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I denne utgåva av FOLK ser vi 
på kva det vil seia å vera heilt 
menneske, skapt i Guds bilete 
som mann og kvinne som 
likeverdige partnarar. Vi ser litt på 
det bibelske menneskesynet som 
er oppløftande og frigjerande, for 
det tilskriv mennesket åndelege 
og moralske kvalitetar som skil 
det frå andre skapningar. Eit 
enkelt menneske er ukrenkeleg 
og meir verdt enn heile verda. 
Men mennesket er ikkje ei 
einsleg øy i eit endelaust hav, vi 
er ein del av eit større fellesskap. 
Fellesskapet gjev meining til 
kvart individ og den enkelte er 
med på å forma fellesskapet! 

Det grunnleggjande fellesskapet 
er familien. Her ser vi at pakt er 
kjærleik levd ut i praksis. Guds 

gode ordning for familien får store og 
vidtrekkande følgjer for livet i det krist-
ne fellesskapet og storsamfunnet! Difor 
er det så viktig å forstå Guds ordning 
for desse områda, så livet vi lever saman 
kan verta harmonisk og utviklande i 
samspelet mellom menn og kvinner, ung 
og gammal.
 
Det er ikkje populært å snakka om ulike 
roller eller funksjoner for kvinner og 
menn i dagens 
samfunn, men vi 
gjer det likevel 
med stort frimod! 
Heilt enkelt fordi 
Bibelen talar 
om ulike roller 
for kvinner og 
menn! Desse 
byggjer på ei 
skaparordning. Dei er innebygd i måten 
menn og kvinner er samansett. Menn 
og kvinner er forskjellige fordi dei er 
skapte slik! Hjernane er mellom anna 
konstruert forskjellige. Dei handsamar 
informasjon forskjellig, noko som fører 

til ulik forståing, ulike prioriteringar og 
ulik oppførsel. Desse forskjellane ligg til 
grunn for tankane vi har om maskulini-
tet og feminitet. 
 
Vi prøver å setja lyset på trendar i 
samfunnet når det gjeld mellommennes-
kelege forhold og vi samanliknar desse 
moderne og postmoderne oppfatningane 
med det Bibelen seier. Det er inga tvil om 
at dei ideal vi finn i Bibelen, skapar eit 

mykje sunnare 
samfunn enn 
det vi ser at 
dei moderne 
trendar gjer!
 
Menn og kvin-
ner er likever-
dige partnarar 
med eit opp-

drag frå Gud til å skapa gode samfunn 
og kår for sunn vokster og utvikling 
av den komande slekta. Her er både 
far og mor viktige! Korkje far eller mor 
må ikkje verta borte, men dei må begge 
vera nærverande i heimen og ta sin del i 

arbeidet med å fostra fram ein ny gene-
rasjon av modne menneske.
 
Vi kan ikkje snakka om kvinners og 
menns roller utan å koma inn på 
bibelsynet for det er det som ligg til 
grunn for dei konklusjonane vi kjem 
fram til! Vårt utgangspunkt er at Bibelen 
er Guds ord. I Bibelen talar Gud til oss 
og gjev oss lover og retningslinjer som er 
gode å følgja for alle som elskar livet! 

TEKST: ERLING THU

Å vera heilt menneske - som 
mann og kvinne

"Det er inga tvil om at dei 
ideal vi finn i Bibelen, skapar 
eit mykje sunnare samfunn 
enn det vi ser at dei moderne 
trendar gjer!"
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Det er lite uenighet om hva apost-
lene i Det nye testamente virkelig 
sier om kvinners og menns ulike 
roller, men det er stor uenighet 
i forståingen av hvor bindende 
undervisningen i Bibelen er for 
oss i dag! Det er her bibelsynet 
kommer inn og påvirker tolknin-
gene.

Kvinner blir klart og tydelig 
oppfordret til å underordne 
seg mennene sine i Ef.3, Kol.3, 

1.Pet.3 og Tit.2. Det endelige lederan-
svaret ligger hos utvalgte menn ifølge 
1.Tim.2 og 3, Tit.1. og mønsteret fra 
Apostelgjerningene hvor bare menn ble 
valgt til de ledende stillingene. De ulike 
rollene og kvinners underordning må 
synliggjøres i hvordan man kler seg når 
man ber eller profeterer i menigheten, 
og hvordan og når man taler til en for-
samling ifølge 1.Kor.11 og 14 og 1.Tim.2. 
Men spørsmålet er hvor stor autoritet 
denne undervisningen i NT skal tilleg-
ges i dag, og her er det bibelsynet som 
avgjør utfallet!

Situasjonsbetinget tolking
Mange vil hevde at de apostoliske påbud 
i NT er kultur- og situasjonsbetinget. 
De sier at forordningene ble gitt for å 
unngå skandale og spott fra grekerne 
(1.Kor.11), eller 
for at kvinnene 
skulle tilpasse 
seg skikkene til 
de folkeslagene 
de levde i blant 
(1.Kor.11 og 14). 
Eller hensikten 
var å forhin-
dre at kristne 
kvinner skulle se ut som prostituerte 
(1.Kor.11). Andre mener at bakgrunnen 
for påbudet var at kvinnene på den tiden 
snakket for mye og forstyrret møtet 
(1.Kor.14). Nei, sier andre påbudet kom 
fordi menn og kvinner satt på hver sin 

side av salen og 
Paulus ville ikke 
at kvinnene skulle 
rope ut spørsmål 
til mennene sine 
på den andre 
siden (1.Kor.14). 
Andre vil igjen 
si at forbudet ble 

gitt fordi kvinnene var utilstrekkelig 
utdanna (1.Kor.14; 1.Tim.2).
 Det er veldig farlig å prøve å finne 
forklaringer og begrunnelser for aposto-
liske påbud fra utenombibelske kilder. 
De som prøver å bortforklare påbudet 

om hodedekke ut fra situasjonsbetin-
gede skikker har store problemer med 
troverdigheten! Det finnes nemlig ingen 
dokumenterte gresk-romerske skikker 
som samsvarer med det Paulus påbyr i 
brevet til Korinterne!

De apostoliske 
begrunnelsene
For å forstå de apostoliske påbudene  
om forskjellige roller for kvinner og 
menn, må vi gå til apostlene og se hvilke 
begrunnelser de gir for sine påbud. Det 
er et sunt tolkingsprinsipp å se ting i 
sammenheng og la skrift forklare skrift! 

Bibelsynet er avgjørende!

"Men spørsmålet er hvor stor 
autoritet denne undervisnin-
gen i NT skal tillegges i dag, 
og her er det bibelsynet som 
avgjør utfallet!"



SIDE 5FOLK 4 - 2003FOLK 4 - 2003 SIDE 5

Når vi går til tekstene som omhandler 
kvinners underordning i hjem og menig-
het, finner vi disse begrunnelsene:
• mannen hode for kvinnen  
(1.Kor.11,3)
• For å følge Kristi eksempel i 
underordning og kjærlighet (1.Kor.11,3; 
Ef.5,22-33)
• Mannen er Guds bilde og ære, og 
kvinnen er mannens ære, og hun ble til 
for mannens skyld (1.Kor.11,7-9)
• For englene skyld – på grunn av  
deres nærvær i menigheten, og på  
grunn av menighetens funksjon inn i den 
usynlige verden (1.Kor.11,10; Ef.3,10)
• Mannen er avhengig av kvinnen 
(1.Kor.11,11-12)
• Sammenligning med håret (1.Kor.11,5-
6; 14-15)
• Den universelle praksis i alle menig-
hetene på grunn av apostolisk påbud 
(1.Kor.2,16; 14,33b,36)
• Til og med lovens eksempel 
(1.Kor.14,37)
• Herrens befaling (1.Kor.14,37)
• Apostelens autoritet (1.Kor.14,37; 
1.Tim.2,12)
• Adam ble skapt først (1.Tim.2,13; 
1.Kor.11,8-9)
• Eva lot seg forføre (1.Tim.2,14)

Vurdering av begrunnelsene
Sammenligningen med håret (1.Kor.11,5-
6; 14-15) er ikke en virkelig begrunnelse, 
men bare en sammenligning for å 
styrke et poeng og ikke et argument. 
Denne sammenligningen er det eneste 
som kan være en appell til noe som 
kan være kulturelt betinga. De andre 
begrunne lsene 
faller inn i fem 
kategorier:
1. Henvisning 
til autoritet – 
Kristus, apostelen, 
universell praksis 
i menighetene; 
2. Forbildet til 
en modellperson 
– Kristus, hellige 
kvinner, mannen; 
3. Praktiske grunner som fører til kristne 
mål, at folk skal bli kristne, at deltakel-
sen i gudstjenesten blir friere; 
4. Svakhet i kvinnen; 

5. Åpenbaring av Guds evige hensikt – 
Guds orden og bilde, Guds skaperorden 
i og hensikt med ekteskapet, hvordan 
Gud ønsker å bruke menigheten.
 På bakgrunn av dette må vi bestemt 
avvise at Det nye testamentes lære om 
kvinner og menn er knyttet til en spesiell 
situasjon i den 
første menighet. 
Om noen velger 
andre grunner 
enn dem Skriften 
gir oss, sklir man 
på spekulasjonens 
glatte og tynne is!
 Det er kanskje 
på sin plass med noen få kommentarer 
til de to begrunnelsene som er knyttet 
til svakhet i kvinnen. Når Peter nevner 
kvinnen som den svakere part, bruker 
han ikke det som begrunnelse for 
underordning, men som en grunn for 
mennene å vise dem større ære! Det er 
også viktig å ta med at Bibelen tilskriver 
styrke og svakhet til både kvinner og 
menn, for alle har syndet og kommer 
til kort. Det Paulus skriver i 1.Tim.2 
er det eneste som kanskje kan forståes 
slik at mannens kombinasjon av styrke 
og svakhet gjør han bedre skikket til å 
lede enn kvinnen. Den absolutt viktigste 
grunnen for ulike roller for kvinner og 
menn er likevel ikke den ene partens 
eventuelle svakhet, men Guds plan og 
hensikt for dem.

Konklusjon
Om vi tror at Bibelen er Guds ord, 
og lar de apostoliske formaninger og 

påbud tale for seg 
selv, må vi trekke 
den konklusjonen at 
Det nye testamentes 
lære om kvinners og 
menns ulike roller 
må oppfattes som 
autoritativ for det 
kristne livet og denne 
lære er en åpenbaring 
av Guds evige plan 

og hensikt for menneskeheten. Gud 
skapte kvinner og menn til å være 
forskjellige, til å ha ulike roller og 
utfylle hverandre. På grunn av denne 
skaperordning gir Det nye testamente 

oss praktisk undervisning om hvordan 
kvinner og menn skal fungere sammen. 
De apostoliske påbud springer ikke ut 
fra spesielle kulturelle utfordringer i 
den første menighet, men hviler på en 
åpenbaring av Guds plan, og gjelder 
kvinner og menn til alle tider fordi de 

er kvinner og menn 
– begge skapt i 
Guds bilde!
 Det nye 
testamentes lære 
om kjønnsrollene 
er integrert i 
forkynnelsen av 
hvordan kristne 

mennesker forholder seg til hverandre. 
Det er ikke dette som får den største 
oppmerksomheten i NT selv om det i 
våre dager synes å være en prøvestein på 
bibeltroskap. Apostlenes lære om kristen 
karakter og nestekjærlighet har en mye 
mer sentral plass i NT enn læren om 
kjønnsroller. Likevel er en rett forståelse 
av kvinners og menns roller viktige 
for enheten i Kristi legeme og denne 
gode orden gjør enheten mulig. Fordi 
læren om de ulike rollene er knyttet til 
læren om Gud, skaperverket, det nye 
mennesket i Kristus, den nye Adam, så 
kan vi ikke ta lettvint på dette om vi vil 
være tro mot Bibelens lære.
 Spørsmålet er om vi har et bibelsyn 
som gjør at vi er forpliktet på den apos-
toliske undervisningen, eller om vi har et 
bibelsyn som gjør at vi kan bortforklare 
apostlenes lære?

TEKST: ERLING THU

"På bakgrunn av dette må 
vi bestemt avvise at Det 
nye testamentes lære om 
kvinner og menn er knyttet 
til en spesiell situasjon i 
den første menighet"

"Fordi læren om de ulike 
rollene er knyttet til læren 
om Gud (…) så kan vi ikke 
ta lettvint på dette om vi vil 
være tro mot Bibelens lære"
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Det kristne menneskesynet tek 
sitt utgangspunkt i at mennesket 
er skapt av Gud. Alle menneske, 
uansett rase, farge, kjønn, alder 
eller sosial status, har same 
opphav – Gud Skaparen er far 
til oss alle! Vi er alle søsken! Vi 
tilhøyrer alle den same familie! 
Difor er vi alle likeverdige jamvel 
om vi er ulike. 

