
 

 Utugt 
Mange kirker fastholder, at seksuelt samvær uden for ægteskabet er synd. At Gud sætter 
ægteskabet i højsæde er let at se i teksten. Ligeledes er det tydeligt, at man skal være sin 
ægtefælle tro. I det sammenhæng behøver man ikke gå længere end til, at vi skal elske vor 
næste som os selv, ægteskabsbrud er noget af det mest sårende, man kan komme ud for. 
Vi skal se på ordet utugt for at se, om vi kan udlede en bibelsk definition på, hvad det 
betyder, og om Bibelen eventuelt kan tillade et seksuelt forhold mellem to mennesker uden 
for et egentligt ægteskab. 
 
Strongs 4202 porneia er det almindelige ord oversat til utugt i den danske Bibel. Til forskel 
for moicheia, som bruges om ægteskabsbrud, betegner porneia enhver form for utugt. Især i 
Åbenbaringen benyttes ordet om åndelig troløshed (Norsk Studie Bibel). 

Følgende vers nævner utugt uden at give nogen definition på ordet: 
 
Matthæus 15 

v18 Men det, som kommer ud af munden, udgår fra hjertet, og det gør et menneske 
urent.  
v19 Thi fra hjertet udgår onde tanker, mord, ægteskabsbrud, utugt, tyveri, falsk 
vidnesbyrd og bespottelser.  
v20 Det er det, som gør et menneske urent. Men at spise uden at vaske hænder gør 
ikke et menneske urent.'  

Markus 7 
v20 Og han sagde: 'Det er det, som kommer ud af et menneske, der gør et 
menneske urent.  
v21 For indefra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker, utugt, tyveri, 
mord,  
v22 ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svig, umådehold, misundelse, bespottelse, 
hovmod, tåbelighed.  
v23 Alt dette onde kommer indefra og gør et menneske urent.'  

Apostlenes Gerninger 15 
v19 Derfor mener jeg, at vi ikke skal skabe vanskeligheder for de hedninger, der 
vender om til Gud,  
v20 men skrive til dem, at de skal holde sig fra besmittelse med afguder og fra utugt 
og fra kød af kvalte dyr og fra blod.  
v28 For Helligånden og vi har besluttet ikke at lægge nogen anden byrde på jer end 
dette nødvendige,  
v29 at I skal holde jer fra kød, der ofres til afguder, og fra blod og fra kød af kvalte 
dyr og fra utugt. Ved at holde jer fri af det handler I ret. Lev vel!'  

Apostlenes Gerninger 21 
v25 Men om de hedninger, der er blevet troende, har vi udsendt en skrivelse med 
bestemmelse om, at de skal vogte sig for kød, der ofres til afguder, og for blod og 
for kød af kvalte dyr og for utugt.' 
 
 



 

Romerne 1 
v28 Fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, prisgav Gud dem til en 
forkastelig tankegang, så at de gjorde, hvad der ikke sømmer sig:  
v29 De blev opfyldt af al slags uretfærdighed, [grundteksten og de engelsk Bibler 
har: utugt, fornication i mellem disse to ord] ondskab, griskhed, usselhed; fulde af 
misundelse, blodtørst, stridslyst, svig og ondsindethed; de løber med sladder,  
v30 de bagtaler andre, hader Gud, farer frem med vold, er hovne og fulde af pral; de 
finder på alt muligt ondt, er ulydige mod deres forældre;  
v31 de er uforstandige, upålidelige, ukærlige, ubarmhjertige.  
v32 De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø; alligevel 
lever de ikke bare selv sådan, men bifalder også, at andre gør det. 

