, 1 Kor 7:36–38, innehåller ett antal svårtydda formuleringar och
oklara syftningar, och det är omstritt vad den handlar om. Enligt Peters (2002, s. 212) har
fyra förslag förekommit, som i min tolkning lyder:

1. Ett förlovat par, som undrar om det är rätt att gå vidare och gifta sig, eller om det är
bättre att vara singlar resten av livet. Paulus svarar att det går alldeles utmärkt att gifta
sig, men att det är ännu bättre att leva som singlar om de kan det.

2. En pappa som undrar om det är rätt eller fel att gifta bort sin giftasvuxna dotter. Pau-
lus svarar att det är helt i sin ordning att gifta bort henne, men att det är ännu bättre att
låta henne fortsätta leva som singel.

3. En man som efter sin brors död är tvungen enligt judisk lag att gifta sig med sin
barnlösa svägerska, undrar om han kan nöja sig med att försörja henne utan att ha sex
med henne, eftersom han valt att leva som singel hela livet. Paulus svarar att det går
bra.

4. Ett par som ingått ett ”andligt äktenskap”, där de förbundit sig att leva tillsammans
utan att ha sex, undrar nu om det är en synd att ändra sig och gifta sig på riktigt. Pau-
lus svarar att det är det inte, även om det naturligtvis är bättre att fortsätta med det
andliga äktenskapet. Det andliga äktenskapet låter som en främmande företeelse för
oss, men lär vara en idé belagd i Herrmas Herden från 100-talet. Att Johannes Chry-
sostomos verkar stödja den andra tolkningen i De virginitate och den fjärde i sin 19:e
homilia, tyder på att texten var svårtydd redan i antiken. Idag stöder en majoritet av
forskarna den första tolkningen (Peters 2002, s. 213f, 223)

Oavsett om vi följer majoriteten eller väljer något av de andra alternativen, är det möjligt
att se Paulus svar som ett försvar av principen från Matt 19:10–12: För den som har gåvan
att leva som singel är det bästa alternativet att göra det, men det är ingen synd att i stället
gifta sig.
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8.6 Syntes
Tro inte att du måste ändra hela ditt liv för att du har blivit kristen! Är du gift, så fortsätt
med det, och fortsätt ha sex. Är du singel, så fortsätt med det, eller gift dig om du måste.
Men upprätthåll en sexuell moral, ligg inte med prostituerade, och fira inte nattvard med
den som helt struntar i sexualmoralen.

8.7 Reflektion
Paulus väljer inte att ta upp frågor om äktenskap och samlevnad, och när han ändå gör det
på grund av vad han hör från Korinth handlar hans behandling om att nyansera korinthier-
nas idéer om att avstå från sex. Han är fast besluten att hans eget singelliv inte ska uppfat-
tas som ett ideal för alla kristna i Korinth, men har inga ambitioner att ge en fullständig
teologi om äktenskap och singelliv. Därigenom lämnade han fältet fritt för att missförstå
honom och tro att han såg äktenskapet enbart som ett sätt att undvika sexuell omoral (Bar-
ton 2003, s. 1330, Brown 1988, s. 54–57).

Det är beklagligt att Paulus har tillskrivits en asketisk syn på sex, när det snarare är ko-
rinthiernas avvisande åsikter om sex som lyser igenom i brevet.  Paulus hänvisar till vad
Jesus har sagt, och hämtar argument från både judiska och stoiska lärare. När han uttrycker
sina egna åsikter gör han sitt yttersta för att försäkra att andra alternativ är lika acceptabla i
Guds ögon (Dunn 1998, s. 692–698).

Vad Paulus har att säga om singellivet stämmer fullständigt överens med Matt 19:12, och
någon åsiktsskillnad mellan Jesus och Paulus finns inte (Isaksson 1965, s. 151). Tvärtom
försvarar Paulus samma samlevnadsideal som Jesus. De som är gifta ska ägna sin sexuella
uppmärksamhet åt varandra. De som har gåvan att leva som singel gör bäst i att göra det,
men syndar inte om de gifter sig. Skilsmässa är fel, även om det görs till förmån för sing-
ellivet, men något som ändå händer ibland.
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9 Slutsatser

Uppsatsens slutsatser bygger på den gjorda genomgången av bibeltexter mot bakgrund av
de normer som gällt för heterosexuella parrelationer i de kulturer där texterna formats, och
har inte anspråk på att vara en uttömmande utvärdering av äktenskapet. En sådan måste
också ta hänsyn till hur äktenskapet utformats och motiverats i kristen tradition under ef-
terbiblisk tid, liksom till frågor om juridiska aspekter och barnens rättigheter.