Det bibelske menneskesynet er 
oppløftande og frigjerande. Det 
tilskriv mennesket åndelege og 

moralske kvalitetar som skil det frå alle 
andre skapningar. Det bibelske mennes-
kesynet tilskriv menneske ein uendeleg 
stor verdi. Eit 
enkelt menneske 
er meir verdt 
enn heile verda 
( M a t t . 1 6 , 2 6 ) ! 
Bibelen set lyset 
på enkelt men-
nesket og gjer 
det ukrenkeleg. 
Samstundes vert ikkje enkelt mennesket 
individualisert og privatisert som ei eins-
leg øy i eit grenselaust hav, men det vert 
sett og forstått som ein del av eit større 
menneskeleg fellesskap. Fellesskapet 
gjev meining til kvart enkelt menneske 
og kvart einaste menneske er med på å 
forma fellesskapet!

Skapt i Guds bilete
Det som meir enn noko anna skil 
mennesket frå andre skapningar er at 
det er skapt i Guds bilete. Høyr kva 
Den treeinige Gud sa då han skapte 
menneske til mann og kvinne:
 Då sa Gud: ”Lat oss skapa menneske i 
vårt bilete, i vår likning! Dei skal råda over 
fiskane i havet og fuglane under himmelen, 
over feet og alle villdyra og alt krypet som 
krælar på jorda.” 
 Så skapte Gud mennesket i sitt bilete, 
i Guds bilete skapte han det, til mann og 
kvinne skapte han dei. (1.Mos.1,26-27)

 I denne tettpakka framstillinga av 
Guds tankar då han skapte menneske, 
ser vi at det vert understreka at både 
mann og kvinne er skapt i Guds bilete. 
Teologane har kome med mange ulike 
forklaringar om kva som ligg i dette å 
vera skapt i Guds bilete, men dei er alle 
samde om at fordi mennesket er skapt i 
Guds bilete så står det i ei serstilling mel-
lom alle dei andre skapningane. For meg 
er det viktig først og fremst å slå fast at 
Bibelen seier at både menn og kvinner er 
skapt i Guds bilete, og ikkje berre ein av 
partane, slik vi finn førestillingar om i 
andre religionar! 
 Menn og kvinner er med andre ord 
skapt til å bera Guds bilete og leva ei liv 

som avspeglar 
Guds vesen og 
karakter. Menn 
og kvinner er like-
verdige partnarar, 
skapt i Guds 
bilete, til å æra 
Gud i alle ting. 
Vi vil nemna seks 

ting som ofte vert knyta til Guds bilete i 
mennesket og som menn og kvinner har 
felles:
1. Personlegdom – evne til å forholda 
seg til Gud, Skaparen vår, våre med-
menneske og seg sjølv. Slik avspeglar 
mennesket at Gud er ein personleg og 
treeinig Gud, der dei tre personane i 
Guddommen er i fullkomen harmoni 
med kvarandre.
2. Åndeleg dimensjon – med ein 
innebygd trong til å tilbe. Slik Gud er 
ånd, har mennesket i seg ein åndeleg 
dimensjon som får sitt fulle uttrykk i til-
beding av Skaparen. Dette inneber også 
at Gud har lagt æva ned i mennesket, så 
jamvel om kroppen døyr, lever personen 
vidare.
3. Forstand – evne til å tenkja, planleg-
gja, utforska og å uttrykkja tankane sine i 
eit språk.
4. Moral – evne til å skilja mellom rett 
og galt. Mennesket har ei innebygd plikt 

Mann og kvinne
- skapte som likeverdige partnarar

"Det bibelske menneskesynet 
er oppløftande og frigjerande. 
Det tilskriv mennesket åndelege 
og moralske kvalitetar som skil 
det frå alle andre skapningar"

i seg til å gjera det som er rett, det vil seia 
å lyda Gud, som er heilag. Når mennes-
ket handlar mot si overtyding om kva 
som er rett vil det ha dårleg samvit. 
5. Autoritet – mandat til å styra på 
vegne av Gud. Skaparen er i kraft av si 
skapargjerning øvste autoritet; mennes-
ket, skapt i Guds bilete, har ein innebygd 
autoritet og rett til å styra i forhold til 
miljø og omstende.
6. Skaparevne – evne til å tenkja ut og 
skapa ting som er vakre og nyttige. 
 
Det er likevel ei fare med å knyta Guds 
bilete i mennesket til desse evnene som 
her er nemnde. Menneskeverdet kan då 
stå i fare for å graderast etter tildømes 
kor stor åndeleg, mental, moralsk og 
kreativ kapasitet eit menneske har. Dette 
kan vi ikkje tillata å henda. Difor må vi 
ta med nokre andre viktige ting som vil 
hjelpa oss å forstå Guds biletet i men-
nesket.
• At mennesket er skapt i Guds bilete 
inneber at vi står i eit spesielt forhold 
til Gud. Det inneber at alle menneske er 
elska av Gud og har ein spesiell verdi for 
han (Matt.6,26). Men det inneber også eit 
stort ansvar, nemleg det å representera 
Gud og å avspegla hans vesen. Difor har 
Gud gjeve oss sitt ord og si lov for å visa 
oss koss vi kan styra rett på hans vegne 
og visa fram hans heilage karakter.
ß At mennesket er skapt i Guds bilete 
inneber også eit spesielt fellesskap med 
Gud. Det er Guds meining at vi skal 
kunna elska han tilbake, gje eit gjensvar 
på hans kjærleik til oss. Denne kjærlei-
ken inneber at vi set vår lit til han og 
lyder han, at vi lever i samsvar med hans 
bod. Mennesket kan difor ikkje finna full 
tilfredsstilling i denne skapte verda, men 
berre i samfunnet med Gud, vår Skapar.
• At mennesket vart skapt i Guds bilete 
har også eit eskjatologisk element i seg. 
Det vil seia at det peikar fram mot Guds 
endelege mål for menneska, at Gud har 
ei meining med menneska som alle har 
eit potensiale for å nå. Vi er alle elska 
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av Gud og står ansvarlege for han. Gud 
kallar menneske inn til samfunn med 
seg i eit liv i kjærleik, tru og lydnad. På 
grunn av mennesket si synd går vi alle 
vår eigen veg, men Jesus Kristus, som er 
Guds bilete, har kome for å frelsa og føra 
oss tilbake til Gud så vi kan verta alt det 
Gud hadde tenkt vi skulle vera.
• At menneske er skapt i Guds bilete 
inneber også at dette er noko vi har 
felles, det er ein røyndom vi berre kan 
ha saman med andre. Guds biletet kan 
berre fullt uttrykkjast i det fullkomne 
fellesskapet eller samfunnet som Bibelen 
seier er målet for tilveret!

Skapt til fellesskap
Vi legg merke til at når Gud seier han 
vil skapa menneske, så snakkar han om 
vårt bilete og vår likning før han omtalar 
mennesket som ”dei”. ”Dei skal råda” 
– det er med andre ord eit fellesskap 
av menneske som ber Guds bilete 
Gud hadde i tankane då han skapte 
mennesket til mann og kvinne. I den 
andre skaparforteljinga, kor vi får fleire 
detaljar i koss Gud gjekk fram då han 
skapte, får vi vita at mannen var skapt 
først. Men Gud såg at det ikkje var godt 
for mannen å vera åleine! Det var heller 
ikkje meininga, for mennesket i Guds 
bilete er eit sosialt vesen for å kunna 
avspegla fellesskapet i den treeinige Gud. 
Mannen er skapt for fellesskap med ei 
kvinne og kvinna er skapt for fellesskap 

med ein mann, - eit fellesskap der dei 
utfyllar kvarandre, og saman byggjer 
relasjonar til andre menneske. ”Det er 
ikkje godt for mennesket å vera åleine” 
– både menn og kvinner treng noko 
meir enn ein intim ekteskapspartnar, 
mennesket treng å leva i eit samfunn, i 
eit forpliktande fellesskap. Slik avspeglar 
menneske Guds bilete, for Gud eksisterer 
ikkje som eit einsleg vesen, men som eit 
heilagt fellesskap – Faderen, Sonen og 
Den Heilage Ande! 
 Både menn og kvinner er skapt for 
fellesskap med andre menneske, det er 
ein del av Guds biletet dei er skapt i. I 
all æva er Gud eit fellesskap, nemleg 
eit fellesskap av Faderen, Sonen og 
Den Heilage Ande som er den treeinige 
Gud. Når mennesket vart skapt i det 
guddommelege bilete så kan det ikkje 
bety noko mindre enn at menneska er 
meint å uttrykkja fellesskapsdynamikken 
i den Gud vi er skapt til å representera. 
Det var Guds meining at kvart enkelt 
menneske skulle kunna avspegla litt av 
Guds natur og vesen, men vi kan berre 
gjera det på ein meiningsfull måte i eit 
fellesskap med andre menneske. Bare i 
fellesskap med andre kan vi verkeleg 
avspegla Guds likskap for Gud er eit 
kjærleikens fellesskap, der Faderen 
elskar Sonen og Sonen elskar Faderen og 
Den Heilage Ande er kjærleikens Ande 
som er mellom dei.
 Vi veit at på grunn av synda har 

menneske ein medfødt egoisme som gjer 
at vi har ein tendens til å prioritera oss 
sjølve først og gå vår eigen veg, utan å ta 
omsyn til andre. Kriminalitet er eit grovt 
uttrykk for egoisme, medan tankar om 
det sosiale ansvar vi har for kvarandre 
i å skapa eit rettferdig samfunn med ei 
rett fordeling av resursane viser at Guds 
biletet ikkje er heilt øydelagd av synda.

Skapt for heterofilt  
familiefellesskap
Då den treeinige Gud skapte mennesket 
i sitt bilete, skapte han dei til mann og 
kvinne, til å vera far og mor, så dei 
skulle verta mange – ein stor familie 
som skulle verta til nye store familiar 
(1.Mos.1,26-28)! Mann og kvinne utfyller 
kvarandre som far og mor! Mennesket 
er med andre ord skapt for eit heterofilt 
familiefellesskap og ikkje for homofile 
partnarskap! 
 Heimen er grunnvollen for 
mennesket si personlege utvikling og for 
samfunnet sitt velvære og velstand. Når 
heimane vert øydelagde går samstundes 
noko inni menneska sund. Når heimane 
vert oppløyst i stor stil, då står heile 
samfunnet i fare for å gå i oppløysing. 
Eg høyrde nyleg om ei undersøking som 
slo fast at det er klar samanheng mellom 
talet på skilsmål og talet på kriminalitet, 
- utan å seia at dei som skil seg er meir 
kriminelle enn andre. Men det vart påvist 
at i dei samfunna kor skilsmål er vanleg, 
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er kriminaliteten klart høgare enn dei 
stadene kor heimane og storfamiliane 
held saman.
 Familien har sitt opphav i den 
treeinige Gud, den er Guds gode 
skaparordning. Heimen er den trygge 
rama om trufast kjærleik og sunt 
seksualliv. Heimen er staden der vi 
lærer dei grunnleggjande ting i livet, 
og kor verdiane og haldningane våre 
vert forma. Ein kristen heim er meint å 
vera ein himmelsk koloni på jorda, ein 
paradisisk oase midt i materialismens 
øydemark.
 Forholdet mellom mann og kvinne 
i ekteskapet er eit profetisk mysterium. 
Det avspeglar på 
jorda forholdet 
mellom Kristus 
og kyrkja. 
Ekteskapet er 
meint å vera 
eit profetisk 
teikn, eit synleg 
uttrykk av himmelen på jorda, mellom 
menneske som elskar kvarandre, 
underordnar seg under kvarandre og 
tek seg av kvarandre slik Kristus tek seg 
av Kyrkja. Ekteskapet er meint å vera 
ein forsmak på himmelen! Når Det nye 
testamente omtalar ekteskapet er denne 
profetiske dimensjonen ofte framme som 
det styrande i forståinga av det heilage 
fellesskapet mellom mann og kone i 
ekteskapet. Mannen er hovud for kvinna 

liksom Kristus er hovud for kyrkja. Difor 
skal mannen elska kona si og leggja ned 
livet sitt for henne for å få fram det 
beste og det vakraste i henne, liksom 
Kristus elska Kyrkja og gav seg sjølv for 
henne for å stella henne fram for seg i 
herlegdom. Einskapen og samhaldet i 
ekteskapet er eit stort mysterium som 
avspeglar forholdet mellom Kristus og 
kyrkja (sjå Ef.5,21-33).
 Ein kristen familie står ikkje åleine, 
men er knyta saman med andre i det 
kristne fellesskapet. Her finn dei kristne 
heimane vern, oppmuntring og praktisk 
hjelp. Det kristne fellesskapet styrkjer 
heimane og fremjar åndeleg vokster 

og utvikling. På 
den andre sida 
er den kristne 
heimen den 
viktigaste cella 
i fellesskapet. 
Fellesskapet og 
familien går hand 

i hand medan egoisme og materialisme 
er to store fiendar av heimane våre. Vi 
må hjelpa kvarandre å stå i mot presset 
frå ein verdsleg tankegang om små 
familiar og stor materiell velstand, og 
heller leggja vekt på store barneflokkar 
og eit fargerikt fellesskap.
 Den kristne heimen er det beste 
utgangspunkt for å utbreia Guds rike. Å 
gjera heimen til eit såkalla bønnefyrtårn 
med dagleg bønn for naboane og 

klassekameratar, er ei vis investering 
av både tid og krefter! Våre eigne 
barn er sjølvsagt vår første prioritet, 
men vi må også inn i deira venneflokk 
med evangeliet. Vi må heller ikkje 
gløyma at heimen er ein god stad å 
forkynna evangeliet for naboar, venner 
og slektningar. Harmoniske heimar 
er eit sterkt vitnemål i seg sjølv og vil 
understreka den kristne bodskapen vi 
forkynner om mann og kvinne.

