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Af teologisk lærer, cand.theol. Leif Andersen

Resume: Over for de forskellige tolkninger, der ser en åbning for vielse af fraskilte i visse
tilfælde, fastholdes et generelt Nej i alle tilfælde.

Nogle emner i Skriften er tonstunge at arbejde med. Og dette: skilsmisse og nyt ægteskab,
er (næst efter spørgsmålet om den evige fortabelse) måske det tungeste emne, jeg har haft at
gøre med. Det er et af de temaer, hvor jeg virkelig har følt Jesus ukærlig og ubarmhjertig.
Og det er tungt, uanset om det er den ene eller den anden tolkning, man når frem til. Men
værst er det selvfølgelig, hvis man nu er kommet frem til, at Jesus ikke engang tillader en
“uskyldig” part at gifte sig igen.

For nu at lægge ud med de værste og mest anfægtende konsekvenser: Hvordan er det at sid-
de og drøfte en tekst som Mark 10,11f med en fraskilt mor: “Den, der skiller sig fra sin hu-
stru og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud mod hende; og hvis hun skiller sig fra
sin mand og gifter sig med en anden, begår hun ægteskabsbrud”? Hun har måske (efter alt,
vi kan se) været ret uskyldig i skilsmissen. Hun er måske først blevet kristen efter skilsmis-
sen. Eller hun indvender måske, at hvis hun i sin tid blot (som han ønskede det) havde levet
sammen med ham, så havde hun i dag kunnet gifte sig ... – men fordi hun dengang insi-
sterede på “at få papir på det”, så er hun i dag fraskilt i stedet for ugift, og kan altså med Je-
su ord ikke gifte sig igen. Eller hendes børn mangler katastrofalt en ny far ...

Så er man derhenne, hvor der ikke er andet at holde fast i end blind tillid til, at når nu det er
Jesus, der har sagt det, så må det jo være sagt i kærlighed.

Noget andet er så, at man måske godt efterhånden kan skimte, at det virkelig er sagt i kær-
lighed, og tilliden måske ikke behøver være helt blind; det vil jeg gerne vende tilbage til til
sidst.

Halmstrå
Men indtil da griber man jo selv til halmstrå: Var der dog ikke en mulighed for alligevel at
sige Ja til den fraskiltes nye ægteskab? – uden at kollidere med Jesu ord! Matt 19 med den
såkaldte utugtsklausul kunne jo fx – isoleret set – godt se ud til at bløde op på det skarpe
forbud i Luk 16,18. Og kunne det måske endda udvides til en mere generel “uskyldigheds”-
klausul?

Og hvad vigtigere er: Det er jo Gud selv, der i Moseloven åbner ikke bare for skilsmisse,
men også for nyt ægteskab (Deut 24,1ff) – og Jesus bekræfter, at denne ordning er gudgiven
(Matt 19,8)!

Gud har givet ordningen med skilsmissebrevet og det nye ægteskab til verden – ligefrem til
sit eget teokratiske gudsfolk: ikke som en skabelsesordning, men som en syndefaldsordning
(“fra begyndelsen var det ikke sådan”), dvs. en ordning som fx kongeloven (Deut 17,14ff, 1
Sam 8), hvor den omsorgsfulde Skaber tager den ikke-ideelle situation til efterretning og gi-
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ver ordninger for at forhindre os i at ødelægge os selv og hinanden helt. Det er slående, at
selv om Israels kongedømme var en syndefaldsordning og ikke givet efter den ideelle be-
stemmelse, gør Gud den ikke desto mindre til forbillede på sin Søns frelsergerning.

Ordningen med skilsmissebrev og nyt ægteskab bør altså kunne findes i ethvert samfund;
Gud selv har bestemt, at der i et samfund skal gives mulighed for at vie fraskilte! Og det må
vi – netop som kristne! – forvente, ja forlange af samfundet: Denne ordning er nødvendig
som et mindste onde.

Men nu er det jo klart efter Jesu ord, at denne ordning er givet “for de hårde hjerters skyld”
– det er en magtordning, NT-ligt talt hørende til det verdslige regimente, ikke til det åndeli-
ge regimente. “En kristen med et hårdt hjerte er en selvmodsigelse” (Skovgaard-Petersen);
kirken kan ikke skyde sig ind under og ligefrem forvalte en ordning, der er givet for de hår-
de hjerters skyld.

(Et sideemne falder uden for denne artikels rammer: Folkekirken har en besynderlig blan-
dingsstatus med civil forvaltning af fx fødselsregistrering og vielser. Der var derfor en egen,
forskruet logik i den gamle statskirkeordning, hvor præsten ikke engang havde ret til at
nægte vielse af fraskilte, selv om nyt ægteskab blev regnet for kristeligt forkasteligt (se fx
Jakob Knudsens roman Den gamle præst). Men denne mærkværdighed er ikke på samme
måde problemet i dag, hvor præstens ret til at nægte vielse af fraskilte er retsligt fastslået).

Det gamle spil om Enhver
Over for denne gudsbestemte pragmatik er Jesu forbud rystende radikalt: “Enhver, som
skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud, og den, der gifter
sig med en fraskilt kvinde, begår ægteskabsbrud” (Luk 16,18)!

Ikke blot nogle, ikke blot de skyldige, ikke blot de “aktive” i skilsmissen, ikke blot dem, der
har bedrevet utugt, forbydes det at gifte sig igen – men simpelt hen enhver.