9.1 Ett samlevnadsideal från skapelseberättelsen
I skapelsetexterna i Första Moseboken finns ett tydligt ideal i gemenskapen mellan en man
och en kvinna, som lämnar tidigare lojaliteter för att hålla fast vid varandra, leva i nära
gemenskap och växa samman till en social, juridisk och sexuell enhet som kan beskrivas
som ”en enda kropp”.

Detta ideal förvaltas i den semitiska kulturen, där det får ett uttryck som är starkt präglat av
mannens dominans i samhället. När Jesus ska ta ställning i frågan om skilsmässa återkny-
ter han till skapelsetexternas ideal, som därigenom blir ett viktigt motiv i de första kristnas
reflektion i samlevnadsfrågor.

9.1.1 En livsstil bland flera, eller den enda?
I nutidskulturens norm (enligt avsnitt 2.1.5) är heterosexuella parrelationer något så efter-
strävansvärt att det närmast tas för givet som livsmål för den heterosexuella majoriteten av
befolkningen. Framstår det på samma sätt i Bibeln?

Skapelsetexterna beskriver bara två livssituationer. Först den totala ensamheten, där ingen
annan människa existerar i hela världen, och sedan den ideala tvåsamheten i en heterosex-
uell parrelation. I den jämförelsen är det självklart att den senare framstår som efter-
strävansvärd, och texten framhåller därmed den heterosexuella parrelationen som ett
grundmönster i den mänskliga tillvaron.

Däremot saknar texterna helt fördömanden av några alternativa livsstilar. Det finns ingen-
ting i skapelseberättelserna som vare sig förnekar eller bekräftar möjligheten att leva ett
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fullvärdigt liv utan heterosexuella parrelationer – så länge man inte är den enda människan
i universum.

I resten av Gamla testamentet framstår den heterosexuella parrelationen som ännu mer
självklar som livsmål än i nutidskulturen. Att flickor i tonåren och män i trettioårsåldern
skall gifta sig och skaffa barn är något givet i den semitiska kulturen. Några andra möjlig-
heter är knappast tänkbara.

Jesus lyfter fram ett alternativt ideal – ett livslångt singelliv utan sex. Det är bara tillgäng-
ligt för den som har gåvan att leva som singel, men möjligt att välja både som ung och ef-
ter en separation.

Paulus gör sitt bästa för att rättvist värdera dessa bägge alternativ, och försvarar Bibelns
samlevnadsideal mot både asketism och promiskuitet. Han betonar att det är fullt möjligt
att som kristen fortsätta att leva i äktenskap, och att det krävs en särskild gåva för att välja
celibatet. Samtidigt argumenterar han emot den semitiska kulturen när han hävdar att sing-
ellivet faktiskt är eftersträvansvärt för den som har gåvan. För den som valt celibatet är det
inte en synd att ändra sig och inleda en parrelation, utan tvärtom ett bra alternativ för den
som faktiskt inte har gåvan.

Sammantaget framstår den heterosexuella parrelationen som Bibelns ideal för majoriteten,
medan det livslånga singellivet utgör ett alternativt ideal för en minoritet.

9.1.2 Parrelationens syfte
Syftet med den heterosexuella parrelationen är att bekämpa den ensamhet som beskrivs
som det enda som inte var bra i en ”mycket god” skapelse. En grundläggande aspekt av att
vara människa är att vara man eller kvinna med en längtan efter en matchande partner.
Lösningen är att finna en annan människa och hålla fast vid henne.

Att enbart finnas i varandras närhet är inte tillräckligt för att uppfylla syftet. Idealet är att
makarna är intima och sårbara i sin relation till varandra och att de formar en relation som
är starkare än alla andra relationer i deras liv och växer samman till en nära gemenskap på
livets alla områden.

Sexualiteten kan förstås som ett verktyg för att skapa denna nära gemenskap, men utgör
inte ett problem som äktenskapet ska lösa. Möjligheten att få barn ingår i Guds avsikt med
människan, och kan ses som en del av syftet med heterosexuella parrelationer på ett globalt
plan, men utgör inte ett mål för varje enskild relation.