Likeverdige  – 
men ulike funksjonar 
Då Gud skapte kvinna sa ha at han ville 
gje mannen ei hjelp som svarte til han. 
Det vil seia at mann og kvinne svarer 
til kvarandre, liknar på kvarandre, er 
avhengige av kvarandre og er til hjelp 
for kvarandre! I følgje Bibelen er menn 
og kvinner likeverdige partnarar (sjå 
Gal.3,26) og framfor Gud er dei heilt 
likestilte! Alle har synda og alle treng 
frelse! Ingen kan frelsa seg sjølv, men alle 
vert frelst av nåde, - det er Guds verk!
 Mann og kvinne er likeverdige, 
men har veldig ulike og nødvendige 
funksjonar. Vi ser dette tydeleg i ein 
heim. Berre kvinner kan føda barn, 
men barnet vert til i mors mage ved 
hjelp av fars innsats! Amming er den 
naturlege måte å gje føde til småbarn 
på, men mannen må syta for at kona 
får kvile og god næringsrik mat ved å 
arbeida og underhalda familien på ein 

"Både menn og kvinner er 
skapt for fellesskap med andre 
menneske, det er ein del av 
Guds biletet dei er skapt i"
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skikkeleg måte. Ein mann og ei kone 
treng kvarandre! 
 Mann og kvinne fyllar kvarandre, 
men er også eit viktig motstykke til 
kvarandre. Fordi menn og kvinner ser 
ting på ulike måte og har ulike gåver og 
styrker kan dei utfylla og gjera kvarandre 
rikare. Kvinner har talentar og kvalitetar 
menn ikkje har. Desse er nødvendige i 
heimen, i yrkeslivet, i det offentlege og 
i det politiske livet. Kvinner vil gjera 
samfunnet meir menneskeleg enn det 
hadde vore om menn fekk dominera det 
åleine. Det er sjølvsagt at både menn og 
kvinner, fordi dei begge er skapte i Guds 
bilete, har viktige bidrag å koma med for 
å gjera samfunnet heilt menneskeleg.
 Det er samfunnet si oppgåve å leggja 
ting til rette så både menn og kvinner 
kan fungera optimalt etter sin eigenart. 
Menn kan ikkje erstatta morsrolla, det å 
føda, amma og oppseda barn, men det 
betyr ikkje at mødrer er innestengd i 
heimen og ikkje kan ta del i arbeidslivet 
utanfor heimen. Kvinner kan heller ikkje 
erstatta farsrolla, og menn må ta ansvar 
i heimen og vera 
aktivt med i 
barneoppsedinga. 
Ei mor skulle 
ikkje tvingast 
til å arbeida 
utanfor heimen 
av økonomiske 
grunnar. Ei rettferdig familielønn 
inneber at ein forsørgjar tener nok 
for heile familien. Mødrer som vel å 
arbeide heime bør ikkje på nokon måte 
diskriminerast og staten pliktar å gjera 
eit slikt val mulig med mellom anna å gje 
dei poeng i folketrygdsystemet. Mødrer 
som arbeider utanfor heimen må få vilkår 
som gjer at dei samstundes kan oppfylla 
oppgåvene sine som mor. Kvinner må 
ikkje diskriminerast i yrkeskarrieren 
fordi dei tek morsansvaret på alvor!

Likestilte – 
men underordnar seg
Bibelen seier at kvinna ikkje er noko utan 
mannen, og mannen er heller ikkje noko 
utan kvinna (1.Kor.11,11)! Både menn og 
kvinner er like avhengige av kvarandre. 
Dei er likeverdige og likestilte partnarar, 
skapte i Guds bilete, elska av Gud og 

med eit felles oppdrag om å representera 
Guds vilje i alle ting. Både menn og 
kvinner står ansvarlege for Gud og skal 
gjera rekneskap for han for korleis dei 
har levd. Dei har begge eit likt ansvar 
å underordna seg Gud som har skapt 
dei med eit klart 
mål i tankane. 
Når menner eller 
kvinner nektar 
å underordna 
seg Skaparens 
ordningar og 
bod, bommar dei 
på målet, - det er synd!
 Underordning viser til eit forhold 
kor ein person, den som er underordna, 
tek imot retning frå ein annan person. 
Målet med denne ordninga er å hjelpa 
folk i eit forhold til å fungera saman i 
einskap og harmoni. Underordning seier 
ingenting om mindreverd, for den som 
er underordna kan på mange måtar vera 
meir verdifull enn personen over han 
eller henne. Underordning er eit mykje 
vidare omgrep enn lydnad og ordre. 

Ein person kan 
underordna seg 
utan å måtta 
lyda ordrar. Folk 
kan underordna 
seg under andre 
på mange måtar 
og for mange 

grunnar, som til dømes ved å tena ein 
annan, ved å innvia seg til ein annans si 
hjartesak eller formål, eller ved å følgja 
læra til ein Lærar. 
 Inga samfunn kan fungera 
utan underordning! I eit fungerande 
samfunn underordnar folk seg 
den større heilskapen, fellesskapet, 
storsamfunnet, og det må vera personar 
eller institusjonar som vedtek lover og 
ordningar som held samfunnet saman 
som ein einskap. Underordning er i ein 
slik samanheng til det beste for den 
enkelte og for samhaldet i samfunnet. 
 Bibelen seier at vi alle skal 
underordna oss under kvarandre i otte 
for Kristus (Ef.5,21). Det inneber at vi 
audmjuker oss og set dei andre høgare 
enn oss sjølve. Når vi underordnar oss 
tenkjer vi ikkje berre på det som gagnar 
oss sjølve, men på det som gagnar dei 

andre. Når vi underordnar oss viser vi 
at vi lever for noko som er større enn oss 
sjølve, nemleg fellesskapet!
 Frå denne generelle underordning 
veks det fram ei naturleg avgrensa 
underordning i heimen, på skulen, på 

arbeidsplassen, 
i samfunnet og 
det politiske 
livet. Denne 
underordning 
under andre 
menneske er 
villa av Gud 

som i kraft av si skapargjerning er 
øvste autoritet over alt det skapte! 
Gud har sett mann og kvinne saman 
til å styra og råda over heile verda. 
Mannen er sett til å vera leiar i heimen 
og ei god kone underordnar seg mannen 
sin (Ef.5,22-33). Foreldre er sett til 
å styra over barna. Å styra i denne 
samanhengen inneber forsørgjar- og 
oppsedingsansvar. Foreldre og barn må 
underordna seg lovene i samfunnet. 
Arbeidarar underordnar seg sjefen 
sin og eit mindretal må underordna 
seg eit fleirtalsvedtak. Underordning 
gjennomsyrer heile samfunnet! Slik 
avspeglar mennesket at det er skapt i 
den treeinige Guds bilete, der Sonen 
underordnar seg Faderen, og Faderen og 
Sonen sender Anden som underordnar 
seg begge.

TEKST: ERLING THU

"Fordi menn og kvinner ser 
ting på ulike måte og har ulike 
gåver og styrker kan dei utfylla 
og gjera kvarandre rikare"

"Underordning viser til eit 
forhold kor ein person, den 
som er underordna, tek imot 
retning frå ein annan person"
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Guds autoritet og hans rett til å ha 
alle ting på sin måte er universets 
store stridsemne. Guds autoritet 
kommer til uttrykk i hans ord-
ning, hvordan alle ting er ment 
å fungere i forhold til hverandre. 
Bibelen sier at ”han har fridd oss 
ut av mørkets makt og satt oss 
over i sin elskede Sønns rike”1. Vi 
ble født inn i Guds rike da vi trod-
de og bekjente at Jesus er Herre. 
Vi skiftet statsborgerskap!

Vi kom ut fra forvirringen i 
mørkets rike, der en misliker 
og misforstår Guds ordning. I 

mørkets rike ble vi blindet av Satan, så 
vi ikke kunne se Guds godhet. Djevelen 
ledet oss til å tro at Guds ordning ikke 
er god og at vi vet bedre enn Gud. Da 
Jesus kom inn i våre liv, ble det en total 
forandring. Vi elsker nå Guds ordning 
og lever i lydighet mot lovene i Guds 
rike. Ethvert rike har en ordning for 
hvordan det funger, ellers vil det være 
anarki og kaos. Guds styre, eller ord-
ning, er bestemt av Gud selv, og er ikke 
gjenstand for diskusjon eller forandring. 
Vi trenger åpenbaring slik at vi ser hva 
Gud vil ha. Ingen som søker om norsk 
statsborgerskap kan forandre den norske 
forfatningen eller operere etter eget for-
godtbefinnende. Like lite kan vi forandre 
Guds ordning i Hans rike. 

Se Guds rike
Det er nesten skremmende å se hvor 
mange kristne som tilsynelatende ikke 
ser Guds rike. Konsekvensen er at de er 
uvitende og ikke har noen forståelse av 
Guds ordning. Dette drar fienden nytte 
av og svekker Guds folk. Det er viktig å 
forstå at den nåde Gud gir, ikke på noen 
måte tar bort hans styre. Gud vil at vi 
skal respektere hans ordning og leve 
under hans styre. Vi må ikke være blinde 
for det faktum at i tillegg til menigheten 
har vi også Guds rike. 
 Den som er født på ny, har fått 

evnen til å se Guds 
rike. Vi ser det 
ikke automatisk, 
så vi trenger 
undervisning. Det 
var ikke uten grunn 
at Jesus brukte 
dagene mellom sin 
oppstandelse og 
himmelfart nettopp 
til å undervise om 
Guds rike2. Som 
en borger av Guds 
rike er det min 
plikt å sette meg 
inn i rikets lover og 
konstitusjon, så jeg 
kan leve i pakt med 
Guds ordning slik 
den skal komme til 
uttrykk på alle livets 
områder. Jesus var 
veldig klar da han 
bad oss søke først 
Guds rike og hans 
rettferdighet3. I 
Guds rike er det Guds rettferdighet som 
råder, Guds måte å gjøre ting på. Guds 
rettferdighet kommer til uttrykk i hans 
ordning både i familien, menigheten 
og i samfunnet. Hva vi skulle synes er 
rettferdig ut fra et fallent menneskes 
synspunkt, har ingen betydning. Vi 
søker nå hans rettferdighet. Den som 
er rettferdiggjort lever med stor glede i 
Guds gode ordning. 
 Guds rike består ikke i mat og 
drikke, men i rettferdighet, fred og 
glede i Den Hellige Ånd. Den som tjener 
Kristus på denne måten, er til behag for 
Gud og aktes av mennesker4. Det er en 
”Guds rike måte” å leve på som er til 
behag for Gud.

Guds ordning uttrykkes 
i Guds eget vesen
La oss først se litt på hvordan Guds 
ordning kommer til uttrykk i Gud selv. 
Alt som er viktig og har evighetsverdi 

Guds gode ordning

vil vi finne i Gud selv, i guddommen. 
Det reflekterer noe av hvem Gud er. For 
eksempel er kjærlighet viktig og bibelen 
viser at Gud er kjærlighet. Sannhet er 
viktig og Jesus sier at han er sannheten. 
På samme måte er Guds ordning viktig 
og kommer til uttrykk i selve guddom-
men. Vi kan forstå hans ordning ved å se 
på forholdet mellom Faderen, Sønnen og 
Den Hellig Ånd.

Gud er kjærlighet
Det råder fullkommen kjærlighet, har-
moni og enhet mellom de tre personene 
i guddommen. De er alle like viktige, 
men har ulik funksjon. Dette innebæ-
rer underordning og forskjellig mål av 
autoritet. Kjærlighet setter ikke Guds 
orden til side. Gud er hode for Kristus. 
Konsekvensen er at Kristus underordner 
seg Gud. Vi trenger å forstå at der det er 
fravær av autoritet vil vi heller ikke finne 
sann kjærlighet.
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"Hva vi skulle synes er 
rettferdig ut fra et fallent 
menneskes synspunkt, har 
ingen betydning. Vi søker nå 
hans rettferdighet." 