Hvorfor siger han enhver? Så vidt jeg forstår dette, er grunden, at et ægteskab ikke bare er
uopløseligt mht. moralsk forpligtelse, men er faktisk, realiter, uopløseligt! Det er ikke bare
sådan, at man ikke bør ophæve det, men sådan, at det faktisk ikke kan ophæves, som om det
aldrig havde været. Den fraskilte er fraskilt, ikke gen-ugift!

Det er ikke en leg med ord; det får voldsomme konsekvenser. Det fremgår af et ret specielt
ordvalg i fx Matt 5,32;  Mark 10,11f: Det, der opstår i og med den fraskiltes nye ægteskab,
er moicei,a, ikke pornei,a. Pornei,a er det brede samleudtryk for sexuel synd. Moicei,a er det
smallere udtryk for ægteskabsbruddet, hor – altså ægteskabsbrud ikke i betydningen ophæ-
velse af ægteskabet, men brud på ægteskabets pagt.

Fx rammer det 6. bud ikke utugt i bred almindelighed! @a'n>Ti al{ forbyder simpelt hen ægte-
fæller at bedrive hor; og selv om vi godt kunne tænke os, at det forbød fx førægteskabelig
sex, så er det altså ikke det, der ligger i det. Og vi kan ikke vride det for at få det med i am-
munitionslageret imod førægteskabelig sex. Det må vi finde andetsteds.

Det chokerende er altså, at synden i den fraskiltes 2. ægteskab ikke er “utugt” med den nye
ægtefælle, men “ægteskabsbrud” over for den første ægtefælle – se Mark 10,11: “Den, der
skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud mod hende; og
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hvis hun skiller sig fra sin mand og gifter sig med en anden, begår hun ægteskabsbrud.”!
Jamen hvordan kan det kaldes “ægteskabsbrud” over for den første ægtefælle, når dét ægte-
skab er ophævet?!

Det er det heller ikke! Det er netop ikke ophævet, som om det ikke havde været. Det første
ægteskab er i en eller anden forstand stadig intakt, så bogstaveligt og håndgribeligt, at det
kaldes for moicei,a at tage sig en ny ægtefælle!

Og if. Matt 5,32 forvoldes der, at der begås moicei,a imod ens første ægtefælle, hvis ved-
kommende tager sig en ny – altså ægteskabet består i en eller anden forstand endnu!

Kittel I 650 (Stauffer om ga,moj): Jesu syn er “a new Halacha which can sometimes allow
legal divorce but leaves intact the henosis of the marriage partners”. Selv om jeg vil reserve-
re mig over for betegnelsen Halacha om Jesu etik, er den centrale pointe uomgængelig: Den
fraskilte udelukkes fra nyt ægteskab, ikke fordi han/hun har en synd i sin fortid, der hedder
skilsmisse, men fordi han/hun i sin nutid stadig har en intakt henosis-relation til sin første
ægtefælle ...

Det danske udtryk “ægteskabsbrud” kan altså ikke forstås som brud på ægteskabet i den for-
stand, at det skulle bryde eller opløse ægteskabet; det bryder ægteskabspagten. Moicei,a er
brud på ægteskabsbudet. Og dermed forudsætter det i virkeligheden, at der stadig (i en af-
ledt forstand) er tale om et ægteskab! Det forudsætter, at ægteskabet i en eller anden for-
stand stadig er intakt. Man kan ikke begå moicei,a mod én, der ikke er gift!

Ewald Löwestam (der dog vistnok i dag ikke konsekvent vil afvise vielse af fraskilte) i
doktorafhandlingen Äktenskapet i Nya Testament: “Äktenskabet upplöses enligt nya testa-
mentet icke realiter, även om man och hustru med gällande lags sanktion skilja sig från va-
randra. Makarne höra alltfort ihop”.

Derfor forudsætter Paulus i sit billedbrug i Rom 7,2f (om vort “ægteskab” med loven, og
befrielsen og det nye ægteskab med Kristus), at det nye ægteskab er man først fri til ved
død.

Og det er hans grundholdning også i den konkrete applikation i 1 Kor 7: “En kvinde er bun-
det, så længe hendes mand lever; men dør manden, er hun fri til at gifte sig” (v 39) – og
konsekvensen er dermed givet allerede i v 10f: “De gifte byder jeg, dog ikke jeg selv, men
Herren, at en kvinde ikke må skille sig fra sin mand – men er hun blevet skilt, skal hun for-
blive ugift eller også forlige sig med sin mand – og en mand må heller ikke skille sig af med
sin hustru”.

Dette er for øvrigt det eneste sted, hvor selve udtrykket “skal forblive ugift” anvendes om
den fraskilte. Jesus anvender det ikke direkte (om end sagen jo forudsættes).

Og da lægger vi mærke til, at konteksten netop forudsætter, at skilsmissen er sket på den
andens initiativ (sikkert endog på den andens forlangende, men i hvert fald under den an-
dens pres). Over for 1 Kor 7 kan der ikke henvises til, at man har “lidt skilsmisse”, er “ble-
vet påtvunget skilsmisse” eller lignende. Uanset hvad: Man skal “forblive ugift”. Først når
den første ægtefælle er død, er man fri til at gifte sig igen.
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Så vidt jeg ser det, leder man forgæves efter et fuldstændig kategorisk forbud imod skils-
misse. Skilsmisse kan påtvinges én, hvad enten det afkræves af én, eller det simpelt hen er
det mindste onde: 1 Kor 7,10f.15.