9.1.3 Etiska normer för parrelationer
Någon lista över kriterier som drar en skarp gräns kring den etiskt korrekta parrelationen
går inte att hitta i texterna. Men från en mångfald av olika förbud, påbud och beskrivningar
går det ändå att härleda några aspekter som förväntas finnas där.
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1. Makarna bildar en social och juridisk enhet där deras relation till varandra är starkare
än alla relationer makarna har till andra. Det innebär att de i viktigare frågor agerar
tillsammans. I Bibeln sker detta agerande under mannens ledning, men det som var
självklart i antikens mansdominerade kultur är inte självklart bindande för oss.

2. Makarna har sex med varandra. Det antyds i skapelsetexterna, betraktas som självklart
i större delen av Bibeln, och fastslås av Paulus som något som makarna under nor-
mala omständigheter är skyldiga varandra.

3. Makarna har inte sex med några andra. Det är en självklarhet i skapelsetexterna och
en stark norm – vad gäller kvinnan – i Gamla testamentet. Motsvarande krav ställs
inte uttalat på mannen, men vi kan anta att kvinnorna uttryckt motsvarande förvänt-
ningar om de hade befunnit sig i en motsvarande maktposition. Paulus tar ett steg åt
det hållet när han uttrycker att den som går till en prostituerad bildar en kropp med
henne. Att Jesus likställer längtande blickar med äktenskapsbrott visar att det inte bara
gäller fullbordat samlag.

4. Att bryta en etablerad parrelation är lika fel oavsett om det sker genom otrohet eller
på ett ordnat och i samhället accepterat sätt. Att ha sex med någon annan än sin part-
ner är att bryta relationen.

Det är svårt att dra en skarp gräns för när relationen är så etablerad att det är fel att bryta
den oavsett hur det sker, men par som flyttat ihop, skaffat barn eller firat bröllop bör ha
passerat den.

Normen att kvinnan ska vara oskuld på bröllopsnatten får starka uttryck i Gamla testa-
mentet, men tas inte explicit upp i Nya testamentet. Självklara undantag görs för änkor och
frånskilda kvinnor, och vi kan välja att se det som en fråga om ärlighet – man ska inte hålla
tidigare sexuella relationer hemliga för sin partner.

Thörns kriterier, att avsikten är att relationen ska vara monogam, exklusiv och livslång, får
därmed stöd i texterna. Därutöver kan vi säga att gemenskapen inte ska begränsas till sex,
utan omfatta fler aspekter av livet.

9.1.4 Äktenskapets början
Den moderna vigseln, med ömsesidigt konsensusförklarande inför en representant för kyr-
kan, är ett fullständigt okänt fenomen genom hela Bibeln. Det israeliska folket har samma
traditioner kring samlevnadens början som andra semitiska folk. När de tidiga kristna ställs
inför den mångfald av bröllopstraditioner som fanns i det romerska riket, gör de ingenting
för att försvara det traditionellt judiska sättet att inleda ett äktenskap, utan tycks acceptera
andra sätt som likvärdiga.

I det svenska samhället är det ett etablerat och allmänt accepterat sätt att inleda en livslång
samlevnad genom att utan ceremonier bli tillsammans och flytta ihop. Sambolagen utgör
ett uttryck för samhällets godkännande, och den gemensamma adressen i folkbokföringen
utgör en officiell registrering av den enskilda relationen. Att be familj och vänner hjälpa
till med flytten innebär ett lika tydligt offentliggörande av relationen som den antika brud-
processen.
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De första kristna avstod från att försvara ett bibliskt förankrat sätt att inleda en parrelation
gentemot andra sätt att göra det. Därmed kan vi rimligtvis inte använda Bibeln för att för-
svara en obligatorisk vigsel som det inte finns ett spår av i Bibelns texter. Haalands och
Thörns slutsatser, att kyrklig vigsel inte är nödvändig för en etiskt godtagbar parrelation,
och att både äktenskap och samboförhållanden kan vara fullt acceptabla från biblisk syn-
punkt, får alltså anses bekräftade.

9.1.5 En biblisk definition av äktenskapet
Bibelns texter om heterosexuella parrelationer ger oss ingen anledning att se någon avgö-
rande skillnad i om par har blivit vigda eller inte. Både vigda och icke vigda par kan upp-
fylla Bibelns samlevnadsideal, och samma etiska krav kan ställas på dem.