 Faderen er større enn Sønnen5 
og har større autoritet. Det er derfor 
Sønnen underordner seg Faderen i alle 
ting. Hans underordning innebærer full 
lydighet. Siden Jesus inntar sin plass 
underordnet Faderen, får han også all 
autoritet i himmel og på jord på linje 
med Faderen6. 
 Videre ser vi at Ånden underordner 
seg Sønnen. Jesus sendte Den Hellige 
Ånd til jord etter at han satte seg ved 
Faderens høyre hånd7. Den som sender 
er større en den som blir sendt8. Vi ser 
også at alt Ånden gir til oss, kommer fra 
Jesus. Han skal forherlige meg, for han 
skal ta av det som er mitt, og forkynne 
det for dere9.
 Mye av Jesu undervisning og 
samtale med disiplene gikk ut på å vise 
dem Guds ordning. Hovedtema i hans 
undervisning var nettopp Guds rike. For 
eksempel ser vi dette i den siste talen til 
Jesus før han gikk til korset10. Der viser 
han dem forholdet mellom Faderen, seg 
selv og Ånden.

Underordning
Underordning (hypostasso) betyr å 
ordne seg under, stille seg under. Det 
har ingen ting med misbruk av makt, 
ulik verdi eller undertrykkelse å gjøre. 
Hensikten med underordning er å 
fungere sammen i enhet og harmoni. 
Underordning innebærer lydighet, men 
går mye lenger enn det; å tjene, samar-
beide, iaktta, følge undervisning, leve 
i overgivelse og kjærlighet. Det ligger 
ikke på nivået - å gi eller motta ordrer. 
Dette ser vi fullkomment uttrykt i Gud 
selv. Den som ikke elsker underordning 
kjenner ikke Gud slik han bør. Vi kan 
aldri skille kjærlighet fra autoritet. De er 
uatskillelige og kommer fullkomment til 
uttrykk i Guds eget vesen. Sann kjærlig-
het fører til at vi favner Guds ordning og 
elsker lydighet.11 

Vi ser Guds ordning 
i det Gud gjør
Guds natur og vesen kommer alltid til 
uttrykk i det han gjør. Derfor finner 
vi også Guds ordning uttrykt i måten 
Gud valgte å skape universet på. Vi ser 
det ikke bare da skapte han mennesket, 
men det kommer også til uttrykk da 

han skapte engleverden. Mens Satan 
fremdeles var en morgenstjerne og 
styrte i verden, 
var Guds styre 
på plass. Klart 
Gud kunne gått 
fram på mange 
andre måter 
da han skapte 
verden, men 
han gjorde det 
på en måte som skulle lære oss om hans 
ordninger. Gud gjorde også et valg i hva 
han ville dele med oss fra skapelsen. 
Det er klart han kunne gitt oss andre 
vinklinger på det som skjedde. Han 
kunne selvsagt fortalt oss andre ting fra 
skapelsen, det var nok å ta av. Men det 
han valgte å dele, skulle vise oss Guds 
skaperordning.  Skapelsesberetningen 
er ikke en søt myte, men Guds ord for å 
vise oss Guds gode ordninger! I bibelens 
tre første kapitler ligger Guds plan og 
ordning i form av et frø som spirer og 
viser seg i hele resten av skriften. Satan 
angrep Guds ordning i syndefallet, 
men Gud bekreftet sin ordning som 
uforanderlig etter fallet. 

Guds skaperorden
Bibelen viser ofte til Guds 
skaperordning12 for å forklare hvordan 
Gud ønsker at ting skal være. Fordi 
han er Gud har han rett til å bestemme 
hvordan ting skal være og det er ikke 
gjenstand for diskusjon fra vår side. Det 
er viktig at vi forstår at Guds nåde ikke 
opphever Guds ordning, men setter oss i 
stand til å leve i Guds gode ordning. Når 
vi forstår det, vil vi ikke bruke Galaterne 
3,28, som beskriver frelsen for alle, til 
å argumentere for at Guds ordninger 
er opphevet. Guds ordning er uberørt 
både av fallet og av frelsen. Menneskene 
ble i høyeste grad berørt av fallet og ble 
blinde for Guds gode ordning. Men Gud 
frelser oss fra opprør og egenrådighet, 
så vi kan elske hans ordning, enten den 
uttrykkes i familien eller i menigheten. 
 Det var Guds vilje å ha mennesket i 
sitt bilde. Derfor skapte han mennesket 
som mann og kvinne så de også kunne 
demonstrere både sann kjærlighet og 
sann underordning. Begge deler finnes 
fullkomment i Gud og skal demonstreres 

på jord mellom mann og kvinne. Menn 
og kvinner skal sammen vise hvem Gud 

er. Forskjellen på 
mann og kvinne 
ble ikke opphevet i 
Kristus. Pris Herren! 
Gud vil fremdeles 
at menn skal fylle 
sin gudgitte rolle 
og kvinnene fylle 
sin rolle. Verken 

menn eller kvinner kan fylle hverandres 
gudgitte oppgave og begge er like 
viktige. 
 La oss se hva Bibelen sier kommer 
til uttrykk i skapelsen. Adam ble skapt 
først, så Eva. Dette har med autoritet 
å gjøre. Guds ord viser at rekkefølgen 
her er viktig. Mannen er skapt til å 
være hode13.  Hode (kafale’) er i Bibelen 
brukt om sete for autoritet og ikke i 
betydningen ”kilde”. Gud, Kristus og 
mannen er beskrevet som hode. Kvinnen 
opptrer aldri som hode i Guds ord. Guds 
ord er enkelt og klart: ”Jeg vil dere skal 
vite at Kristus er enhver manns hode, 
mannen er kvinnens hode, og Kristi 
hode er Gud”14. 
Vi kan illustrere dette med følgende 
diagram:

Gud Fader 

Kristus

       

Mannen

       

Kvinnen

Kristus og mannen forholder seg både 
oppover og nedover. Kristus relaterer 
seg oppover til Gud og nedover til man-
nen. Mannen relaterer seg oppover til 
Kristus og nedover til kvinnen. Ingen 
av disse posisjonene er mer viktig enn 
de andre. Her er det viktig at vi har 
evnen til å se at bibelen taler om to 
ulike prinsipper. På den ene side lever 
vi som enkeltindivider og opplever 
ting subjektivt. Det er meg og Gud. På 
den andre siden har vi prinsippet om 
representasjon der jeg opererer i en rolle 
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utover det subjektive. Har Gud gjort 
meg til mann kan jeg ikke fylle noen av 
de andre posisjonene. Menn er kalt til å 
representere noe av Guds ordning som 
bare menn kan gjøre. Jeg kan bare bøye 
meg for Guds valg og ta imot nåde for 
å være den mann Gud vil jeg skal være. 
Slik er det også med kvinnen, derfor er 
kjønnskamp ukjent i Guds rike fordi 
ingen kan true de andres rolle.
 Kristus kan bare fylle sin posisjon 
og ikke noen av de andre. Kristus får 
myndighet på linje med Far når han 
tar sin posisjon underordnet ham, men 
aldri over ham15. Likeledes kan kvinnen 
ha myndighet på linje med mannen når 
hun tar sin posisjon underordnet ham, 
men ikke over ham16.
 Adam fikk i oppdrag å dyrke og 
vokte hagen før Eva var skapt, han ble 
satt under autoritet med muligheten 
til å være lydig eller ulydig. Kristus er 
mannens hode, 
sete for autoritet 
over hver mann. 
Den mann som 
ikke bøyer seg for 
det, er en opprører 
og en synder.
 Deretter får 
Adam en hjelper 
som er hans like17. Når kvinnen tar sin 
plass og underordner seg mannen, får 
hun myndighet på linje med mannen, 
men kan ikke styre over ham. Sammen 
skal de utføre det oppdraget Gud ga 
dem.
 Adam ga Eva navn.18 Den som gir 
navn til andre er i bibelen over vedkom-
mende. Slik er det med foreldre og barn 
også. Foreldrene står over barna og gir 
dem navn. Normalt gir vi ikke navn til 
oss selv, men får navn av dem som står 
over oss. 

Guds ordning i 
ekteskap og familie
Vi ser at ekteskapet er Guds ordning for 
mann og kvinne fra skapelsen av. Den 
som ikke ærer ekteskapet lever i opprør 
mot Guds ordning. Derfor er det ingen 
plass for samboerskap mellom kristne. 
Satans opprør var nettopp rettet mot 
Guds ordning. Guds krav er fremdeles 
at ekteskapet skal holdes i ære av alle19. 

Adam sviktet da han ikke beskyttet 
hagen. Hans svikt åpnet veien for Eva 
til å bli lurt av slangen. Fallet skjedde 
innenfor ekteskapets ramme. Slangen 
kom til Eva først fordi han misliker Guds 
ordning. Slik ble Adams unnfallenhet 
katastrofal. Gud lot seg imidlertid ikke 
forstyrre av fallet. Han holdt Adam 
ansvarlig selv om han prøvde å skylde 
på Eva. Gud fastholdt sin ordning også 
etter fallet. Verken synd eller nåde 
forandrer Guds ordning. 
 Adams unnlatelsessynd åpnet 
veien for Evas syndige handling. Dette 
mønsteret satte seg fast i menneskene. 
Menn synder ofte ved å unnlate å ta det 
ansvar Gud har gitt dem. Kvinner synder 
lettere ved å gå utover de grensene 
Gud har gitt dem. Dette ødelegger det 
perfekte forholdet Gud har tenkt for 
mann og kvinne i ekteskapet. Gud vil 
at menn skal ta ansvar og vise initiativ. 

Da er det lettere 
for kvinnen å 
fungere i sin rolle 
og gi respons til 
gudgitte initiativ. 
Dette innebærer 
selvsagt ingen 
begrensning i 
forhold til å ta 

gode initiativ både for menn og kvinner. 
Gud har gjort oss kreative. Guds ordning 
virker ikke begrensende, men frigjørende 
for alle parter.
 Den viktigste ingrediensen i 
ekteskapet er gudsfrykt20. Bibelen sier 
gudsfrykt er nyttig til alt, også til å få et 
fantastisk ekteskap. Gudsfrykt fører til 
et godt fellesskap med Gud og gjør at vi 
viser respekt, ærbødighet og ærefrykt for 
hverandre. Vi ønsker ikke en fryktsom, 
krypende, slaveaktig holdning. Vår 
respons er den som frie skapninger 
viser overfor en god skaper. Respekt for 
hans allmakt, majestet, ære og hellighet. 
Frykten for Gud er ren og rensende slik 
at vi kan leve godt sammen. 
 Alle kristne er bedt om å 
underordne seg hverandre ”i Kristi 
frykt”. En ydmyk, underordnet holdning 
til alle troende skulle være kjennetegnet 
på enhver kristen. En gjensidig 
underordning fjerner selvsagt ikke det 
faktum at kvinnen underordner seg 

under sin mann i alle ting. I tillegg ser 
vi at Gud ber oss leve fulle av Ånden21. 
Disse to forutsetningene, fulle av Ånden 
og frykten for Gud, gjør at vi kan leve 
godt i ekteskapet. 

Mann og kone
De gifte kvinnene skal underordne seg 
under sine menn som under Herren selv. 
For mannen er hode for kvinnen liksom 
Kristus er for menigheten. Han er frelser 
for sitt legeme. En kvinne som har den 
rette holdningen til sin mann vil finne at 
Gud gir dem alt de trenger i ekteskapet, 
når mannen tar sitt ansvar alvorlig. 
Mannen finner nåde til å være frelser, 
det vil si den som berger og hjelper sin 
hustru og barn. Han blir en kanal for 
Guds fantastiske nåde inn i alle deler 
av familien. Mange kvinner søker hjelp 
hos andre enn sin ektefelle uten å finne 
varig hjelp, fordi ingen av ektefellene 
forstår hva det vil si at mannen er hode. 
Også mannen lever underordnet Kristus 
som er hode for hver mann. Dette kom-
mer til uttrykk ved at enhver gudfryktig 
mann selv lever underordnet og åpent 
i forhold til de eldste i menigheten han 
tilhører. Ingen gudfryktig mann lever 
uten menighetsliv. En rett underordning 
frigjør oss til å være alt Gud har skapt 
oss til og gjør at vi kan fjerne innbilte 
begrensninger uten å bli utbrent eller 
utslitt.  
 Mannen skal elske sin hustru med 
den samme selvoppofrende kjærligheten 
som Kristus har til menigheten. Dette er 
ikke en forsiktig anbefaling, men en klar 
befaling fra Jesus til hver eneste ekte-
mann22. Den som ikke elsker sin hustru 
er ulydig mot Jesus. Å elske innebærer 
både en viljesbeslutning og en følelses-
messig opplevelse. Gud har gitt oss all 
nåde i rikt mål, slik at vi kan leve slik 
Gud vil på alle områder. 
 Bibelen fortsetter med å vise oss at 
denne kjærligheten kommer til uttrykk 
i kommunikasjon23. En daglig samtale 
mellom ektefellene som renser og hel-
liggjør på samme måten som vår daglige 
dusj. På denne måten blir både mann 
og kvinne alt det Gud ønsker og det er 
ingen ting å sette fingeren på24. Mannen 
skal ta initiativ og vise denne kjærlighe-
ten til sin hustru. Guds ord taler om å 

"Det er viktig at vi forstår 
Guds nåde ikke opphever 
Guds ordning, men setter 
oss i stand til å leve i Guds 
ordning"
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gi næring og varme til ektefellen. Med 
andre ord så føles det godt. Når en er 
mett og varm og ren, da har en det 
godt.