Og jeg ser ikke noget i Skriften til hinder for, at man direkte anbefaler et menneske at søge
skilsmisse, hvis denne tvang kommer faktisk og uopretteligt (om end måske ikke formelt)
fra den anden – fx ved vold eller terror eller psykisk sygdom.

Det kategoriske forbud går altså ikke på skilsmissen, men på det nye ægteskab.

Utugtsklausulen
Men hvad så med “utugtsklausulen” i Matt 19: “Den, der skiller sig fra sin hustru af anden
grund end utugt og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud” (Matt 19,9)? Hvis vi kun
havde haft Matt 19,9 og 5,32, ville jeg være åben over for at forstå dette som en undtagelse
fra forbudet mod nyt ægteskab. Jeg ville ganske vist, allerede isoleret set, have store van-
skeligheder ved en sådan tolkning:

1. Jeg ville have svært ved at forene det med hele billedet i Bibelen om det realiter uoplø-
selige ægteskab.

2. Og jeg ville have store vanskeligheder med at forstå, hvorfor parallelteksten i Mark 10
helt skulle udelade så væsentlig en undtagelse; forbudet dér er fuldstændig kategorisk. Og
selv om skrift skal tolke skrift, så kan man næppe gå ud fra, at Markus har skrevet en
uholdbar kategorisk formulering i forventning om, at Matthæus senere ville komme og blø-
de den op ...

3. Med den store svaghed, som “rimelighedsargumenter” er: Jeg ville også have store van-
skeligheder med at antage, at Jesus som den eneste undtagelse ville nævne pornei,a. Hvor
sandsynligt er det, at han ville gå helt uden om fx frafald, psykisk terror eller vold? – er det
ikke at gøre Jesus til kasuist? (Med mindre der – så at sige! – består en kvalitetsforskel
mellem utugt og al anden grund til skilsmisse, fx hvis den kan anses for allerede at have op-
hævet ægteskabet; det vender jeg tilbage til).

Men jeg ville nok lade al tvivl komme denne tolkning til gode! – hvis vi kun havde denne
tekst ...

Der er bare så enorme vanskeligheder ved den tolkning, at jeg efter megen tøven simpelt
hen vil kalde den uholdbar. Jeg tror ikke, Luther havde ret; jeg tror ikke, NT indeholder no-
gen undtagelsesklausul. Og selv om det er svært at sige i en broderlig debat i det MF’ske
rum: Jeg kan ikke engang se tilstrækkelig usikkerhed til at lade tvivlen komme den til go-
de ... – jeg kan ikke engang se et halmstrå. Og min grund er ganske enkelt, at den ville for-
udsætte en regulær selvmodsigelse i Jesu undervisning: “Enhver, som skiller sig fra sin hu-
stru og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud, og den, der gifter sig med en fraskilt
kvinde, begår ægteskabsbrud” (Luk 16,18).

Jeg er meget i tvivl om, hvad Matt mener. Og jeg synes faktisk ikke, at jeg endnu har mødt
en fuldstændigt tilfredsstillende eksegese. Heller ikke en fuldstændigt tilfredsstillende ekse-
gese, som støtter mit eget synspunkt! – Men jeg kan ikke være i tvivl om, hvad Luk 16,18
mener: Der står ganske enkelt Pa/j!
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Klare og uklare tekster
Og her bliver det eksegetiske princip afgørende, at de uklare steder skal læses i lyset af de
klare. Dermed mener jeg ikke, at den kategoriske tekst eller den konsekvente tekst automa-
tisk er den klare tekst. Det vil det normalt være; men det kan forekomme, at meget kategori-
ske udsagn ét sted ikke gradueres eller nuanceres af andre tekster (for det ville indebære
modsigelse), men præciseres eller udlægges af andre tekster! Det gælder fx Jesu kategori-
ske løfter om bønhørelse, der så præciseres eller udlægges af andre NT-tekster, som indfø-
rer et conditionaliter-forbehold: Han giver os alt, hvad vi beder om, forudsat det kan brin-
ges i overensstemmelse med Guds vilje!

Men en sådan tolkning (hvor den kategoriske tekst fremstår som den dunklere, der må præ-
ciseres eller udlægges af den knap-så-kategoriske, men klarere tekst) er så prekær, at den i
hvert enkelt tilfælde kræver, at det udelukkende kan forstås på den måde! – altså at de tilsy-
neladende modstridende tekster udelukkende vil kunne forliges på denne måde. Og det er
der mildest talt ikke tale om her! Tværtimod. For at skære det ud i pap: Luk 16,18 kan kun
læses på én måde – Matt 19 kan læses på flere måder!

Og dermed skal den kategoriske tekst (forbudet mod nyt ægteskab) læses som den klarere
tekst, og den dunklere tekst (utugtsklausulen) må læses i lyset heraf: Kan utugtsklausulen –
på nogen mulig måde – forstås på anden vis end som en undtagelsesklausul, skal den læses
på disse andre måder (fordi alternativet ville være en kollision, en modsigelse mellem to
tekster).