1 Korinther 6 
v9 Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! Hverken 
utugtige [pornos på græsk, som betyder en mandlig prostitueret eller mand, der 
benytter sit legeme til ulovlig sex] eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller 
mænd, der ligger i med mænd,  
v10 eller tyve eller griske mennesker, ingen drukkenbolte, ingen spottere, ingen 
røvere skal arve Guds rige.  
v11 Sådan var nogle af jer engang, men I blev vasket rene, I blev helliget, I blev gjort 
retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd.  
v12 Alt er tilladt mig, men ikke alt gavner. Alt er tilladt mig, men jeg skal ikke lade 
noget få magt over mig.  
v13 Maden er til maven, og maven til maden, og begge dele vil Gud lade forgå. 
Legemet er ikke til utugt, men er til for Herren, og Herren for legemet,  
v14 og Gud oprejste Herren og vil oprejse os ved sin kraft.  
v15 Ved I ikke, at jeres legemer er Kristi lemmer? Skal jeg da gøre Kristi lemmer til 
en skøges lemmer? Aldeles ikke!  
v16 Eller ved I ikke, at den, der binder sig til en skøge [Strongs 4204], er ét legeme 
med hende? - det hedder jo: 'De to skal blive ét kød.'  
v17 Men den, der binder sig til Herren, er én ånd med ham.  
v18 Hold jer fra utugt! Al anden synd, som et menneske begår, er uden for legemet, 
men den, der lever utugtigt [Strongs 4203: porneuó], synder mod sit eget legeme.  
v19 Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og 
som I har fra Gud? I tilhører ikke jer selv,  

2 Korinther 12 
v21 Jeg er bange for, at min Gud skal ydmyge mig over for jer, når jeg kommer igen, 
og at jeg skal få sorg af mange af dem, der før har syndet, men som ikke har 
omvendt sig fra deres urene, utugtige og udsvævende liv. 

Galaterne 5 
v19 Kødets gerninger er velkendte: utugt, urenhed, udsvævelse,  

Efeserne 5 
v1 I skal ligne Gud som hans kære børn  
v2 og vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som 
en gave og et offer til Gud, en liflig duft.  
v3 Men utugt og al slags urenhed og griskhed må end ikke nævnes iblandt jer; det 
sømmer sig ikke for hellige.  



 

v4 Heller ikke skamløshed og tåbelig snak eller overfladisk vid; det passer sig ikke, 
men derimod taksigelse.  

Kolossenserne 3 
v5 Så lad da det jordiske i jer dø: utugt, urenhed, lidenskaber og onde lyster, og 
griskhed, for det er afgudsdyrkelse.  

 
Åbenbaringen 9 

v21 og de omvendte sig ikke fra deres myrderier og trolddomskunster og utugt og 
tyveri. 

 

I følgende vers må der tales om et seksuelt forhold, som bryder 
ægteskabspagten: 
 
Matthæus 5 

v31 Der er sagt: 'Den, der skiller sig fra sin hustru, skal give hende et skilsmissebrev.'  
v32 Men jeg siger jer: Enhver, som skiller sig fra sin hustru af anden grund end 
utugt, forvolder, at der begås ægteskabsbrud med hende, og den, der gifter sig med 
en fraskilt kvinde, begår ægteskabsbrud.  

Matthæus 19 
v8 Han sagde til dem: 'Det var med tanke på jeres hårdhjertethed, at Moses tillod 
jer at skille jer fra jeres hustru, men fra begyndelsen var det ikke sådan.  
v9 Jeg siger jer: Den, der skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt og gifter 
sig med en anden, begår ægteskabsbrud.' 
v10 Hans disciple sagde til ham: 'Hvis mandens forhold til kvinden er sådan, er det 
bedre ikke at gifte sig.'  
v11 Men han sagde til dem: 'Hvad dette går ud på, kan ikke alle rumme, men kun 
de, der får det givet.  
v12 Der er dem, der er uegnede til ægteskab fra moders liv, og der er dem, der er 
uegnede, fordi mennesker har gjort dem uegnede til det, og der er dem, der har 
gjort sig selv uegnede for Himmerigets skyld. Lad dem, der kan, rumme det!'  

1 Korinther 5 
v1 Det er almindelig kendt, at der forekommer utugt hos jer, og det af en sådan art, 
at den ikke engang forekommer hos hedninger, nemlig at en mand lever sammen 
med sin fars hustru.  
 

Her beskrives utugt, hvor mennesker vil blive såret, der er tale om ægteskabsbrud; men 
formentlig ikke blodskam. 
 