Foreldre og barn
Sammen skal foreldrene ta seg av sine 
barn. Barna må lære lydighet og respekt 
for andre ved at de først av alt lærer å 
ære far og mor. Dette må foreldrene legge 
vinn på å lære barna. Guds ordning er at 
far tar hovedansvaret for at barna lærer 
både å elske og å frykte Gud ved det som 
daglige skjer i hjemmet25. Nøkkelen er en 
kjærlighet som Bibelen kaller ”Herrens 
tukt og formaning”26. Dette skal gjøres 
slik at det ikke fører verken til motløshet 
eller trass hos barna27. Når Dagbladet 
kan slå opp over hele førstesiden at ”5-
åringer tar styringen i hjemmet”, viser 
det hvordan fedrene har sviktet28. Guds 
gode plan er at en gudfryktig mann og 
en gudfryktig kvinne, bundet sammen i 
pakt, skal bidra med det de har for å lære 
barna hvordan de skal takle livet. 
Hver ektemann og far representerer Gud 
overfor sin familie. Vi har ikke noe valg! 
Spørsmålet er om vi er en god eller dår-
lig representant. Gud gir oss ikke bare 
sanne uttalelser på papir. Han legger 
sannheten i mennesker som lever det ut. 
”Ordet ble kjøtt”. Som fedre trenger vi å 
reflektere Kristi tjeneste i måten vi fun-
gerer på. Både hans offervilje som prest, 
hans evne til å høre fra Gud som profet 
og hans evne til å styre etter Guds vilje 
som konge skal reflekteres i fars rolle 
i familien. Når vi forstår at Kristus er 
hode for hver mann, får vi all den nåde 
vi trenger i den krevende oppgaven Gud 
har gitt oss som hode. 

Guds ordning i guddommen, menig-
heten og familien kan framstilles på 
følgende måte:  

        

Guds ordning i menigheten
Menigheten er Guds familie og preges 
av den samme ordning som gjelder for 

familie og ekteskap. Faktum er at livet i 
familien er det daglige menighetslivet. 
Menighetsliv er ikke ritualer og kristne 
aktiviteter i innvidde bygninger. Det er 
klart at Gud ikke har flere ordninger for 
ulike deler av menigheten. Vi vil finne 
at den samme ordning som kommer til 
uttrykk i ekteskap og familie, også kom-
mer til uttrykk i resten av menigheten. 
En av menighetens viktigste oppgaver 
er å demonstrere Guds styre og Guds 
ordning midt i en verden som er full av 
opprør mot Gud og hans vilje. Det er i 
denne sammenheng at Gud sier at menn 
skal be og profetere uten noe på hode, 
mens kvinnene skal bruke hodedekke 
når de ber og profeterer når menigheten 
er samlet29. På denne måten får Gud 
bruke menigheten til å tale til englene 
om at hans ordning står uberørt. De 
fleste kristne bryr seg ikke om å la Gud 
få bruke menigheten på denne måten. 
Gud satte i menigheten først noen til 
apostler, for det andre profeter, for det 
tredje lærere30. Dagens apostler vil som 
Paulus ha som oppgave å føre Guds hus-
holdning fram i lyset31. Det vil si hjelpe 
menigheten til å se Guds ordning. Det er 

Guds gode vilje at enhver menighet skal 
være betjent av disse gavene. Apostelen 
for menigheten vil sette inn foreldrene 
som leder flokken. Disse kalles eldste 
og vil sammen med tjenere(diakoner)32 
utruste alle kristne til å bygge opp Jesu 
legeme. Bibelen tar for gitt at enhver 
kristen tilhører en menighet og under-
ordner seg lederne ved å være lydig mot 
dem. Slik blir det enkelt for de eldste å 
ha et tilsyn med den enkelte slik Jesus vil 
det33. De eldste er hyrder for flokken. De 
har myndighet til å lede flokken og ta de 
avgjørelser som trengs for at Guds vilje 
skal skje gjennom menigheten. Tjenerne 
(diakonene) hjelper de eldste i arbeidet, 
men de har ikke den samme myndighet 
som de eldste. Diakonoppgaven gjelder 
både kvinner og menn. Kallet til å være 
en eldste blir bare gitt til noen få menn, 
siden det innebærer å være hode og 
utøve autoritet over menn og kvinner34. 
Siden Gud ikke tillater en kvinne å ha 
autoritet over mannen, vil han heller 
ikke kalle kvinner til denne oppgaven. 
Kvinner som tror de er kalt til den 
oppgaven viser at de ikke har hørt fra 
Gud i dette tilfellet, og heller ikke forstår 
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denne Guds ordning.
 Kan kvinner være pastor eller 
prest? Det spørs hvordan vi definerer 
funksjonen. De fleste prester og pastorer 
er bare menighetstjenere som er valgt 
av menigheten for å gjøre en bestemt 
oppgave. Denne funksjonen er i bibelen 
kalt diakon eller tjener og både menn og 
kvinner kan ha slike funksjoner. Men 
foreldre velges ikke av menigheten like 
lite som vi velger våre foreldre. Eldste 
blir utpekt av Gud og apostler har evnen 
til å se dem og vise menigheten hvem 
de er. De settes inn i sin funksjon ved at 
apostler legger hendene på dem. Denne 
oppgaven, som innebærer den endelige 
autoritet for menigheten kan, bare inne-
has av de menn Gud velger ut. Dette er 
ikke et ”mann/kvinnespørsmål”, for de 
fleste menn kan heller ikke bli eldste. 
La oss ikke dra Guds ordning ned i en 
uverdig diskusjon om kjønn og posisjo-
ner. Ingen kvinne som ser Guds ordning 
vil ha noe ønske om å være eldste. Men 
hun vil ha et sterkt ønske om å fylle sin 
gudgitte oppgave i Jesu legeme og vil 
finne at det ikke er noen begrensninger 
på det kallet Gud har gitt henne.

Guds styre skal bli kjent 
for alle
En dag vil Guds ordning og hans styre 
bli kjent for alle. Hele verden vil vite 
at Kristus er hode, den fremste av all 
skapningen. Alt som er skapt vil komme 
under Kristi autoritet. Dette har Gud 
bestemt! I dag er det bare menigheten 
som vet det, verden er uvitende om dette 
fantastiske faktum. På samme måten er 
det bare menigheten som i dag vet at 
mannen er kvinnens hode. Hvordan kan 
vi vente at verden ser Guds ordning for 
mann og kvinne når de ikke engang ser 
at Kristus er hode for hver mann? Men at 
verden og de som er verdslige ikke for-
står, er ingen grunn for menigheten til å 
svikte Gud og følge denne verdens ånd. 
Vår bønn er fremdeles: La ditt rike 
komme, la din vilje skje på jorden som 
i himmelen!  For hele jorden skal bli full 
av Herrens herlighet under hans herlige 
styre. For rike er ditt og makten og æren 
i all evighet!

TEKST: NORALV ASKELAND

1  Kol.1,13
2  Apgj.1,3
3  Matt.6,33
4  Rom.14,17
5  Joh.14,28
6  Fil.2,9
7 Apgj.2,33
8  Joh.13,16
9  Joh.16,14-15
10  Joh.14-17
11  Joh.14,31
12  1.Kor.11,9 + 1.Tim.2,13
13  1.Mos.2,7+18-23; 1.Tim. 2,13
14  1.Kor.11,3
15  1.Kor.15,27
16  1.Mos.2,18 og 1.Tim. 2,12
17  1.Mos. 2,18; 1.Kor 11,9
18  1.Mos. 2.23
19  Hebr.13,4
20  Ef.5,21
21  Ef.5,18
22  Ef.5,25-33
23  Ef.5,26
24  Ef.5,27
25  5. Mos.5,5-7
26  Ef.6,4
27  Kol.3,21
28  14.aug. 2001
29  1. Kor.11,2-16
30  1. Kor.12.28
31  Ef. 3,9
32  Fil.1,1 +Apgj.14,23
33 Hebr.13,17
34  1.Tim.2,12
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For deg som vil noe mer!!

KRISTEN      BREVSKOLE
Ta kontakt for nærmere informasjon:

Kristen Brevskole, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen
Telefon: 55 38 18 40 - Epost: info@kristen-brevskole.no

www.kristen-brevskole.no

Spør Gud om ikke 
du er blant dem 
som skal dyktiggjøre 
deg selv ved å sette 
av tid til trinn for 
trinn å bli utrustet. 
La oss hjelpe...
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Lørdag morgen den 9.november 
2003 lyttet jeg til et radioprogram 
på NRK som heter ”Verdibørsen”. 
I løpet av programmet ble det 
Denne artikkelen begynte jeg 
å skrive på lørdag 9.november 
2003. På ”Verdibørsen” på NRK 
denne morgenen hørte jeg et 
interessant utsagn som går 
direkte inn på det denne artik-
kelen skal handle om. Det ble 
sagt omtrent som følger: ”Det 
nærmest uutholdelige for oss 
mennesker i dag er at enhver 
av oss må skape sitt eget liv, 
forme sin egen eksistens. Dette 
er så krevende at en kan bli gal 
av det…” (Gjengitt noe fritt etter 
hukommelsen) 

Dagens trender
Hva er dette? Jo; dagens menneske føler 
seg totalt overlatt til seg selv. Det finnes 
ingen utenfor meg som sier meg hvem 
jeg er. Dette oppleves som en byrde. Jeg 
må helt og holdent danne mitt eget liv.

Det selvskapende individ
Det moderne menneske må skape seg 
selv. Slik er konsekvensen av at det ikke 
lenger er forankret i troen på Skaperen. 
Den som ikke bøyer seg for Skaperen, 
må selv skape sitt liv.
Derfor ser vi at individet i dag er mer og 
mindre totalt overlatt til seg selv: som 
mann, kvinne, som seksuelt vesen, sosialt 
vesen, som mor eller far. Individualismen 
har seiret, og over og under den enkelte 
er det ett dogme som skal gjelde, nemlig 
likestilling. Mennesket har ikke lenger en 
trygg identitet, men må selv finne ut av 
tilværelsen. Ordet identitet brukes ofte 
også i kristen språkbruk, uten at vi helt 
vet hva vi mener med det. Ordet betyr 
egentlig det å være den samme, å leve 
sitt liv i overensstemmelse med det man 
egentlig er –hva nå det kan være. For 
hvem er vi, som mennesker, som mann 
og kvinne?

Den moderne individualisme 
har bl.a. disse konsekvenser:

Mennesket og 
seksualiteten
Ingen skal nå si hva som er 
rett og galt på det seksuelle 
område. Hetero? Homo? Bifil? 
Det er opp til deg! Lev som du 
har behov for! Ingen skal si at 
noe er rett og galt. Ingen må 
dømme noen. Dette får bl.a. 
den konsekvens at barna i 
skolen skal lære at homofili er 
likeså naturlig som heterofili. 
Naturen er mangfoldig, vi 
mennesker er mangfoldige. Er 
det ikke da bare rett og rimelig 
å likestille ulike seksuelle 
legninger? Selvsagt, tenker 
man i dag.