Før vi går til de mulige tolkninger af Matt 19, vil jeg dog gøre opmærksom på, at det i vir-
keligheden kun er Matt 19,9; 5,32a, der fremstår som “uklare”; samtlige øvrige steder er
klare. Og kategoriske. Selv Matt 5,32b (!) fremstår lige så kategorisk i sit forbud: Der står
ganske vist ikke et betonet pa/j, men dog et o]j eva.n, “dersom nogen”, “den som”. Så hvis
5,32a forudsætter en undtagelse, og 5,32b er konsekvent uden undtagelser, så har vi altså en
selvmodsigelse, ikke mellem to evangelier, men inden for én og samme sætning.

Men hvad mener Jesus, hvis ikke der er tale om en undtagelsesklausul?

Jeg vil vove et par forslag, selv om jeg ikke selv føler dem tilfredsstilende:

Læg mærke til, hvad han ikke siger: Han siger ikke, at i tilfælde af utugt er det OK at lade
sig skille henholdsvis gifte sig igen. I virkeligheden taler han slet ikke om de tilfælde, hvor
der er begået utugt, men om de tilfælde, hvor der ikke er begået utugt. Dermed er det helt
forkert at læse dette udtryk som en betonet pointe; og sådan fremtræder det da heller ikke på
nogen måde, hverken i 19,9 eller i 5,32. Det er snarere i Matt 19 en parentetisk præcisering,
en slags emneafgrænsning i Jesu diskussion med jøderne: Hvad er det egentlig, I og jeg dis-
kuterer her? – vi diskuterer de tilfælde, hvor skilsmissen er sket mh. evpi. pornei,a|!

Og det viser sig da også, at hele diskussionen i Matt 19 netop forudsætter skilsmisse, hvor
der ikke har været tale om utugt: I tilfælde af utugt var konsekvensen jo ikke, at man fik et
skilsmissebrev og blev sendt bort; konsekvensen ved utugt var døden ved stening. Skilsmis-
sebrevet handler netop om de tilfælde, hvor skilsmissen er sket  mh. evpi. pornei,a|.
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Steningen har næppe været meget i brug på Jesu tid; men her er det jo altså tolkningen af
Moseloven, der er er temaet – ikke dens aktuelle praksis. De vil fange Jesus; og som altid
drejer han deres fælde rundt imod dem selv: “jeres hårdhjertethed”.

Er dette rigtigt, må det også være baggrunden for indskuddet i Matt 5: parekto.j lo,gou
pornei,aj. Selv om det her er discipelundervisning og ikke et polemisk udsagn, fremtræder
det stadig som en emneafgrænsning specielt af interesse for de jødiske/jøde-kristne læsere,
Matt henvender sig til. Læst isoleret kan det til nød forstås som en betonet pointe – men ik-
ke uden at kollidere med Mark- og Luk-teksterne

I senjødedommen var der muligvis endnu en grund til, at Jesus afgrænser emnet her: Löwe-
stam hævder, at en mand, hvis hustru var grebet i hor, if. senjødisk praksis ikke blot havde
ret til, men ligefrem pligt til at lade sig skille. Talmud: Den utro hustru er for altid “forbudt”
for sin mand. Han måtte ikke fortsætte det ægteskabelige samliv med hende. Blau hævder
(if. Löwestam), at dette var så selvfølgeligt, at spørgsmålet, om en mand fik lov at beholde
en utro hustru vistnok i Talmud aldrig bliver genstand for diskussion.

Så Löwestam forstår Jesus i Matt 5,32a således: “Var och en som skiljar sig från sin hustru,
utan att på grund av hustruns utomäktenskapliga sexualumgänge vara til följd av gällande
lags bestämmelser tvingad därtill, han blir orsak till att äktenskabsbrott begås med henne” –
og Matt 19,9 tilsvarende: Hvis ikke man pga. den gældende praksis har været tvunget til at
skille sig fra sin hustru, og alligevel gør det, så bedriver man hor ved at skille sig fra hende
og gifte sig med en anden.

Alt dette er muligvis rigtigt. Det er ikke tvingende tolkninger, men til nød acceptable. Men
det er heller ikke afgørende; vi er ikke nødt til at komme med en tilfredsstillende forklaring
på Matt 19,9 og 5,32a; det er nok at fastslå, at det er langt mere uklare og flertydige tekster
end Mark- og Luk-teksterne. Dermed ikke sagt, at det er tekstens fejl; den har måske været
langt enklere og lettere forståelig for de første læsere end for os. Vi må blot konstatere, at vi
har sværere ved at læse den i dag ...

Vi må begynde med det sikre! – og så kan vi derfra arbejde os så langt ind i det usikre, som
vi kan. Men vi kan ikke vende det rundt, så den behageligt uklare tekst bruges til at svække
den ubehageligt klare.

Sekundæ re detaljer
Et par sekundære detaljer bekræfter for mig at se, at der virkelig er tale om radikalitet og
konsekvens i Jesu forbud:

a. Disciplenes reaktion i 19,10 (så “er det bedre ikke at gifte sig”) tyder på radikalitet i Jesu
undervisning: Der er altså ikke nogen vej ud ...

b. 19,11f (om de til ægteskab “uegnede”) understreger, at Jesu anliggende i sammenhængen
har været en afvisning af ægteskab og ikke en tilladelse til ægteskab!

Og dermed må undtagelsestolkningen se i øjnene, at den forsøger at bygge på, hvad Jesus
måske ville have sagt om en situation, han strengt taget slet ikke omtaler!

Dertil kommer en række usandsynlige konsekvenser af en sådan undtagelsestolkning:
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1. Jesus skulle hermed have accepteret forstødelse af den utro ægtefælle, blot i forbifarten,
uden nogen formaning til forligelse eller tilgivelse, og uden noget hensyn til evt. børns be-
hov.

