Om:

Ægteskab
og menighedens
forhold til gengifte

Dette er Kirken på Klippens retningslinjer for ægteskab, og for hvordan kirken
skal forholde sig til dem, som er blevet gift igen efter skilsmisse.
Ifølge Bibelen er ægteskabet Guds skaberordning og et livsvarigt forhold mellem
én mand og én kvinde (1. Kor. 7.39; Rom. 7.2-3). Gud vil, at alle mennesker skal
holde sig fra utugt. Det vil sige seksuel aktivitet uden for ægteskabet (Gal. 5.1921).
Et godt ægteskab er til stor velsignelse for ægtefællerne selv, for deres børn, for
deres nærmeste og for samfundet. Som menighed bør vi arbejde for at hjælpe
og værne alle ægteskaber. Vi må også møde enhver fraskilt og enhver gengift
med omsorg, kærlighed og med budskabet om, at der er tilgivelse for enhver bekendt synd (1. Joh. 1.9).
Der er uenighed om fortolkningen af Matt.19.9, hvor Jesus siger: “Jeg siger jer:
Den, der skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt og gifter sig med en
anden, begår ægteskabsbrud”. Nogle mener, at Jesus her åbner mulighed for
gengifte i de tilfælde, hvor en fraskilts ægtefælle har været vedkommende utro.
Andre mener, at Jesus i Matt. 19.9 alene åbner mulighed for skilsmisse - ikke
gengifte - for den, hvis ægtefælle har været utro. Andre steder synes Jesus og
Paulus at afvise enhver mulighed for nyt ægteskab for fraskilte (Mark. 10.11-12;
Luk.16.18; 1. Kor.7.10-11).
I Kirken på Klippen ville vi gerne finde en praksis, som tager hensyn til begge
disse syn. Men da det i praksis er umådelig svært at afgøre, hvem der er den
”uskyldige part” i en skilsmisse, har vi vedtaget følgende:
1. Vi ønsker at støtte de kristne ægteskaber og yde hjælp, støtte og vejledning overfor både dem, der ønsker at gifte sig, og for etablerede ægtepar.
2. Kirken på Klippen vier ikke fraskilte.
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3. Hvis nogle, som er blevet viet igen, ønsker at slutte sig til Kirken på Klippen, kan menighedsledelsen arrangere forbøn for deres ægteskab.
4. Fraskilte og gengifte bør modtages i menigheden som alle andre. Gennem
menighedens ord og handlinger bør de møde budskabet om Guds ubetingede nåde mod enhver synder, der omvender sig.
5. Alle troende er kaldet til at lovprise Gud og vidne om ham samt til at tage
del i evangeliets udbredelse.
6. Gengifte kan ikke varetage tjenester som menighedsledere og forkyndere i
Kirken på Klippen (jfr. 1. Tim.3.1-13; Tit. 1.6-9). Ikke fordi menighedsledere
og forkyndere er fri for synd. Men fordi de bør være forbilleder for menigheden i livsførelse og væremåde - også ægteskabeligt (1. Tim. 4.12; Tit.
2.7; 1. Pet.5.3).
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