Sex som rettighet
Sex med flere partnere før en 
eventuelt gifter seg eller blir 
samboer ansees som normalt. 
Den seksuelle debutalder 
synker. Unge mennesker lever ut sin 
seksualitet uten dypere forpliktelse. Det 
første bud lyder ikke ”Du skal ikke drive 
hor”, men: ”Du skal ha sikker sex”…
Så er fri sex mer og mer en del av det som 
ansees som normalt. En forutsetning for 
denne livsstilen er selvsagt de moderne 
prevensjonsmidler, frem for alt P-piller. 
Mer og mer får skole og helsevesen som 
oppgave å hjelpe de unge til sikker sex, 
ikke avholdenhet.
 For sex er en rettighet som selvsagt 
ikke kan nektes de unge. Og blir en gra-
vid uten at det er planlagt, finnes der en 
angrepille som løser problemet…

Forplantningen løsrevet 
fra ekteskapet
Barn blir mer og mer ansett som en 
individuell rettighet. Det betyr at en 
forventer at Staten skal hjelpe den 

enkelte, så langt som mulig til å få et 
barn, hvis vedkommende ønsker det.
Hvis et ektepar ikke kan få barn ved 
hjelp av mannens sæd, kan en få barn 
ved fremmed manns sæd. Til og med 
KrF aksepterer denne praksis. Homofile 
kan foreløpig ikke adoptere barn, men 
det presses på for at det skal bli lovlig. 
En hører også sterkere kravet om at 
den enslige skal få rett til barn, selv om 
vedkommende ikke har et forhold til en 
av det annet kjønn. For skal vi ikke være 
likestilt?

Nye samlivsmønstre
Færre og færre gifter seg. Flere og flere 
blir samboere. Nå dukker en ny livsform 
opp; folk vil ha en partner, men ikke leve 
sammen med vedkommende. Man er et 
ugift par, med hver sin bopel, men har 
et forhold. En vil ha både friheten og 
fellesskapet, og da selvsagt uten barn 

Dagens trender – og Bibelens 
syn på mann og kvinne
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"Forskjellen mellom mann og 
kvinne er god, den er villet 
av Gud, vi skal respektere 
den og takke for den!" 

som forstyrrer. Det finnes ingen klare 
roller å forholde seg til fordi mann og 
kvinne er helt likestilte.

Mor og Far: Trenger vi dem?
Mange vil fortsatt ha barn. Men 
barneoppdragelsen kan gjerne i stor 
grad overlates til ”profesjonelle”; 
barnehage og skole. Oppdragelsen i 
institusjon og i hjem blir mer og mer 
likestilt i tenkningen. Barna lever en stor 
del av sin oppvekst i institusjon. For der 
er det jo faglærte. Som en følge av dette 
blir stadig flere foreldre usikre på sin 
oppdragerrolle. Er det nå så spesielt å 
være kvinne og mor, eller mann og far? 
Kan ikke far like godt ta seg av barna 
som moren? Er det nå så sikkert at det 
er mor som skal være hjemme når barna 
er små?

Bibelens mønster
Det livsmønster som jeg har skildret 
ovenfor er langt fra det livet Gud kaller 
oss til i sitt hellige ord. For Gud har skapt 
oss for et liv etter hans fullkomne vilje, 
som menneske, som mann og kvinne. 
Denne design er gitt oss i Bibelen, og fin-
ner sin bekreftelse i naturen. For vi skal 
slippe å forme oss selv. For Gud har gitt 
oss en identitet og gode rammer for vårt 
liv som gir trygghet, vitalitet og livskraft! 
Han har en plan for oss. Den kan punkt-
vis beskrives slik, i forhold til de avsnitt 
jeg har brukt ovenfor:

Det Gud-skapte menneske
Hvem er jeg? Jo, Bibelen sier det. Jeg er 
enestående, skapt i Guds bilde, elsket av 
ham. Han har dannet meg, enten som 
mann eller kvinne. Kjønnsforskjellen er 
en del av Guds plan. Den hører med til 
det som var ”i begynnelsen”. Forskjellen 
mellom mann og kvinne er god, den er 
villet av Gud, vi skal respektere den og 
takke for den! 

Seksualiteten: 
Guds gave og oppgave
Vi er seksuelle vesener. Gud har gitt 
oss seksualiteten. Men den må brukes 
etter Guds forordning, ikke etter våre 
forskjellige ønsker.  Det seksuelle 
samlivet hører hjemme i ekteskapet 
mellom en mann og en kvinne. 

Homofile følelser er ikke uttrykk for 
Guds egentlige plan, men en følge av 
den skade som syndefallet har ført inn 
i tilværelsen. Seksualiteten er en urkraft 
som hører hjemme i bestemte rammer. 

Sex: Ikke en rettighet
Fri sex er ikke en rettighet. Det er uttrykk 
for en skakkjørt kultur som er helt ute av 
takt med Guds 
plan. Som 
kristne skal vi 
være utrolig 
takknemlige for 
at Gud har vist 
oss hvordan vi 
skal leve. Han 
er Mesteren for alle områder i livet. 
Der den moderne kultur gir frie tøyler, 
kaller Bibelen oss til et liv i selvkontroll, 
og hvor ekteskapet holdes i ære. En 
fersk undersøkelse viser forresten at 
unge mennesker med hyppig bytte av 
sex-partnere ikke er fornøyde. Sex-livet 
blir overfladisk og preget av lite nærhet. 
Ingen er skapt for et slikt liv!

Forplantningens mulighet
Det er ingen menneskerett å få barn. Barn 
hører hjemme i ekteskapet. Barnløse kan 
hjelpes til å få barn ved medisinsk assis-
tanse. Men denne assistanse må verken 
krenke fosterets menneskeverd eller 
bryte med ekteskapet som ramme. Et 
kristent ektepar må derfor ikke få barn 
ved hjelp av fremmed sæd. Hvis man 
skal benytte prøverørsbefruktning må 
en sikre at alle befruktede egg settes inn 
igjen, ellers går et liv til spille. (Dessverre 
fører denne teknikken til at svært mange 
befruktede egg til sist blir destruert. 
Dette er i strid med kristen etikk )

Å være Mor og Far
Som kristne ser vi stort på det å være 
Mor og Far. Det moderne menneske ten-
ker likestilling på alle områder. Derfor 
finnes det ingen klar modell for fami-
lien. Bibelen lærer oss noe annet. For vi 
er likeverdige, men ikke totalt like; like 
verdifulle, men ikke kalt til totalt like 
funksjoner.
 Å være mann er å være kalt til 
å lede og beskytte sin familie. Sunn 
maskulinitet tar ansvar, og lever i den 

gode balanse mellom myndighet og 
fasthet. Å være hustru og  mor innebærer 
en vilje til å anerkjenne at mannen er 
familiens hode. Men den kristne mor er 
også kalt til å favne sitt barn. Det er en 
oppgave å skape en ramme rundt barnet 
som er best mulig. Ingen er viktigere for 
barnet enn mor og far. Derfor ser vi at 
Bibelen kaller den gifte kvinne med barn 

til å være ” huslig”; 
dvs. gi spesiell 
oppmerksomhet til 
hjemmet (Titus 2, 4f. 
og 1. Tim 5,10.14.) 
Det betyr ikke at en  
kristen kvinne ikke 
skal jobbe utenfor 

hjemmet. Men slik ser jeg det: Mannen 
er plassert noe nærmere arbeidet ute, 
kvinnen som har barn noe nærmere 
hjemmet. Gud har gitt oss noen føringer 
på hvor trykket skal ligge, uten at  vårt 
liv detaljstyres. Mannen skal ta ansvar 
for sitt hus og lede som den myndige 
tjener, i all kjærlighet.
 Vi lever i en kultur som beveger 
seg langt bort fra Guds plan for oss 
som mennesker; som menn og kvin-
ner. I løpet av de siste 30 årene har det 
skjedd en kulturrevolusjon. Fruktene av 
denne kulturrevolusjon er på mange 
måter skremmende: oppløste hjem og 
ekteskap, 15000 aborter hvert år, unge 
mennesker uten et trygt ankerfeste, sex 
på avveier.
 Hva er da vårt kall? Ikke å 
fordømme, men å kalle til det liv som 
alene har bærekraft og ekte glede i seg; 
Livet etter Guds modell. La oss være 
takknemlige og stolte på Kristi vegne, 
og både lære rett og leve rent i en tid 
som fører vill og farer vill. Herren vilje 
er god!

TEKST: THOMAS BJERKHOLT
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Kathrine og Øystein Idsøe er 
begge i midten av 20-årene, de 
har vært gift i halvannet år og har 
ingen barn.

En gudegitt pakt
Selvfølgelig har det stor innvirkning 
på hvordan jeg ser på meg selv, sier 
Kathrine. Som kristen sier man jo ja til 
å følge Guds Ord, og det blir en rette-
snor for hele livet. Bibelen sier mye om 
forholdet mellom mann og kvinne, om 
hvordan man skal leve som familie. Hun 
er overbevist om at hun ville levd veldig 
annerledes hvis hun ikke var en kristen. 
Ekteskapet er jo gudgitt, skyter Øystein 
inn. Dette betyr at en må se ekteskapet 
i lys av at det er en pakt mellom Gud 
og mennesker. At pakten er noe som 
settes høyt, er det nesten unødvendig 
å si. Den er et investeringsobjekt og et 
samarbeidsprosjekt.

Å få Kathrine 
til å lykkes
Kathrine ønsker å rette fokus mot 
mannen som hode i familien, og sier 
at Øystein er en god hjelp hver gang 
hun lurer på noe. Han er den som det 
er naturlig å søke råd hos, den hun 
henvender seg til i første rekke. Han 
ser lenger, og han er med å gi retning. 
Men selv om mannen er hode i familien, 

presiserer hun at opplevelsen 
av livet er å gå veien sammen. 
Et grunnleggende samarbeid. 
Øystein sier hans viktigste 
oppgave er å få Kathrine til 
å lykkes. Jesus gav seg selv 
for menigheten, dette kan 
overføres til forholdet mellom 
mann og kvinne, sier han. Ut 
fra Guds Ord handler det om 
å gjøre Hans vilje – å følge et 
løp, realisere en plan og å få 
kallet til å blomstre.

Lik hverdag og gjen-
sidig avhengighet
Foreløpig gjør studenttilvæ-
relsen deres at hverdagen ser 
ganske lik ut for de begge. 
Arbeidsdagen er den samme, 
oppgavene hjemme fortoner seg like, 
og det er ikke de store rolleforskjellene. 
Men Kathrine ser ikke bort ifra at rollene 
i fremtiden kommer til å forandre seg. 
Den dagen det kommer barn i huset, vil 
hun gjerne ta tid med ungene hjemme. 
Det er en investering å gjøre, sier hun. 
Men det er ikke å skyve under en stol 
at rollene generelt i samfunnet har for-
andret seg de siste 50 årene, og Kathrine 
forespeiler seg også en karriere med 
utdannelsen hun tar i dag. De er begge 
enig i, at de ikke vil følge noe mønster, 

Fire bryllup
– og slettes ingen gravferd!

og ordne livet på en måte fordi andre har 
gjort det før dem. Å finne ut av hvordan 
de løser hverdagen selv, i tråd med det 
Guds Ord sier, det er veien å gå. I en 
unison hverdag, kommenterer Øystein 
at det gjelder å løse oppgaver på tvers 
av klassiske rollemønster. Som ulike per-
soner er en utstyrt med forskjellige gaver 
fra Gud, og man er gjensidig avhengig 
av hverandre. Kathrine forteller om å se 
sterke og svake sider i hverandre, og å 
være realistisk i forhold til disse. Det ska-
per enhet, og det åpner for samarbeid. 
Det er Øystein som er flinkest til å ta 
klessvasken og den slags, kommenteres 
det med et smil om munnen.

Ekteskapet er 
å leve menighet
I møte med omverdenen, forteller de 
begge om positive reaksjoner fra mange 
mennesker som ikke er vant til å møte 
et ektepar i deres alder, og med deres 
syn på samlivet. Øystein tror mange 
mennesker ikke har sett noe utviklings-
potensial i ekteskapet, og at det har blitt 
oppfattes som låste rammer. Men tvert 
imot, sier han. Ekteskapet er jo å leve 
menighet, bryter Kathrine ut. Ved å leve 
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som ektepar forkynner man samtidig 
en sunn standard og viser trygghet til 
mennesker rundt omkring. Dette blir et 
symbol for andre, og en god mulighet 
for å trekke folk nærmere og velsigne de 
i hjemmet. Som kristen blir man så for 
mennesker, og ønsker bare at de skal lyk-
kes. Det et stort vitnesbyrd at man bryr 
seg, kommenterer Kathrine til slutt.

Marius og Elisa Bergesen er i slut-
ten av 30-årene, har vært gift i ni 
år og har tre barn på henholdsvis 
fem, seks og syv år.