2. Kun den fraskilte, hvis ægtefælle har været fysisk utro, skulle hermed have ret til nyt
ægteskab – ikke voldsofferet, ikke den forladte, ikke den terroriserede.

3. Jesus skulle hermed acceptere forstødelse af den utro ægtefælle samt ret til nyt ægteskab
i ethvert tilfælde, uden nogen nuancer med hensyn til gensidigt ansvar, uden nogen spørgen
til egen erkendelse eller anger.

Konsekvensen heraf ville være, at præsten alene havde at spørge til: Hvem var den utro
part?! – og helt lade ligge, hvem der reelt var den mest svigtede part, helt lade ligge, om der
er tale om erkendelse af ansvar hos nogen af parterne osv. Det er for mig at se, for at sige
det rent ud, en ren skrivebordskonstruktion.

4. I konteksten i Matt 5 og 19 forekommer det mig helt ubegribeligt, om Jesus med hele sit
fokus på Gudsrigets radikale etik (på det, der “var fra begyndelsen”), så pludselig i en side-
bemærkning skulle trække et element ind fra den syndefaldsordning, der er givet for de hår-
de hjerters skyld, og integrere den i Gudsrigets etik. Skulle han virkelig i Matt 5, hvor hele
konteksten er den radikale formaning til absolut tilgivelse og kærlighed, så pludselig i en
indskudt bemærkning undtage den utro ægtefælle fra al tilgivelse og med et pennestrøg
godkende den besvegne parts forstødelse af sin syndige ægtefælle?!

5. Den gængse løsning herpå er en vilkårlig udvidelse af “utugts”-klausulen til en mere ge-
nerel “uskyldigheds”-klausul. Men noget sådant finder intet belæg, ikke engang i “uklare”
tekster.

Det er også meget sjældent, at tilhængere af undtagelsestolkningen faktisk er konsekvente
over for deres egen tolkning. Utugtsklausulen bliver næsten altid (i den “gammel-lutherske”
tolkning) udvidet til en slags uskyldighedsklausul – og en sådan vilkårlighed (der ikke støt-
tes af nogen tekster overhovedet, ikke engang af halmstrået  mh. evpi. pornei,a|) bekræfter for
mig at se, at der virkelig er tale om en skrivebordstolkning. Al sjælesørgerisk erfaring siger
da også som noget grundlæggende, at selve princippet om “en uskyldig part” er obskurt.

Det kan ikke nægtes, at det i ekstreme tilfælde må fastholdes, at der virkelig er en overgri-
ber og et offer. Og det vil ikke være rigtigt at blande gudsrelationen (hvor vi alle er skyldi-
ge) ind i samlivsrelationen og insistere på, at dermed er begge pr. def. lige skyldige. Hvor
der virkelig er tale om et offer, skal skyld ikke krampagtigt fordeles ligeligt! Det ville være
et nyt overgreb.

Samtidigt må det fastholdes, at i de fleste tilfælde er skyld/uskyld et særdeles speget begreb
(jf. fx Sigrid Undsets Kristin Lavransdatter, hvor Erlend så helt tydeligt er den utro part;
men hvem er mon den mest skyldige?). Herom til sidst.

Utugt som eneste undtagelse
Men nu møder vi jo altså den usædvanlige tolkning, der netop ikke vil udvide undtagelsen
til en generel uskyldighedsklausul, men konsekvent fastholder, at ingen fraskilte har ret til
nyt ægteskab, undtagen alene den ved utroskab besvegne ægtefælle!
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Det er bestemt en tolkning, der ikke lider af den mere almindelige gammel-lutherske tolk-
nings vilkårlighed. Men den lider af andre alvorlige svagheder:

1. Den er nødt til i de kategoriske forbudstekster at underforstå en “selvfølgelig” undtagel-
se, nemlig den sexuelle utroskab. Det er i sig selv så betænkeligt, at den i mine øjne falder
alene på dét.

2. Den er nødt til at indføre et princip om aktiv/passiv part i skilsmissen: Forbudet mod nyt
ægteskab må underforstået kun gælde den skyldige, den aktive part i utroskaben og skils-
missen. Men det ender i en ny vilkårlighed! For hvis man overhovedet kan underforstå en
sproglig skelnen mellem den skilsmisseforvoldende og den skilsmisselidende part (hvilket i
sig selv er tvivlsomt), går en sådan skelnen snarere i den stik modsatte retning: I Mark
10,11f  forbydes det den, der bortsender sin hustru, at indgå nyt ægteskab (}Oj a'n avpolu,sh|
th.n gunai/ka auvtou/ kai. gamh,sh| a;llhn moica/tai evpV auvth,n\ kai. eva.n auvth. avpolu,sasa to.n
a;ndra auvth/j gamh,sh| a;llon moica/taiÅ Tilsvarende forbyder Luk 16,18a enhver mand at
bortsende sin hustru og gifte sig med en anden: Pa/j o` avpolu,wn th.n gunai/ka auvtou / kai.
gamw/n e`te,ran moiceu,ei – medens Luk 16,18b forbyder manden at indgå ægteskab netop
med en bortsendt hustru: kai. ò avpolelume,nhn avpo. avndro.j gamw/n moiceu,eiÅ

