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I Ordspråkene finner vi Guds visdom om hvordan våre liv kan se ut hvis vi lever sammen 
med Jesus. Et tema som tas opp her er utroskap, et tema som kanskje er et tabu i vår 
kultur fordi det bringer med seg mange vonde følelser og negative assosiasjoner. 
 
Synet på seksualitet har forandret seg i vår kultur de siste 60 årene, og sex har blitt mer 
eller mindre løsrevet fra ekteskapets rammer. Dette har også ført til et forfall av 
ekteskapsinstitusjonen, som Bibelen lærer er den beste og tryggeste rammen for 
samliv. I Bibebelen ser vi at ekteskapet er mer enn en kontrakt, men en pakt hvor 
ektefellene blir ett med hverandre. Noen forstår dette som noe som undertrykker vår 
seksualitet og livskvalitet, siden man binder seg til én partner for livet. I vår kultur ønsker 
man til og med å kunne skille sex og følelser. 
 
I denne konteksten blir utroskap et relevant tema, fordi man ser ut fra statistikker at det 
har blitt et vanlig fenomen. Én undersøkelse viser at opptil 41% av ekteskap i USA har 
blitt direkte berørt av utroskap, og det er en fremvekst av datingnettsteder som fremmer 
affærer og sidesprang. 
 
Ordspråkene tar opp denne tematikken som en far som samtaler om samlivet med sin 
sønn (Ordsp 5). Her beskrives den sterke fristelsen som kan ligge i det å være sammen 
med annen enn sin egentlige partner, men det advares også mot de bitre 
konsekvensene utroskap kan føre til (Ordsp 5,3-6).  

Et råd man får fra vidsommen i Ordspråkene er å unngå å utsette seg for 
situasjoner hvor fristelsen kan bli for stor og hvor forholdet til kjæresten eller ektefellen 
kan bli satt på spill (Ordsp 5,8). Dette handler ikke bare om fysisk utroskap, men også 
emosjonell utroskap. Gir vi våre følelser til et annet menneske enn den vi er sammen 
med, kan også dette ødelegge forholdet.  

Konsekvensene av utroskap kan være smerte og vonde følelser, og i verste fall 
splittede familier og ødelagte ekteskap (5,9-10). Derfor råder Gud oss til å være trofast 
mot vår partner (Ordsp 5,15-19). 
 
Mennesker søker alltid lykke i ting som aldri virkelig vil gjøre oss lykkelige, sånn som for 
eksempel penger og sex (Jer 2,13). Dette er som utroskap mot Gud som har skapt oss, 
fordi det er i Ham vi er ment å finne vår dypeste trygghet og tilfredsstillelse. Han ønsker 
at vi skal finne vår lykke i noe mer varig og ekte. Han ønsker ikke å tvinge oss, men Han 
ønsker å dele sin visdom med oss for vårt beste, og Jesus sier at Han kan bli en kilde til 
levende vann i oss som gir evig liv (Joh 4,13-14).  
 
Gud er en far som ønsker at vi skal forstå konsekvensene som våre handlinger kan ha 
og ta gode valg ut fra det, men ikke at vi skal tynges av å måtte følge lover, bud og 
regler. Jesus fordømte ikke kvinnen som ble tatt i ekteskapsbrudd, men Han viste 
henne nåde og gav henne en ny sjanse (Joh 8,1-11). Uansett hva vi har vært gjennom, 
er vi alltid velkommen hos Jesus. 
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SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE: 
 

• Hvilke holdninger har vår del av verden og vår kultur til utroskap? Hva er de 
samfunnsmessige konsekvensene av disse holdningene? 
 

• Hva sier Guds visdom om seksualitet og hengivenhet/troskap? 
 

• Les Joh 8,11. Hva ville du følt hvis du var en av anklagerne? Hva hvis du var 
kvinnen? 
 

• Alle mennesker søker på en eller annen måte lykke og tilfredsstillelse i andre ting 
enn Jesus. Når du vet at Jesus ikke vil fordømme deg, men ønsker å sette deg 
fri, hvilken “utroskap” ønsker du å bekjenne for Gud i ditt hjerte i dag? 

 
 

	