På rett plass i livet
På spørsmålet om hvordan hun ser på 
seg selv som kvinne i lys av at hun er 
en kristen, svarer Elisa fantastisk. Hun 
sier hun har kommet på rett plass i 
livet, og i en tid hvor autoritet av noen 
misforståes med undertrykkelse, ser 
Elisa muligheten til også å realisere det 
hun har lyst til. Hun presiserer at hen-
nes mulighet til å støtte Marius, gjør at 
hun finner en fantastisk plass hun ikke 
kunne fått uten Gud. Synet på seg selv 
som kvinne, henger nært sammen med 
at hun står sammen med mannen sin. Jeg 
støtter Marius på alle måter, det er først 
og fremst han. Det er ikke noe negativt i 
det – det er det jeg ønsker, sier hun. Dette 
beskriver Elisa som et ønske som lå der, 
og etter hvert som hun fikk Marius til å 
blomstre, fikk det også henne selv til å 
blomstre. At de begge har gitt sine liv, 
først til Gud og så til hverandre, er noe 
som tjener hele familien til det aller 
beste. Min største glede er å stå ved hans 
side og se at han får ting til. Det fører til 
så utrolig stor velsignelse for meg også, 
kommenterer hun. De konkrete, prak-
tiske konsekvensene av å leve dette livet 
handler om alle ting. Elisa forteller om å 
skryte av Marius i det han gjør, og når 
han møter utfordringer så står hun med 
han og backer han opp. Hun passer på at 
han skal få tid til å gjøre det han skal, og 
ved å ta ansvaret for det hun er god på, 
kan Marius fylle sin plass til det fulle.

Ansvar for hele familien
Marius mener det har stor innvirkning 
på hans syn på seg selv som mann, 
at han er en kristen. Jeg har jo en del 
ansvar som mann, sier han, både overfor 
min kone og barna – hele familien. Ut fra 
Guds ord ser han at mannen er hodet for 
familien, og ansvaret er at alle har det 
godt. Først og fremst går min lojalitet 
til kona, fortsetter han. For å markere at 
hun er nummer én, går oppmerksomhe-
ten etter endt arbeidsdag først til Elisa, 
og deretter til hver av barna. Ungene 
kan lett ta all oppmerksomheten, men 
den ønsker han å gi til henne først. Men 
at det kan være travelt til tider, vedgår 
han gjerne.
 Elisa forteller at de to tenker for-
skjellig iblant, men ser det komiske i at 
de kjenner hverandre så godt at de vet 
når de tenker forskjel-
lig. Hun presiserer at 
etter å ha vært gift 
i noen år er ikke 
ulikhetene så mange 
lenger, og de to tenker 
etter hvert ganske 
likt. Evnen til fortsatt 
å kunne tenke ulikt er 
imidlertid en styrke 
som lar de vinkle ting 
på forskjellig måter 
og sammen tenke 
gjennom hvordan noe 
skal løses.

Tradisjonell arbeids-
fordeling
Marius kommenterer 
arbeidsroller i hjemmet, og 
sier at det er Elisa som styrer 
det meste. Innenfor huset vet 
hun best hvordan ting fun-
gerer, og i det daglige er det 
også hun som har mest med 
ungene å gjøre. Han legger 
til at han synes hun er flink. 
Sånn i hjemmet har vi en vel-
dig tradisjonell arbeidsforde-
lig, hun styrer på kjøkkenet i 
hovedsak, og jeg har oppus-
sing og grovarbeid, forteller 
Marius. Dette er noe som 
har blitt slik veldig naturlig, 
og som fungerer godt for 

familien. Han ser det som en praktisk 
ordning som ikke nødvendigvis er satt 
i sammenheng med noe Bibelsk, men er 
noe begge to er veldig fornøyd med – å 
gjøre det de er gode på. Videre forteller 
han om utfordringene i hverdagen, og 
sier at tøffe og vanskelige ting er noe 
de ofte takler i fellesskap. Men skulle 
det dukke opp ubehagelige situasjoner, 
gjerne overfor andre mennesker, er dette 
noe Marius tar seg av for å beskytte Elisa 
mot dette.

Gud tenker så
omvendt
Elisa opplever at synet på seg selv 
som kvinne i lys av Bibelen, skaper en 
kontrast til oppfatninger hun kan møte 
ellers i samfunnet. Hun ønsker å under-
streke at autoritet er en trygghet som får 



SIDE 20SIDE 20 FOLK 4 - 2003FOLK 4 - 2003

ethvert menneske til å blomstre. Hvis du 
underordner deg og vandrer ydmykt 
med Herren så gir det deg livet. Hun 
opplever at det å streve etter posisjoner, 
ta makt og være sjef, gjør at man som 
menneske bare taper de posisjoner man 
ønsker å vinne. Gud tenker så omvendt i 
forhold til hvordan vi tenker. Dette skin-
ner også gjennom i dagens barneoppdra-
gelse. En trend som sier at man ikke skal 
vise autoritet, men heller diskutere og 
forhandle, gjør lett at barna blir redde og 
utrygge. Autoritet er jo trygghet på alle 
områder, sier hun.

Jesu karaktertrekk
I møte med samfunnet vil Marius 
understreke velsignelsen av å leve etter 
Guds Ord. Å gjøre dette, å leve menighet, 
og å ha noen som kan se inn i ekteskapet 
er en fantastisk beskyttelse. Skulle det 
oppstå uenighet, har Elisa full adgang til 
å gå til gruppeleder, områdeleder eller 
eventuelt de eldste. En har jo ikke alltid 
alt rett, og da er det stor beskyttelse i å 
leve menighet. Han fortsetter å snakke 
om Jesus som forbilde for han selv 
som mannsperson, og trekker fram Jesu 
karaktertrekk i å være stabil og stødig, 
og det å bringe Guds Ord, bringe en 
standard og å gi seg selv. Det må jo være 
mannen sin oppgave og – å gi seg for 
familien, sier Marius. Med kone og barn 
er det lite rom for å fokusere på hva en 
selv har lyst å gjøre og egne interesser, 
det kommer i andre rekke. Å sørge for 
familien og at den sammen kan gjøre noe 
som er kjekt, det kommer først. Det er så 
stor velsignelse i det å kunne gjøre ting 
sammen, glede kona og barna.

Betty og Robert Erlandsen er i 
slutten av 40-årene, har vært 
gift i 29 år og har fire barn på 
henholdsvis 17, 19, 24 og 26 år.

Jeg og mitt hus, 
vi vil tjene Herren
Betty og Robert snakker om å være 
målrettet, og å ha et mål å samarbeide 
for å nå. Jeg og mitt hus, vi vil tjene 
Herren – søk først Guds rike og Hans 
rettferdighet, så skal du få alt det andre 
i tillegg, kommenterer Betty. Robert 
betegner det å først søke Guds rike som 
en overskrift de har hatt over livet sitt. 
Uansett hva det gjelder, enten unger, 
hverandre, samfunnsliv eller jobb så 
finner alt dette sin plass i et Guds rike 
perspektiv. Målet for familien er å gi 
uttrykk for at den er en del av Guds rike, 
og reflektere Gud i familien, hjemmet og 
jobben.

Kristusrealisering
Robert snakker om å se seg selv som 

mann i lys av Guds Ord. Alle 
rollemodeller som vi finner i 
Bibelen og i det kristne livet er 
tjenende roller, sier han. Rollen 
som mann i familien betyr 
derfor å være en tjener. Konkret 
får dette konsekvenser i at de 
valg man tar skal gjenspeile 
at en lever ut Guds rike, for 
eksempel i forhold til karriere. 
Selvrealisering er en verdslig 
måte å tenke på, kommenterer 
Robert om det å ta beslutninger. 
I Guds rike sammenheng 

snakker vi om Kristus-
realisering, fortsetter han. 
Da blir vi ikke selv i sentrum 
for de beslutninger som taes. 
Dessuten handler det om 
å verne om familien som 
helhet. Betty forteller at for 
henne handler det om å velge 
å følge det som står i Guds 
Ord. Hun kommenterer det 
i kontrast til selvrealisering 
og den individualistiske 
oppfatningen om at man 
må klare seg selv. Det 
mangler fellesskapstenking i 
samfunnet generelt, sier hun. 

I Guds Ord er det fellesskapet mellom 
mann og kvinne som klarest kommer til 
uttrykk. Som kvinne tror hun på familien, 
det å verne om familien og gi prioritet til 
oppfostringen av barn. Det viktigste jeg 
har fått lov å oppleve i livet, er å kunne 
fostre opp fire barn. Å være forbilde, vise 
gudstroen og vise familiefellesskapet er 
det som gir verdier i livet.

Trygge i rollene
I rollen som kristen kvinne i samfunnet 
sier Betty at hun føler seg trygg. Jeg vet 
hvor mitt ståsted er, for jeg kan stå på 
Guds Ord, sier hun. Det handler ikke om 
å være trygg i egen personlighet, men 
om å søke trygghet. Der hvor andre stre-
ver, har vi som kristne en plass å finne 
ut av det hele på. Robert snakker om sin 
rolle som leder innenfor næringslivet, og 
sier; jeg har sett på Jesus som rollemodell 
for lederskap. Han understreker eksem-
pler på hvordan Jesus forholder seg til 
mennesker, og tar utgangspunkt i Jesu 
”medarbeidersamtale” med Peter, hvor 
Peter både får en ny sjanse og ny klar-
het. Jeg tror Jesus kan være rollemodell 
uavhengig om man er kristen eller ikke, 
for de verdiene han står for er allmenn-
gyldige i lederskap, mener Robert. Dette 
gir grunnlag for verdier og etikk.

Valgfrihet i hverdag
Samtalen går videre, og de gir uttrykk 
for at arbeidsdeling som ektepar er 
viktig. Det å finne forskjellige måter å 
løse oppgavene på kan variere i ulike 
faser i livet. Mens Betty var hjemme 
med barna da de var små, var Robert i 
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arbeid. De kommenterer imidlertid en 
klar utvikling over de siste tretti årene, 
hvor man i dag i langt større grad har 
en valgfrihet. Vi har beveget oss i en 
retning hvor vi ideelt sett har ett likt 
ansvar hjemme, men i praksis er det jo 
ikke sånn, sier Robert. Han ser dette i 
sammenheng med å være barn av de 
tider en selv er vokst opp i, i tillegg til 
at livet naturlig tar form etter det som 
omgir oss i hverdagen. De forteller 
om å finne rytmen i et forhold som en 
praktisk enighet, og understreker at 
det å elske hverandre og legge livene 
ned for hverandre er gode bibelske 
idealer for praktisk liv. Kontantstøtten 
er en god ordning som samfunnet har 
gitt småbarnsforeldre til å være mer 
sammen med barna – det er en god ting. 
Som snart besteforeldre går vi nå inn i 
en ny fase i våre liv. Vi gleder oss til å 
bruke mye tid med barnebarn og være 
støttespillere for foreldrene i å gi et Guds 
rike perspektiv på alle deler av livet.

Bjørg og Per Kristing er i 
begynnelsen av 60-årene, har 
vært gift i 41 år og har 2 barn 
hvor den yngste nå er blitt 31 år.

Som kvinne og mann 
i hjemmet
Bjørg forteller at i lys av det å være 
kristen, får hun muligheten til å være 
seg selv helt og holdent. Jeg er jo kvinne, 
og kan ikke være noe annet, sier hun. 
Det handler om å være den hun er, med 
de egenskapene, de ønskene og den 

utrustingen hun har. Jeg har et innspill 
om hva det betyr å ha en kristen kvinne 
i hjemmet, bryter Per inn. Han forteller 
om en fantastisk berikelse, at det er 
avslappende, det å ha en kvinne i huset 
som er seg selv. Man slipper å gå på tå 
hev. Å være gift med en kristen kvinne, 
det er jo fantastisk, det er jo lykken i 
livet. Etter enogførti år er det jo det som 
er saken, sier Per og ler. Bjørg penser 
samtalen inn på sammenhengen med 
det å ha en kristen mann som elsker 
Gud. Jeg kunne ikke ha vært den jeg 
er og hatt min plass på den måten 
som jeg har, hvis ikke det var tilfellet, 
forteller hun. Mange punkter kunne 
vært vanskelig uten en mann som elsker 
Gud, har et hjerte for å leve etter Guds 
Ord og tar det på alvor å elske ektefellen 
slik Kristus elsker menigheten. Men en 
mann som er slik, gjør samspillet veldig 
enkelt, trygt og harmonisk. Når vi lever 
i harmoni med Gud blir harmonien oss 
imellom påvirket, og det er lite som 
skjærer seg, kommenterer hun.

Verdier og 
karakter
Per ser seg selv som 
kristen mann blant annet 
i kontekst av viktige 
verdier en har lært å 
elske og verdsette. Han 
snakker om Kristus som 
gav seg selv, og Paulus 
som i brevene oppfordrer 
til å legge ned livet sitt 
for den andre. Dette 
påvirker måten å tenke 
på, for som mennesker 
er vi ansvarlige overfor 
Gud for hvordan vi 

lever våre liv her, slik at det er en 
avspeiling for hvordan Gud har ment at 
ekteskapet skal være. Slik skal mannen 
fungere i hjemmet – skal ære, skal 
elske skal verne, sier han. I Titusbrevet 
og Timoteusbrevene finner vi 
kvalitetsområdene og karakterområdene 
som egentlig alle kristne skal leve i; 
gjestmildhet, edruelighet, avholdenhet, 
kjærlighet selvbeherskelse og mye annet. 
Alt dette reflekterer hvordan familien 
skal fungere. Når en leser Guds ord, 
lever nær Gud og lever i Den Hellige 

Ånd er det å produsere disse fruktene 
Guds rike frukter. Det blir målet å leve 
slik.