At underforstå, at der i begge tilfælde må være tale om den passive, den skilsmisselidende,
den uskyldige part, er rent vilkårligt. For det kræver, at det i én tekst (og i det ene halvvers!)
skulle være den skilsmisseforvoldende, der er den skyldige, og det i en anden tekst (og i det
andet halvvers) skulle være den skilsmisseforvoldende, der er den uskyldige! Markus skulle
forudsætte, at det er den, der bortsender, der er skyldig (fordi det jo er ham, der skiller sig
og sender den stakkels kvinde bort) – og Lukas skulle i det ene halvvers forudsætte det
samme, men i det andet halvvers forudsætte, at det er den bortsendte, der er skyldig (fordi
hun jo må have gjort sig skyldig i et og andet!). Sådan en krydsen frem og tilbage mellem
modsatrettede underforståetheder er og bliver urimeligt kunstig; men det er dét, hele tolk-
ningen hviler på. Og det bliver helt uforståeligt, når denne tolkning fastholder, at den for-
stødte hustru med skilsmissebrevet er fri til nyt ægteskab; for dermed er det jo netop den
utugtige part, der bortsendes – og derefter belønnes med ret til nyt ægteskab!

3. Den er nødt til at indføre en kvalitetsforskel mellem sexuel utroskab og alle andre over-
greb (fordi den jo fastholder, at hverken skilsmisse efter vold, psykisk terror eller psykisk
sygdom giver ret til nyt ægteskab). Det sker åbenbart ud fra en tese om, at den sexuelle
utroskab ikke blot er et overgreb, der kan lede til skilsmisse, men i sig selv ligefrem ophæ-
ver ægteskabet. Skilsmissen er derefter at betragte nærmest som en besegling af et fait ac-
compli. – Men:

a. Der er ganske enkelt (ud over måske utugtsklausulen selv; og det var jo den, der skulle
belyses!) ingen tekster i Skriften, der tillægger utroskaben en sådan ægteskabsopløsende ka-
rakter.

b. Det ville forudsætte, at sexualakten har ægteskabskonstituerende karakter. Og det er if. al
klassisk ægteskabs- og sexualetik ikke tilfældet.

c. Det ville kollidere med samme tolknings udlægning af 1 Kor 7, som forstås som en tilla-
delse til nyt ægteskab også til den, der er bortsendt af en vantro ægtefælle.
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d. Det ville – i lyset af Jesu generelle holdning til horkvinder – stadig være ubegribeligt, at
Jesus her med en sidebemærkning skulle tillade en bedraget ægtefælle at forstøde den utro,
uden den mindste anfægtelse af de omkringståendes dømmesyge og sexualforargelse, uden
den mindste formaning eller opmuntring til forsoning.

e. Denne tolkning har et stærkt og bevægende argument i påstanden om en overførsel af
Moselovens straf over den utro part til kristenetikkens “straf” over den besvegne part (der jo
på grund af den andens utroskab rammes af livslangt cølibat). Det er netop sådan en be-
tragtning, der gør Jesu Nej tilsyneladende ubarmhjertigt! – Men enten må denne tolkning
udvide utugtsklausulen til en generel uskyldighedsklausul, eller også må den se i øjnene, at
netop denne urimelighed jo rammer alle fraskilte ofre for alle andre slags overgreb: den
forladte, voldsofferet, den terroriserede, de er jo if. denne tolkning (såvel som min egen)
netop ramt af denne urimelige konsekvens, at de på grund af den andens overgreb “straffes”
med livslangt cølibat.

4. Jeg vil ikke afvise, at Matt 5,27ff læst isoleret kunne forstås som en fremadskridende
domsudvikling, hele tiden underforstået: rettet imod den skyldige part og ikke imod den
uskyldige. Men derfra og så til at hævde denne tekst som den klare og Mark- og Luk-
teksterne som de uklare, er i mine øjne et ubegribeligt spring.

Et eget problem udgør 1 Kor 7,27f: Hvad vil det sige, at en mand er le,lusai, fri til at gifte
sig? Forudsætter formen nødvendigvis (som antydet i 1992-overs.: “er du løst”) en frigørelses-
begivenhed, nemlig skilsmissehandlingen? Næppe. Den er mulig (pga. det foranstående mh. zh,tei
lu,sin), men heller ikke mere. En perf.-pass.-form som denne kan lige så vel betegne en status, en
stand, som også antydet i andre oversættelser: “er du fri, ikke-bunden” el.lign. Det kan lige så vel læses
blot som en parallelform til det indledende  de,desai        gunaiki,: “er du bunden til en kvin-
de ...”, dvs. er du ikke-bunden, fx af noget ægteskabsløfte.

Og igen: Over for de kategoriske forbudstekster er det ikke tilstrækkeligt at anføre en mulig oversættel-
se; den skal være tvingende nødvendig for at anfægte den kategoriske tekst. Og oversættelsen “har du
været igennem en frigørelsesbegivenhed” er bestemt ikke tvingende nødvendig.

Dertil kommer, at det på mig virker helt usandsynligt, at Paulus – efter indtrængende i v. 10f at have
formanet den fraskilte til at forblive ugift – så pludselig i v. 28 skulle sige med sådan en flothed til en
fraskilt: “... men gifter du dig, har du ikke dermed begået nogen synd”!

