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Cellerna är byggstenarna i människokroppen och familjen kan liknas vid en cell i 
mänskligheten, det är byggstenarna i en nation, som bara är så stark som dess 
familjer är.   
En familj börjar med att en man och en kvinna förenas andligt och lekamligt så 
som Gud har bestämt. 1 Mos. 2:19-25 
Gud har sagt att alla äktenskap ska bära frukt och förökas. 1 Mos. 1:26-28 
Det har aldrig varit Guds vilja att en familj skulle bestå av en man med många 
hustrur, eller att en grupp män ska dela på en enda kvinna. Byggstenen har alltid 
varit två människor av motsatt kön. Matt. 19:1-5 
Gud avsåg aldrig att män och kvinnor skulle skilja sig. vers 6-9 

ÄR DU SKILD? 
En skilsmässa inträffar när mannen och kvinnan är otrogna mot varandra. vers 9 
Den har synd som begick äktenskapsbrottet.  
Somliga skiljer sig därför att de är trötta på sin make eller om det har förekommit 
själsliga eller fysiska övergrepp. Skilsmässa är som andra synder, den skyldiga 
delen måste ångra sig och om det är möjligt måste det till en återförening. Om 
det är omöjligt, ångra dig och fortsätt med ditt liv. 1 Joh. 1:4-10 
Skilsmässa är en synd som kan bli förlåten! Joh. 8:1-11 

GUD SKAPADE INTE DE HOMOSEXUELLA 
Vid den tid när Israel var en teokrati så krävde Gud att var och en som begick 
homosexuella synder skulle få dödsstraff. 3 Mos. 18:22; 20:13 
Homosexualitet är en synd som inte kan bortförklaras. Rom. 1:18-32 
Gud erkänner inte ”homosexuella äktenskap,” de är dubbel styggelse därför att 
det sammanför två fördömda människor som lever i ett konstlat förhållande och 
som gör narr av Guds lagar. Gud kommer att döma den homosexuelle och likaså 
det land som har lagar till beskydd för sådana och förespråkar en homosexuell 
livsstil. Gal. 6:7-8 

GUD GJORDE LAGAR FÖR GIFTA PAR 
Gud utsåg mannen att vara ledare för familjen redan från början. 1 Mos. 3:16 
Aposteln Paulus var ledd av den Helige Ande när han skrev om hur en familj ska 
vara: 



1. En man och hustru bör hålla sig till varandra. Ef. 5:21 
2. Hustrun ska underordna sig sin man som hon gör till Herren. I och med 

detta har han inte rätt att kräva något som är synd av hustrun. vers 22-24 
3. Mannen är uppmanad att älska sin hustru och ge sig själv åt henne så 

som Kristus gjorde med kyrkan. vers 25-32 
4. Hustrun skall ära sin make och inte förringa honom. vers 33    

DET TAR TID ATT FÅ ETT GOTT ÄKTENSKAP 
Vi måste komma ihåg att vi har en syndig natur med synder i det förflutna och 
felsteg. Respekt kan inte krävas; det måste förtjänas. Ett bra äktenskap börjar 
med en man och en fru som är villiga att ödmjuka sig inför sig själva i ånger och 
en vilja att växa samman i nåden. Ef. 4:20-32 
Om du vill vänta på Kristus, håll hans bud. Joh. 15:1-8  
   
Kom ihåg det är viktigt att du blir ordentligt frälst, men det är också viktigt 

hur du fortsätter det kristna livet!  
 

Har du ett öra att höra med? 
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