Uægte børn: 
 
Johannes 8 

v41 I gør jeres faders gerninger.' Da sagde de til ham: 'Vi er ikke uægte børn [græsk: 
»Vi er ikke født i hor (utugt)«]; vi har kun én fader, og det er Gud.'  



 

v42 Jesus sagde til dem: 'Hvis Gud var jeres fader, ville I elske mig, for det er fra 
Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der 
har udsendt mig.  
 

Født i hor eller utugt må betyde, at barnet er født uden, at en fader vedkender sig 
faderskabet. Man kan godt vedkende sig faderskabet uden at have indgået et ægteskab med 
moderen, selv om man i almindelig tale regner uægte børn for børn født uden for 
ægteskabet (i øvrigt et kedeligt udtryk). 
 

Tilfredsstillelse af sit begær: 
 
1 Korinther 7 

v1 Hvad angår det, I skrev, så er det bedst for en mand ikke at røre en kvinde.  
v2 Men for at undgå utugt skal enhver mand have sin hustru, og enhver kvinde sin 
mand.  
 

Undgå utugt må her henvise til tilfældige seksuelle forhold, tilfredsstillelse af sit seksuelle 
begær. 
 
1 Thessaloniker 4 

v3 For dette er Guds vilje, at I skal helliges, så I afholder jer fra utugt,  
v4 sørger for hver især at have jeres hustru i hellighed og ære  
v5 og ikke i sanseligt begær som hedningerne, der ikke kender Gud,  
 

Her sidestilles utugt med sanseligt begær hos folk, som ikke kender Gud. Er sanseligt begær 
det samme, som at to, der holder af hinanden, udtrykker det seksuelt? 
 

Utroskab fysisk/åndelig: 
 
Åbenbaringen 2 

v20 Men jeg har det imod dig, at du finder dig i kvinden Jezabel, der påstår at være 
profetinde, og som med sin lære forfører mine tjenere til at bedrive utugt [Strongs 
4203: porneuó] og spise afgudsofferkød.  
v21 Jeg har givet hende tid til at omvende sig, men hun vil ikke vende om fra sin 
utugt.  
v22 Nu kaster jeg hende på sygelejet, og dem, der horer med hende, styrter jeg ud i 
stor trængsel, hvis de ikke omvender sig fra hendes gerninger,  
 

Her må utugt henvise til utroskab, da kvinden viser til den falske kirke. Det vil sige utugt 
forbindes her med brud på et troskabsløfte. Det må også gælde for de efterfølgende 
skriftsteder i Åbenbaringen: 
 
Åbenbaringen 14 

v8 Og en anden engel fulgte efter og sagde: Faldet, ja, faldet er det store Babylon, 
som skænkede op for alle folkeslagene af sin utugts harmes vin.  



 

Åbenbaringen 17 
v1 Og en af de syv engle med de syv skåle kom og talte til mig og sagde: 'Kom, jeg vil 
vise dig dommen over den store skøge, som sidder ved de vældige vande.  
v2 Hende drev jordens konger utugt [Strongs 4203: porneuó] med, og i hendes 
utugts vin har de, der bor på jorden, beruset sig.'  
v3 Og den førte mig i Ånden ud i ørkenen. Dér så jeg en kvinde sidde på et 
skarlagenrødt dyr, fuldt af bespottelige navne og med syv hoveder og ti horn.  
v4 Kvinden var klædt i purpur og skarlagen og pyntet med guld og ædelsten og 
perler; i hånden holdt hun et guldbæger fyldt med afskyeligheder og hendes utugts 
urenheder.  

Åbenbaringen 18 
v3 For alle folkeslag har drukket af hendes utugts harmes vin, jordens konger har 
bedrevet utugt [Strongs 4203: porneuó] med hende, og jordens købmænd er blevet 
rige af hendes overdådige vellevned.  

Åbenbaringen 19 
v2 sande og retfærdige er hans domme. Han har dømt den store skøge, som 
fordærvede verden med sin utugt, han har hævnet sine tjeneres blod på hende.  

 
Strongs 4203 porneuó betyder at prostituere ens legeme for en andens lyst, ulovligt samleje 
og åndelig troløshed (Strongs Concordance). 
 
