Markus 10,2-9
Noen fariseere kom og spurte ham: "Har en mann lov til å
skille seg fra sin kone?" De ville sette ham på prøve. "Hva
har Moses påbudt dere?" sa han.
De svarte: "Moses har tillatt mannen å skrive skilsmissebrev
og sende henne fra seg." Da sa han til dem: "Fordi dere har
så harde hjerter, har Moses gitt dere dette budet. Men fra
begynnelsen av, ved skapelsen, skapte Gud dem som mann
og kvinne. Derfor skal mannen forlate sin far og mor og
holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp. Så er
de ikke lenger to; de er én kropp. Og det som Gud har
sammenføyd, skal mennesker ikke skille."

Skilsmisse på Jesu tid
1.

2.

Shammai
Skilsmisse bare lovlig ved utroskap eller annet
grovt svik
Hillel
Skilsmisse lovlig «av en hvilken som helst grunn»

5 Mos 24,1
Det kan hende at en mann har tatt en kvinne til ekte, men ikke
lenger ser på henne med velvilje fordi han har funnet noe
usømmelig hos henne. Han skriver et skilsmissebrev, gir henne det
og sender henne bort fra sitt hus.
Skilsmissebrev
«Du er nå fri til å gifte deg med hvilken mann du vil»

Hvor går grensene?
Hva er kjernen?

Martin Luther
* heller ikke jeg fordømmer deg
* gå bort og synd ikke mer

Lov

Evangelium
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Markus 10,2-9 Efeserne 5,25
Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og
ga seg selv for den,
31-33
Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin
kvinne, og de to skal være én kropp. Dette er et stort
mysterium; jeg tenker på Kristus og kirken. Men det gjelder
også hver enkelt av dere: Hver mann skal elske sin kone som
seg selv, og hun skal ha respekt for sin mann.
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Å ha Gud som
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