Men hvad så  med tilgivelsen?!
Ordet tilgivelse ryger os meget hurtigt i tanke, fordi det er det, vi selv lever af. Og nægter vi
vielse, kan det netop lyde, som om vi nægter dem Guds tilgivelse. Og sådan vil mange af
dem ulykkeligvis forstå det. Derfor er (sammen med sætningen: “Børnene har brug for en
far”!) denne sætning dét, der gør mig svagest: “Jamen kan skilsmisse da ikke tilgives?”

Og det må fastholdes, at såvel den fraskilte som den gengifte kan have Guds tilgivelse. Det
er en frygtelig misforståelse, at den fraskilte og gengifte altid og automatisk skulle “leve i
synd” i den forstand, at de har forhærdet sig over for Guds tilgivelse. Oftest er der jo netop
ikke tale om forhærdelse over for noget, de udmærket godt ved, er rigtigt – oftest er der tale
om en ærlig misforståelse, fordi de er blevet bildt ind, at det er rigtigt og i orden. Og for tro-
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en er der nu engang en dramatisk forskel på, om man lever i forhærdelse, eller man lever i
en ærlig misforståelse.

Og med vor forpligtelse til at sige Nej følger en endnu vigtigere forpligtelse: forsøget at
forkynde Guds lov og Guds evangelium over for mennesker (det fortvivlende er ganske vist,
at netop af den præst, der siger Nej til at vie dem, kan de måske allervanskeligst høre det).

Men: Tilgivelse har bare intet at gøre med den fraskiltes ret til nyt ægteskab!

a. Forbløffende mange lutherske teologer krydser uden videre (og tilsyneladende uden
nærmere refleksion) frem og tilbage mellem en grundtanke om at vie den tilgivne og en
grundtanke om at vie den uskyldige.

Men det holder simpelt hen ikke! Begge grundtanker er besnærende; men man kan ikke ba-
re overse, at de ganske enkelt udelukker hinanden. Jeg har megen forståelse for nogle præ-
sters praksis, at de godt vil vie den fraskilte efter fx et skriftemål og tilsigelse af syndsforla-
delse; de må bare samtidig erkende, at de da ikke engang har nogen uklar “utugtsklausul” at
henholde sig til: Der er intet i Skriften, der tillader en sådan praksis.

Det er slående i fx Walter Trobisch’ formulering (i Det gælder kærligheden), hvor han net-
op kun vil vie den skyldige (dvs. den bodfærdige) part. Skal det endelig være, er det vel i
bedre overensstemmelse med evangeliet (og med sjælesørgerisk og parterapeutisk erfa-
ring!), end grundtanken om en uskyldig part er det. Men samtidig er det endnu mere umu-
ligt at håndhæve i praksis: Hvis eneste betingelse for at kunne gifte sig igen er, at man er
bodfærdig, skulle det dog nok kunne lade sig gøre at fortryde et og andet ...

Og dermed har man jo i virkeligheden åbnet for vielse af gengifte i alle tilfælde – og ikke
blot “i nogle tilfælde”.

b. “Tilgivelsen” udsletter synd og skyld – men den udsletter ikke det første ægteskab, som
om det ikke eksisterede. Lige som den ikke ophæver andre skabelsesrelationer (slægtskab,
køn, alder osv.), og ligesom den ikke ophæver Guds øvrige bud.

Og grunden til Nej’et er jo ikke, at de har en eller anden synd i fortiden, der ikke findes til-
givelse for; grunden er, at de endnu står i et intakt ægteskab ... – de er stadig et kød med den
første ægtefælle. Tilgivelse fjerner skylden, men ikke altid konsekvenserne. Man bliver ikke
jomfru igen af at blive tilgivet utugt. Man skifter ikke køn af at blive tilgivet, så at man i
kraft af tilgivelse skulle kunne vies til en af ens eget køn osv.

c. Det er fristende at tænke i “tilgivelse”, særlig når det første ægteskab kom før en evt. om-
vendelse: Hvorfor skulle tilgivelsen ikke også sætte den omvendte fri fra dén side af forti-
den? – men i virkeligheden burde tilgivelsen lige så vel kunne gælde den, der blev skilt som
kristen. Hvis det var dét, det handlede om, kunne den kristne vel også søge og få “tilgivel-
se” og dermed sættes fri til nyt ægteskab. Og hvor rimeligt ville det være at skulle spørge
den fraskilte: “Var du kristen eller ikke-kristen, da du blev skilt?”?!

d. Vedr. hele denne sortering i, hvilke fraskilte man vil vie (og vedr. mange andre elemen-
ter!), vil jeg henvise til Aksel Valen-Sendstads Skilsmisse og nyt ægteskab (Kolon 1992)
p29m: Kirken er ikke sat til at dømme over menneskets hjerter, skjulte gerninger, tanker og
motiver!
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Og i det mindste i dette forstår jeg meget vel de biskopper, der til nød kan acceptere, at præ-
ster siger Nej til at vie fraskilte, blot de siger Nej konsekvent og ikke begynder at opdele og
inddele skilsmisser og skyldsspørgsmål ...

e. Men hvad så med urimeligheden i den situation, at én i sin tid har forlangt ægteskab (fået
papir på det!) i stedet for bare at leve sammen (leve i synd!), og derfor nu, efter det første
ægteskabs sammenbrud, ikke kan blive gift igen?