I følgende skriftsteder finder vi ikke nogen direkte bibelsk definition på ordet: 
 
1 Korinther 6 



 

v18 Hold jer fra utugt! Al anden synd, som et menneske begår, er uden for legemet, 
men den, der lever utugtigt, synder mod sit eget legeme.  

1 Korinther 10 
v8 Lad os heller ikke bedrive utugt, sådan som nogle af dem gjorde det, og på én 
dag blev der dræbt treogtyve tusind.  

Åbenbaringen 2 
v14 Men lidt har jeg imod dig: Du har nogle, som holder fast ved Bileams lære, ham 
der lærte Balak at stille fælde for Israels børn, så de spiste afgudsofferkød og bedrev 
utugt.  

 

Åndelig utugt eller utroskab: 
 
Åbenbaringen 17 

v2 Hende drev jordens konger utugt med, og i hendes utugts [Strongs 4202] vin har 
de, der bor på jorden, beruset sig.'  

Åbenbaringen 18 
v3 For alle folkeslag har drukket af hendes utugts [Strongs 4202] harmes vin, 
jordens konger har bedrevet utugt med hende, og jordens købmænd er blevet rige 
af hendes overdådige vellevned.  

Åbenbaringen 18 
v9 Og jordens konger, der bedrev utugt med hende og levede i vellevned, skal 
græde og jamre over hende, når de ser røgen fra hendes brand,  

 

Fysisk og åndelig utugt: 
 
Åbenbaringen 2 

v20 Men jeg har det imod dig, at du finder dig i kvinden Jezabel, der påstår at være 
profetinde, og som med sin lære forfører mine tjenere til at bedrive utugt og spise 
afgudsofferkød.  
 

Her er tale om både fysisk og åndelig troløshed samt hor, tilfredsstillelse af sit seksuelle 
begær med fremmede kvinder, måske iblandet hedenske seksuelle ritualer. 
 
Strongs 4204 porne kvinde, som sælger sin krop til seksuelt brug, prostitueret, skøge; kvinde, 
som bruger sin krop til ulovlig sex. Også om åndelig troløshed. Porne kommer af det græske 
ord pernemi, som betyder at sælge (Strongs Concordance). 
 

Følgende vers har alle ordet porne oversat til skøge, hvilket klart må 
beskrives som utugt: 
 
Matthæus 21 

v31 Hvem af de to gjorde deres fars vilje?' De svarede: 'Den første.' Jesus sagde til 
dem: 'Sandelig siger jeg jer: Toldere og skøger skal gå ind i Guds rige før jer.  



 

v32 For Johannes kom til jer og lærte jer vejen til retfærdighed, og I troede ham 
ikke, men toldere og skøger troede ham. Og skønt I så det, angrede I heller ikke 
bagefter og troede ham.  

Lukas 15 
v30 Men din søn dér, som har ødslet din ejendom bort sammen med skøger - da 
han kom, slagtede du fedekalven til ham.  

1 Korinther 6 
v15 Ved I ikke, at jeres legemer er Kristi lemmer? Skal jeg da gøre Kristi lemmer til 
en skøges lemmer? Aldeles ikke!  
v16 Eller ved I ikke, at den, der binder sig til en skøge, er ét legeme med 
hende? - det hedder jo: 'De to skal blive ét kød.'  

Hebræerne 11 
v31 I tro undgik skøgen Rahab at omkomme sammen med de genstridige, for hun 
havde modtaget spionerne med fred.  

Jacob 2 
v25 Blev skøgen Rahab ikke ligeledes gjort retfærdig af gerninger, da hun modtog 
sendebudene og lod dem slippe bort ad en anden vej?  

Åbenbaringen 17 
v1 Og en af de syv engle med de syv skåle kom og talte til mig og sagde: 'Kom, jeg vil 
vise dig dommen over den store skøge, som sidder ved de vældige vande.  

Åbenbaringen 17 
v5 På panden var der skrevet et navn, en hemmelighed: 'Det store Babylon, moder 
til skøgerne og jordens afskyeligheder.'  

