VERN OM EKTESKAP OG FAMILIE
Hyrdebrev fra Synodestyret
i Den Evangelisk Lutherske Frikirke
til menighetene

Kjære menighet
Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!
Det er med uro vi registrerer at stadig flere ekteskap i Norge oppløses. Antall
skilsmisser har økt i hele dette århundre. Hver dag går mer enn 20 ekteskap i
stykker. Et stort antall barn rammes.
De mange oppløste hjem er en tragedie for vårt folk.
Også innen den kristne kirke ser vi at familiene ikke er så stabile som
tidligere.
I denne situasjonen er det vårt kall og vår plikt å tale klart både om Guds
kjærlighet og tilgivelse og om hans bud og vilje.
Herren kaller oss til seg for å gi tilgivelse. Han kaller oss til fornyet lydighet
og respekt for sine bud.

Guds kjærlighet og omsorg
Jesus Kristus sier: ”Kom til meg, dere som strever og har tungt å bære, og jeg
vil gi dere hvile.”
Vi vil i denne situasjonen si dette med særlig adresse til alle som har
gjennomgått en skilsmisse. Når et ekteskap oppløses, vil mange slite med
motløshet, skyldfølelse, ensomhet og selvbebreidelse. Disse spørsmål må
ikke bagatelliseres eller glattes over, men bearbeides gjennom samtale og
sjelesorg. Jesus Kristus kaller inn til seg og sin kjærlighet. Han vil være et
vern for alle som har lidt skilsmisse og gir sin kjærlighet og tilgivelse for
enhver som bærer på skyld og skam. Som vår Herre og Mester lukket
mennesker inn i fellesskap med seg, så må også den kristne menighet lukke
dem inn i fellesskapet som ekteskapet har gått i stykker for.

Guds bud er helllig og godt
Det står skrevet: ”Ekteskapet skal holdes i ære av alle.” (Hebr 13,4). Det
gjelder altså både for den gifte og den enslige at en ved sitt liv og sine ord
avlegger et vitnesbyrd for Guds gode vilje, og ikke mot den. De seksuelle
samliv hører hjemme i det monogame, livslange ekteskap. Det innebærer at
Bibelen setter klare grenser for seksualitetens utfoldelse. Både seksuelt
samliv før ekteskapet, samboerforhold og seksuelt samliv mellom mennesker
av samme kjønn er i strid med Guds vilje. Den som fastholder en livsstil
innen slike former, krenker Guds vilje for seksualiteten og ekteskapet og
kommer under Guds dom med sitt liv.
Derfor kaller vil til omvendelse fra slike livsmønstre og handlinger. Herrens
apostel sier: ”For dette er Guds vilje – deres helliggjørelse: Dere skal holde
dere borte fra hor; enhver skal vite å vinne seg sin egen hustru i hellighet og
ære, ikke i sanselig begjær som hedningene; de kjenner jo ikke Gud. For Gud
kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv.” (1 Tess 4,3-5,7)

Familien, den grunnleggende institusjon
Familien er den viktigste sosiale enhet i samfunnet. Derfor underviser Bibelen
meget om livet i familien. Guds vilje for ektefeller, for foreldre og barn
trenger på ny å bli løftet fram i forkynnelse og undervisning. Et godt
familieliv kommer ikke av seg selv, men krever aktiv innsats for dag til dag
og fra alle medlemmene i familien. Også i denne del av vårt liv trenger vi å
søke Herrens veiledning, han støtte og kraft.
For at samlivet mellom ektefellene og mellom foreldre og barn skal utvikle
seg positivt, må vi møte hverandre med de holdninger som Skriften viser oss
som grunnleggende: Kjærlighet, respekt, vennlighet, omsorg og tilgivelse.
Hovedansvaret for barna har Gud gitt til foreldrene. Det er deres store kall og
oppgave å oppdra med ”den oppdragelse og rettledning som er etter Herrens
vilje.” (Ef es.6,4). Dette innebærer en oppdragelse på kristen grunn, der
foreldrene skal be om visdom til å vise den rette balanse mellom kjærlighet
og fasthet, mildhet og disiplin.

Moderne psykologi har lært oss hvor avgjørende de første leveår og
oppvekstmiljøet er for vår personlighetsutvikling. Dette er med på å
understreke den sentrale rollen som foreldrene er gitt i Bibelen. Denne
oppgaven kan ikke løses tilfredsstillende hvis ikke ektefellene har tid med
hverandre og tid med sine barn.
I denne sammenheng kan det ikke anses som et ubetinget gode at begge
foreldrene arbeider utenfor hjemmet når barna er små. Vl vil advare mot en
livsstil der vi blir styrt av materielle mål. Samtidig som den enkelte familie må
finne sin vei i avveiningen mellom yrkesaktiv innsats utenfor hjemmet og
yrkesaktiv innsats i hjemmet, er det viktig å peke på barnets behov som en
grunnleggende verdi i denne sammenheng. Vår tid trenger en fornyet visjon
av at foreldreoppgaven er en av de viktigste i kulturen overhodet.

Skapt i Guds bilde
En hører i dag i urovekkende grad om økende kvinnemishandling og
overgrep mot barn. Respekten for enkeltindividet, dets verdighet og ære,
svekkes. Gjennom pornografiske blader og filmer forsimples Guds tanke om
seksualitet og samliv. Kristi kirke kan ikke godta noen form for mishandling
og misbruk av mennesket. Gud skapte oss i sitt bilde, til mann og kvinne
skapte han dem. Han kalte mennesket til fellesskap med seg og gav oss sine
bud, som er gode. De mange negative trekk i tiden skyldes i stor grad at
respekten for guds bud er svekket. I denne situasjonen kaller vi dere alle til
fornyet tro på Guds gode vilje, som mann og kvinne, som foreldre og barn,
som ektefeller og som samfunnsborgere.
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