Om vi vill ha ett äktenskapsbegrepp som vilar på Bibelns texter, och inte på kristen tradi-
tion, kan vi alltså betrakta alla etablerade heterosexuella parrelationer, där parterna lever i
nära gemenskap med förväntan om sexuell trohet, som äktenskap i biblisk mening.

9.2 Bibelns samlevnadsideal i nutiden
I avsnitt 2.1.4 sammanfattade jag den norm för heterosexuella parrelationer som genom
litteraturen gick att spåra i nutidskulturen. Genom att vara ”lagom” sexuellt aktiv förväntas
unga svenskar uppnå en stabil och ömsesidig parrelation, där parterna har sex med var-
andra och avstår från sex med andra. I bakgrunden finns drömmen om det livslånga för-
hållandet som det bästa möjliga utfallet av ett strävande efter långsiktiga relationer.

Vi kan konstatera att detta bästa utfall är väldigt likt Bibelns samlevnadsideal. Där finns en
nära gemenskap, en social enhet, en förväntan om sex och sexuell trohet, och en strävan
efter att relationen skall vara livet ut. Tanken att bägges sexuella behov ska vara lika vikti-
ga ligger nära Paulus ord om att man och hustru ska ge varandra vad de är skyldiga.

Principen att förhållandet varar tills någon av parterna gör slut, är närmast identisk med
den som gällde i den romerska äktenskapslagstiftningen, den som Paulus väljer att inte
kritisera när han har chansen. Den hindrar varken honom eller dagens kristna att hävda att
det är fel att skilja sig, men att vi måste acceptera att det händer ändå.

Vägen fram till den livslånga relationen ser radikalt annorlunda ut i nutidskulturen jämfört
med Bibelns värld. Medan antikens flickor inte förväntades ha sex före bröllopsnatten,
förväntas dagens ungdomar skaffa sig en stor sexuell erfarenhet innan de kan hoppas på en
livslång relation. Här finns möjligheter till dialog kring olika vägar till det gemensamma
målet.

Syftet med relationen skiljer sig också kraftigt. I nutidens norm tycks sexualiteten få bära
hela bördan av att ge samlevnaden mening, medan den i Bibeln som mest kan ses som ett
medel för att skapa den nära gemenskap som ska prägla relationen. Här finns möjligheter
till en kreativ dialog om vad vi vill uppnå med våra relationer.
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Sammantaget bör dagens kristna ha goda möjligheter att med utgångspunkt i den strävan
efter långsiktiga trogna relationer som ingår i nutidskulturens norm för heterosexuella par-
relationer peka på Bibelns samlevnadsideal som rätt mål att sträva mot, och diskutera vä-
gen dit.

9.2.1 Celibatet
Bibelns alternativa ideal – det livslånga singellivet utan sex – står i skarp motsättning mot
nutidskulturens norm. Den som vill välja eller förkunna celibatet som livsform kan inte
vänta sig att hitta någon gemensam nämnare med majoritetens livsföring. Tvärtom kan
man vänta sig brist på förståelse, och möjligen en respekt som ibland tillkommer den som
går mot strömmen. Det är ett svårt val, som inte skall göras utan att ha gåvan att leva som
singel hela livet.

9.2.2 Bör vi bevara äktenskapslagstiftningen?
Sedan 1920 ser den svenska lagstiftningen äktenskapet som ett avtal mellan makarna. Tar
vi Olof Sundbys åtskillnad mellan reformatorisk och sekulariserad äktenskapsuppfattning
på allvar (se avsnitt 2.1.3), är den synen oförenlig med kristen tradition. Finns det då någon
anledning att hålla fast vid de rester av en kristen äktenskapstradition som finns kvar i lag-
stiftningen?

För den som vill använda Bibeln för att utvärdera äktenskapet bör huvudfrågan vara om
den nuvarande lagstiftningen uppmuntrar och underlättar för människor att sträva mot Bi-
belns samlevnadsideal. Hjälper den människor att vara trogna och forma en nära gemen-
skap som räcker livet ut?

Med den plats som vigsel och äktenskap har fått i dagens samhälle, som ett romantiskt sätt
att befästa ett seriöst förhållande, utgör det onekligen ett positivt inslag. Par som varit till-
sammans under en längre tid får en möjlighet att inför familj, vänner och samhälle offent-
liggöra sin avsikt att fortsätta leva tillsammans livet ut. De som så önskar kan genom en
kyrklig vigsel göra det inför Gud, och tillsammans med en kristen församling be om Guds
välsignelse över relationen.