Åbenbaringen 17 
v15 Og den sagde til mig: 'De vande, som du har set kvinden [skøgen] sidde ved, er 
folk og skarer, folkeslag og tungemål.  
v16 Og de ti horn, du har set, og dyret, de vil hade skøgen og lægge hende øde og 
klæde hende nøgen og æde hendes kød og brænde hende.  

Åbenbaringen 19 
v2 sande og retfærdige er hans domme. Han har dømt den store skøge, som 
fordærvede verden med sin utugt, han har hævnet sine tjeneres blod på hende.  

 
Strongs * 4205 pornos horekarl, mand der bruger sin krop til ulovlig sex eller prostitution. 
 
Følgende vers har ikke nogen direkte forklaring på ordet utugt; men da det er den maskuline 
form for ordet porne, må det vise til en mandlig skøge – en mand der misbruger sit legeme til 
seksuel eller økonomisk vinding – bemærk også Hebræerne 12:16: 
 
1Korinther 5 

v9 I mit brev skrev jeg til jer, at I ikke må have med utugtige mennesker at gøre.  
v10 Jeg mente ikke i det hele taget utugtige her i verden eller griske mennesker og 
røvere eller afgudsdyrkere, for så måtte I jo forlade denne verden.  
v11 Hvad jeg skrev til jer, var, at I ikke må have med nogen at gøre, der har navn af 
broder, men lever utugtigt eller er grisk eller er en afgudsdyrker eller en spotter 
eller en drukkenbolt eller en røver. I må heller ikke spise sammen med sådan en.  
 



 

1Korinther 6 
v9 Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! Hverken 
utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med 
mænd,  

Efeserne 5 
v5 For det skal I vide, at ingen utugtig eller uren eller grisk - det er det samme som 
en afgudsdyrker - har lod og del i Kristi og Guds rige.  

1Timotheus 1 
v10 utugtige, mænd der ligger i med mænd, bortførere, løgnere, menedere, og 
hvad der ellers strider mod den sunde lære  

 
Hebræerne 12 

v15 Se til, at ingen går glip af Guds nåde, at ingen bitter, skadelig rod får lov at sætte 
skud, så mange forgiftes af den,  
v16 og at ingen er troløs og vanhellig som Esau, der for et eneste måltid mad solgte 
sin førstefødselsret.  

Hebræerne 13 
v4 Ægteskabet skal holdes i ære af alle og ægtesengen være ubesmittet; for Gud vil 
dømme utugtige og ægteskabsbrydere.  

Åbenbaringen 21 
v8 Men de feje og troløse og afskyelige og morderne og de utugtige og 
troldmændene og afgudsdyrkerne og alle løgnerne skal få deres lod i søen, der 
brænder med ild og svovl; det er den anden død.'  

Åbenbaringen 22 
v15 Udenfor skal hundene være og troldmændene og de utugtige og morderne og 
afgudsdyrkerne og enhver, der elsker og øver løgn.  

 
Den umiddelbare konklusion på dette studie må blive, at utugt må betegne troløshed imod 
det menneske, som man har givet et troskabsløfte, dette gælder også vort troskabsløfte til 
Gud, eller måske sex, som ikke bunder i budet om at elske sin næste som sig selv. Derfor må 
seksualitet, som bryder et troskabsløfte eller som er grundet i ren selvisk vinding, være 
utugt. Omvendt ser det ikke ud til, at et seksuelt forhold mellem to mennesker, som holder 
af hinanden og som erkender sit ansvar for hverandre, er at regne for utugt – måske heller 
ikke løse seksuelle relationer med hensyntagen og ansvar. 
 
Se endvidere studiet om homoseksualitet. 
 
Vi er personligt ansvarlige ind for Gud Romerne 14:12: »Vi skal altså hver for sig aflægge 
regnskab over for Gud.« og Paulus siger endvidere i 1Korinther 10:23–24: »Alt er tilladt, men 
ikke alt gavner. Alt er tilladt, men ikke alt bygger op. v24 Søg ikke det, som er til bedste for 
jer selv, men det, som er til bedste for andre.« Vi er altså ansvarlige ind for Gud for vore 
afgørelser og vore gerninger. 