Vi må ikke gøre os for hurtigt færdige med “urimelighederne”. Hvis der er slående og
ubærlige konsekvenser af ens syn, som strider imod alt, hvad man selv føler som rimeligt,
så skal man tage det alvorligt! Man kan ikke bare affeje det med, at “Vel er det vanvittigt,
men det skal det jo være; Ordet er jo altid til forargelse”. Det kunne jo også være os, der tog
grusomt fejl! Så når noget virker meningsløst, kærlighedsløst, urimeligt på os, skal vi tage
det alvorligt og så tjekke efter endnu en gang, om der virkelig ikke findes en rimeligere
tolkning. Men hvis vi så bliver ved med, i eksegetisk integritet og åbenhed, at lande på en
forståelse, der virker stødende, forargelig, urimelig på os, så m å vi bøje os. Og det gælder
for mig at se stadig her.

For det andet afslører den tankegang, at “de jo bare fik papir på det”, at vi ikke tager den re-
elle forskel alvorligt på det at blive gift og så det bare at leve sammen! Det er ikke blot en
bureaukratisk forskel, ikke blot en moralsk forskel; det er en reel, en ligefrem metafysisk
forskel. Der er dog en verden til forskel på, om de er blevet ét kød under Guds Ja eller de er
blevet ét kød under Guds Nej.

Men er det ikke ubarmhjertigt og brutalt?
Skrækscenariet er jo for os alle: Tænk nu, hvis jeg forstår Skriften forkert! – så har jeg væ-
ret med til at ødelægge livet for nogle. Så er jeg blandt dem, der “binder tunge og uover-
kommelige byrder sammen og lægger dem på menneskers skuldre, men selv vil de ikke røre
dem med en finger” (Matt 23,3).

Men selv om Walter Trobisch’ holdning er meget sympatisk, så er den altså (både for os
selv og for de fraskilte) endnu værre end det kategoriske Nej; han bliver spurgt, om han vil
vie alle fraskilte uden tøven: “Ikke uden tøven. Tværtimod med stor tøven. Men under visse
omstændigheder ville jeg vel.” Jeg er oprigtigt lettet over, at jeg i det mindste slipper for at
gå ind i den slags bedømmelsesvirksomhed. Rent bortset fra, at den i sig selv er et stykke
ubarmhjertighed.

Og så synes jeg trods alt, at jeg dog kan skimte Jesu kærlighed også i dette. Jeg behøver ikke
bare have fuldstændig blind tillid til, at han jo må være kærlig også i dette: Det er jo faktisk
ikke forbudet mod nyt ægteskab, Jesus kalder for hårdhjertethed; det er brugen af skilsmis-
sebrev og nyt ægteskab, han kalder for hårdhjertethed! Og det går op for én, at dette har han
ikke sagt for at pine de fraskilte ægtefæller; dette er sagt for at beskytte de svage ægteska-
ber!

Det, der hjælper mig til at turde fastholde dette i en samtale med den fraskilte, der så gerne
vil giftes, det er at forsøge at tænke på alle dem, der ikke er til stede ved samtalen: de svage
ægteskaber! Den mur, der holder den fraskilte ude fra nyt ægteskab, er den samme mur,
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som beskytter det svage ægteskab. Og vi kan ikke både bryde den mur ned og bevare den
intakt samtidigt ...

Når det synes ubarmhjertigt, må vi fastholde, hvor langt mere ubarmhjertigt det ville være
over for kriseramte ægteskaber, hvis vi (uretmæssigt!) åbnede muligheden for at forlade
hinanden og gifte sig på ny.

Netop i en konkret samtale med en fraskilt, hvor alt i mig længtes efter at kunne opmuntre
til vielse, fordi det virkede så vanvittigt at måtte sige Nej, gik det op for mig, at Jesus med
sine ord jo netop ville forhindre disse tragedier, ikke skabe dem.

Det er ikke få par, der vil kunne fortælle om, at Jesu kategoriske Nej til at gå fra hinanden
og finde sig en ny, var med til at tvinge dem – ikke blot til at blive sammen, men til at satse
alt på at redde ægteskabet og kærligheden!

Dette at forsøge at have alle dem for øje, der ikke er til stede, svarer fx til spændingen mel-
lem retsbevidstheden på den ene side og medlidenheden med de dømte og indsatte på den
anden side: Har man kun den medynkvækkende forbryder foran sig for øje, føler man det
langt rigtigst at gøre straffen så tålelig og så human som mulig. Men man er nødt til også at
have dem for øje, der ikke er til stede: først og fremmest ofrene – men også de svage, der
fristes så let til forbrydelse!

Til de fraværende, man må forsøge “at have for øje”, hører også børn og ægtefælle fra det
første ægteskab: Hvordan er det ikke for dem at høre om en præst, der lyser Guds velsignel-
se over en ny forbindelse, som for altid udelukker håbet om forsoning mellem forældrene?

Hele dette emne er for mig et af de tilfælde i kirken, hvor saltet virkelig kan miste sin kraft.
Og det er ulykkeligvis ikke bare teori; mængden af skilsmisser blandt kristne er eksploderet
de seneste år! Og ligesom jeg må leve med, at hvis jeg tager fejl i dette, så er jeg med til at
lægge uoverkommelige og unødvendige byrder på menneskers skuldre, sådan må  tilhæn-
gerne af et gammel-luthersk syn eller af klausultolkningen altså leve med, at hvis de tager
fejl, kan de ikke fraskrive sig et medansvar i dette.

Man kan retfærdigvis ikke bedømme et syn på konsekvenser, det ikke selv lægger op til.
Men det hører blot med til billedet, at åbningen imod vielse “i visse tilfælde” har ført et
sandt skred med sig.