Men samtidigt gör kopplingen mellan äktenskap, vigsel och bröllopsfest att många par,
som har bestämt sig för att satsa på sin relation, väntar med att offentligt deklarera detta
tills de kan samla alla de känner och bjuda dem på en hejdundrande fest. Praxis i Sverige
idag är att inte göra några offentliga förpliktelser till varandra förrän efter att barnen kom-
mit. Att göra det tidigare vore mer i linje med Bibelns samlevnadsideal, som därmed skulle
främjas av ett mindre omständligt sätt att uttrycka sin vilja till livslång nära gemenskap.

Idag krävs en ceremoni för att registrera såväl heterosexuella som homosexuella parrela-
tioner. Men den romerske kejsaren Justianus innovation för att göra äktenskap verifierbara
behöver inte ses som bindande för dagens svenska lagstiftning. Skriftlig dokumentation är
inte lika kostsam nu som på 500-talet, och det vore fullt möjligt att nöja sig med en för-
tryckt blankett. Den kan skrivas under av de två parterna och skickas till Skatteverket, lik-
som dagens hindersprövning.
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En sådan enkel registrering skulle göra det möjligt att utan besvär göra ett offentligt åta-
gande gentemot varandra när man bestämt sig, och sedan fira bröllop med släkt och vänner
när det passar in i livet och semesterschemat. Samhällets juridiska fördelar med äktenska-
pet kan gälla direkt från registreringen, medan festen kan vänta tills sparkontot är påfyllt.

Vill man undvika det teologiskt betydelsefulla begreppet äktenskap, men ändå ha ett hög-
tidligt ord för processen, kan man återanvända det historiska giftermål. Eftersom det i tidi-
gare svensk tradition (se 2.2.1) syftat på talet där brudens far stadfäste föreningen mellan
makarna, passar det bra in på en process där makarna själva bekräftar sin relation. Det gör
det också naturligt att tala om parterna som gifta med varandra.

9.2.3 Vigsel och välsignelse
Att en biblisk syn på äktenskapet inte förutsätter en vigsel, bekräftar också tesen (se sid 16)
att en vigsel teologiskt sett inte är något annat än kyrkans välsignelse över makarnas ömse-
sidiga beslut att leva med varandra. Den distinktion Svenska kyrkan försöker upprätthålla
mellan vigsel av heterosexuella par och välsignelseakt över homosexuella par saknar i så
fall teologisk betydelse: En välsignelseakt är detsamma som en vigselgudstjänst utan civil-
rättslig verkan.

En sådan gudstjänst bör kunna firas med vilket par som helst som vi anser att Gud kan väl-
signa, och vi bör alltså kunna fira vigsel oavsett om paret avser att leva med stöd av sam-
bolagen, gifta sig enligt den nuvarande äktenskapsbalken, eller vara särbos utan stöd av
någon lagstiftning alls. Guds välsignelse är knappast beroende av statlig auktorisation. Be-
friar vi vigseln från civilrättslig verkan blir den tydligare som en gudstjänst där försam-
lingen firar makarnas kärlek och ber om Guds välsignelse över deras relation.

Seden att be om Guds välsignelse över ett förälskat par behöver heller inte begränsas till
vigselgudstjänsten. Redan när förhållandet inleds, innan paret är redo att binda sig till var-
andra, skulle det kunna vara god kristen praxis att i en bönegrupp eller ett själavårdande
möte be Gud välsigna paret och deras strävan efter att leva i nära och trofast gemenskap.
Det kan inte få vigselns högtidighet eller konsekvenser, men ändå vara ett sätt att markera
att första steget på väg mot en livslång relation är taget.
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Bilaga 1: Uttalsanvisning

Till hjälp för den som inte behärskar de hebreiska och grekiska alfabetena har jag använt
en förenklad uttalsanvisning enligt följande:

’ ett kort vokalljud

a kort a-ljud

a: långt a-ljud

au diftongen au som i Paulus

b b som i bänk

ch frikativt h-ljud, nära tyskans ch

d d som i dunk

e kort e-ljud, i hebreiskan nära ä

e: långt e-ljud, i grekiskan nära ä

f f som i falsk

g g som i gaffel

h h som i häst

i i som i is

k k som i katt

kh frikativt k-ljud, nära tyskans ch

l l som i lampa

m m som i mamma

n n som i nåd

ng ng-ljud som i pang

o kort å-ljud som i kort

o: långt å-ljud som i kol

p p som i pappa

q ett bakre k-ljud

r r som i raket

s s som i sol

sh främre sje-ljud, som i sjuk

th th som i engelskans the

ts emfatiskt s, likt ts som i Mats

u: långt o-ljud som i bok

v v som i vår

w w som i wow

y y som i yxa
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Bilaga 2: Bibelord till bröllop

Den här bilagan innehåller bibelord som inte behandlas i uppsatsen, men som skulle kunna
användas i samband med bröllop.

Lycklig den som fruktar Herren
och vandrar på hans vägar.
Du skall njuta frukten av din möda.
Lycklig du! Det skall gå dig väl.
Som en vinstock som bär frukt
är hustrun i ditt hus,
som plantor av olivträd
är barnen kring ditt bord.
Så blir den man välsignad
som fruktar Herren.
Må Herren välsigna dig från Sion,
så att du får se Jerusalems lycka
i alla dina dagar
och får se barn till dina barn.

Psalm 128

Den som söker vänskap
överser med ett fel,
den som ältar det
driver bort sin vän.

Börja gräl
är som att öppna dammluckor;
sluta innan striden bryter lös!

Ords 17:9,14

Den som finner en hustru finner lycka,
han har vunnit Herrens välbehag.

Ords 18:22

Järn ger skärpa åt järn,
människa åt människa.

Ords 27:17

Att finna en driftig hustru,
vem förunnas det –
långt mer än pärlor är hon värd.
Blint litar hennes man på henne,
och vinsten uteblir inte.

Åtskilliga duktiga kvinnor har jag sett,
men du överträffar dem alla!
Älsklighet kan bedra, skönhet förgår,
för sin gudsfruktan skall en hustru prisas.

Ords 31:10–11, 29–30

Jag ska äkta dig för evigt,
jag skall äkta dig i rättfärdighet och rätt,
i kärlek och förbarmande.
Jag skall äkta dig i trofasthet,
och du skall lära känna Herren.

Hosea 3:19–20. Går att växelläsa
mellan brud och brudgum
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Himlens Gud må låta allt gå lyckligt för
er och ge er frid.

Raguels välsignelse för Sara
och Tobias i Tobit 7:12

Välsignad är du, våra fäders Gud, väl-
signat ditt namn genom alla släktled i
evighet. Må himlarna och hela din ska-
pelse prisa dig. Du skapade Adam, och
till hans hjälp och stöd skapade du Eva,
hans hustru, och från dem båda kom
människosläktet. Du sade: Det är inte bra
att mannen är ensam, vi skall ge honom
en like till hjälp. Du vet, Herre, att det
inte är av otuktigt begär som jag äktar
denna min syster. Nej, jag ber dig upp-
riktigt, Herre, att visa godhet mot mig
och henne, så att vi får åldras tillsam-
mans och blir välsignade med barn.

Tobias förbön för sig och
Sara i Tobit 8:5–7

Välsignad är du, Gud, jag prisar dig av
fullaste hjärta. Må du prisas av dina he-
liga och alla dina skapade verk, må alla
dina änglar och utvalda prisa dig i all
evighet. Välsignad är du som har gett
mig glädje, som […] har visat oss din
stora barmhärtighet. Välsignad är du
som har förbarmat dig över dessa två,
[som är sina föräldrars enda barn.] Var
barmhärtig mot dem, härskare, och ge
dem skydd, låt glädje och barmhärtighet
fylla deras liv till slutet.

Raguels förbön för Sara och
Tobias i Tobit 8:15–17

Känn dig trygg, min pojke; i mig har du
en far och i [Edna] en mor, och vi står
vid din och din systers [hustrus] sida från
denna stund och för all framtid. Känn dig
trygg, min pojke.

Raguel välkomnar Tobias
till familjen i Tobit 8:21

Välkommen, dotter; välsignad är min son
[Tobias] och välsignad är du själv, min
dotter. Välkommen till ditt hem, jag öns-
kar dig välsignelse och glädje, välkom-
men hit, min dotter!

Tobit välkomnar Sara till
familjen i Tobit 11:17