Vekst og utvikling
Et overordnet mål er ikke noe de har 
utformet for ekteskapet, men noe som 
har vokst naturlig fram. De forteller 
om mennesket skapt i Guds bilde, og 
skapelsen av mann og kvinne sammen 
som det ypperste Gud kunne skape for å 
reflektere Hans kvaliteter og sider. Hvis 
vi har noen overskrifter eller mål så er 
det å leve det livet Gud har skapt oss til 
for å oppfylle sin plan og vise Guds rike 
der vi er, sier Per. Bjørg understreker 
gleden av å leve i et ekspanderende kris-
tenliv, både som enkeltpersoner og som 
ektepar. Dette er en utvikling i å kjenne 
Gud bedre og vokse som mennesker. Et 
område de to ser som har vært grunnlag 
for utvikling er hvordan de som men-
nesker takler følelser. Følelser som styr-
ter oss som mennesker, og som lett kan 
bli basis for ord og handling. Det er noe 
med å telle til tre først, kommenterer Per, 
og den siden har med modning å gjøre. 
Her har det gradvis vokst fram større 
raushet og mer frihet. Vi ble bevisst på at 
vi kan velge hvordan vi vil reagere – at 
vi ikke er nødt til å la reaksjonen komme 
helt fra ryggmargen alltid, forteller 
Bjørg. Foruten Guds nåde og hjelp, er 
det viljen som menneskelig ressurs som 
har størst virkning.

TEKST: MARKUS BJØRNSETH
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Det Nye Testamente gir oss mye 
undervisning om kvinners og 
menns roller i familien og den 
kristne menighet. Vi vil i denne 
artikkelen prøve å oppsummere 
noe av denne undervisningen 
og se hvilke konsekvenser den 
bør få for oss i vår tid. Den mest 
retningsgivende undervisningen 
om forholdet mellom kone og 
mann finner vi i Ef.5,22-36, 
Kol.3,18-21 og 1.Pet.3,1-7, 
mens 1.Kor.11,2-16, 14,33-36 
og 1.Tim.2,8-15 gir retning for 
kvinners og menns roller i det 
kristne fellesskapet.

Disse seks skriftavsnittene gir 
oss apostolisk undervisning om 
hvordan det kristne livet leves 

ut i familie og menighet. De apostoliske 
påbud vi finner i disse tekstene formet 
livet til de første kristne og er ment å 
være retningsgivende for kristne til 
alle tider! Disse tekstene gir oss ulike 
perspektiver og tilnærminger, og på den 
måten utfyller de hverandre. Vi kan opp-
summere Det nye testamentes undervis-
ning om hvordan kvinner og menn skal 
fungere sammen i fire hovedpunkter.

Ett nytt menneske
Jesus Kristus har fjernet alle menneske-
lige skillemurer mellom menneskene 
og forent dem i et nytt menneske – en 
ny menneskehet 
(Ef.2,11-22). Han 
har avskaffet alle 
menneskelige klas-
sesystem. Rase, 
hudfarge, alder, 
kjønn, sosial sta-
tus og lignende 
teller ikke lenger 
(Gal.3,28; Kol.3,11). Det eneste som tel-
ler er å være en ny skapning (Gal.6,15). 
Ytre etniske, kulturelle eller religiøse 
skikker teller ikke lenger for det er bare 
tro virksom i kjærlighet, dvs. et liv levd i 

kjærlighet, som betyr noe (Gal.5,6).
 Vi som har gitt oss over til Jesus 
Kristus og bøyd oss for hans herre-
dømme er blitt frelst fra en vrang slekt 
og den dårlige ferd og det tomme livet 
vi hadde arvet fra fedrene (Apgj.2,40; 
1.Pet.1,18). Vi er nyskapt etter Guds 
bilde og lever i fornyelse og forvandling 
hvor vi sammen med alle de hellige 
blir gjort mer og mer lik Jesus Kristus 
(Ef.4,23-24; Kol.3,10; 2.Kor.3,18). Her det 
ingen forskjell mellom kvinner og menn 
for vi er alle ett i Kristus (Gal.3,28).
 Det å være født på ny, å ha blitt 
en borger av Guds rike, å være tilgitt, å 

være frelst, er 
mye viktigere 
enn om vi er 
kvinner eller 
menn. Vår 
nye felles 
status, at 
vi er Guds 
barn, er Det 

nye testamentes utgangspunkt for alle 
formaningene knyttet til det kristne livet. 
Som søsken i Guds familie er vi kalt til 
å elske hverandre og bygge hverandre 
opp. Det meste av undervisningen i Det 

nye testamentet gjelder derfor selvsagt 
kvinner og menn på lik måte! Det kristne 
livet er et fellesskapsliv i omsorg og 
tjeneste. Vi må alle lære å elske, tilgi, og 
tåle hverandre. Vi må alle legge til side 
alle stridigheter og heller kappes om å 
hedre hverandre. Om vi er kvinne eller 
mann, ung eller gammel, betyr ingen 
ting, vi er alle kalt til å tjene hverandre 
og det samfunnet vi er en del av.
 Det er på denne bakgrunn av like-
verd og lik stilling innfor Gud vi må 
forstå Bibelens lære om ulike roller for 
kvinner og menn. Vi må aldri gi disse 
ulike rollene så stor oppmerksomhet 
at det skygger for det som er felles for 
kvinners og menns funksjon i det kristne 
fellesskapet.

En gudegitt orden
De mellommenneskelige forhold blant 
Guds folk har en gudgitt orden som 
bygger på en rollestruktur for kvinner 
og menn. Denne orden stammer fra 
Guds hensikt for menneskeheten da han 
skapte dem til kvinne og mann, og er 
derfor en skaperordning. Både Jesus og 
apostlene henviste til skaperfortellinga i 
1.Mos.1-2 når de talte om forholdet mel-

Kvinners og menns roller i det 
kristne fellesskapet

"De apostoliske påbud vi finner 
i disse tekstene formet livet til 
de første kristne og er ment 
å være retningsgivende for 
kristne til alle tider!" 
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lom kvinner og menn. Ved det gjorde 
de det klart at den ordning de forkynte 
ikke var kulturelt betinget, men hadde 
sitt opphav i Guds evige forsett. Det er 
to nøkkelelement i Guds ordning for 
forholdet mellom kvinne og mann i det 
kristne fellesskapet. 
 Det første nøkkelelement er 
Guds ordning i familien som er 
den grunnleggende enhet i et hvert 
menneskelig samfunn. Gud har gjort 
mannen til kvinnens hode og dermed 
også til hode i familien (Ef.5,22-36; 
1.Kor.11,3). Det endelige styreansvar 
hviler derfor på mannen. Det innebærer 
at det er mannens ansvar å forsørge, 
beskytte og vise omsorg for hele familien 
(1.Tim.3,1-7). Det er mannens plikt å 
legge sitt liv ned og gi avkall på alle sine 
rettigheter for å få fram det beste i kona 
si og barna sine. Mannen advares sterk 
mot å dominere et forhold eller mangle 
forståelse for kona og hennes behov, 
i stedet må han gjøre seg flid i å vise 
henne ære, ellers kan det få katastrofale 
følger for han (1.Pet.3,7).
 Dette innebærer ikke at kona blir 
umyndiggjort eller passivisert på noen 
måte. Kona har også en klar styrefunk-
sjon i hjemmet (1.Tim.5,14; Ord.31) og 
hun fungerer også i omsorgsarbeid, 
barmhjertighetsgjerninger og sosialt 
arbeid (1.Tim.5,10). Ei god kone er fram-
stilt som sterk, aktiv og dyktig (Ord.31). 
Mannen trenger ikke fortelle henne hva 
hun skal gjøre for hun er initiativrik og 
arbeider målrettet. Hun taler klokt og gir 
vennlig rettledning. Hun tar stort økono-
misk ansvar, gjør vise investeringer og er 
en god administrator. Når en mann har 
en slik dyktig kone kan han bruke mer 
tid til samfunnsnyttig innsats for eksem-
pel i politikken. 
 Uten ei kone kan ikke en mann fun-
gere optimalt! Bare når han har ei kone 
får han den nødvendige roen og stabili-
teten i livet. Kona er en kilde til styrke 
for ham og setter ham i stand til å være 
en resurs for hele samfunnet. Dette kom-
mer klart fram i Siraks bok: ”En vakker 
kone får mannens ansikt til å lyse opp, 
det er ingenting han heller ønsker å se. 
Dersom hun taler vennlig og beskjedent, 
har hennes mann det bedre enn andre 
menn. Den som får seg en kone, får noe 

verdifullt i eie, en hjelper som er hans 
like og som han kan støtte seg til. Der det 
ikke finnes noe gjerde, blir eiendommen 
plyndret. Der det ikke finnes noen kone, 
flakker mannen omkring og sukker” 
(Sirak 36,24-27).
 Det andre nøkkelelementet er 
Guds ordning for den kristne menighet 
hvor de eldste, - de med det endelige 
styreansvaret, er utvalgte menn 
(1.Tim.3,1-7). Guds orden i menigheten 
bygger på og støtter opp om Guds 
ordning i familien. 
Hensikten, både 
i familien og 
menigheten, er å 
skape et fellesskap 
og en enhet hvor 
enkeltindividene 
er ordnet under 
hverandre slik at 
familien eller menigheten kan fungere 
best mulig sammen. En slik enhet og 
harmoni gir mulighet for skikkelig 
omsorg for alle. På grunn av denne gode 
orden, var det ingen som led nød blant 
de første kristne, for alle fikk sine behov 
møtt (Apgj.2,44-47; 4,34-35).

Roller må synliggjøres
Apostelen Paulus gjør det klart at Gud 
ønsker å bruke menigheten til å kunn-
gjøre sin fargerike visdom for maktene 
og myndighetene i den usynlige verden 
(Ef.3,10). Å synliggjøre Guds skaperord-
ning for kvinner og menn er et viktig 
menighetsanliggende om vi ønsker 
at Gud skal få bruke menigheten slik 
han vil (1.Kor.11,2-16). Derfor har Gud 
påbudt at menn, som et profetisk tegn 
på sin underordning under Herren Jesus 
Kristus, ikke har lov til å ha noe på hodet 
når de ber eller profeterer. Likeledes skal 
kvinnene alltid ha noe på hodet når de 
ber eller profeterer i det kristne fellesska-
pet. Apostelen grunngir dette med å si at 
det er en konsekvens av Guds skaper-
ordning og skal praktiseres av hensyn til 
englene. Når autoritet og underordning 
får synlige uttrykk i det kristne felles-
skapet gir det store ringvirkninger inn 
i den usynlige verden!
 Ikke bare skulle kvinner og menn 
kle seg forskjellig, de skal også tale på 
forskjellig vis i menighetssamlingene 

(1.Kor.14,33-35). Kvinner og menn 
kan på lik linje tale til oppbyggelse, 
formaning og trøst (1.Kor.11,5; 14,3), men 
når de gjør det må de smykke seg med 
underordningens milde og rolige sinn 
(1.Pet.3,1-6). Mennene på sin side må 
ære kvinnene slik at den ære og respekt 
de fortjener, ikke blir undergravd når de 
underordner seg (1.Pet.3,7). Gud ønsker 
med andre ord at den grunnleggende 
ordning av forholdet mellom kvinne og 
mann skal gjennomsyre hele det kristne 

livet i hverdag 
og fest. De 
ulike rollene 
må uttrykkes 
slik at det 
kan sees og 
oppleves!
 Det er 
viktig å forstå 

at Bibelen på disse områdene vi nå 
berører ikke gir oss detaljerte påbud 
om hvordan underordningen skal 
synliggjøres. Bibelen sier ikke hva en 
kvinne skal ha på hodet når hun ber 
eller profeterer, men bare at hun ikke 
skal være barhodet. Det er med andre 
ord stor frihet i hvordan man praktiserer 
det apostoliske påbudet. 
 Det samme gjelder de tilsynelatende 
begrensningene i kvinners lærefunksjon. 
Løsrevet fra sammenhengen kan det se 
ut som om Paulus forfekter et syn som 
innebærer et taleforbud for kvinnene i 
de kristne forsamlingene (1.Kor.14,34; 
1.Tim.2,11-12), men det er jo ikke på 
noen måte tilfelle. Han sier jo at kvinner, 
som har noe på hodet, er autorisert til å 
fungere på lik linje med menn i å tale til 
oppbyggelse, formaning og trøst! Det 
som ligger apostelen på hjertet når han 
formaner kvinnene i dette henseende, 
er at de skal tale på en måte som viser 
at de underordner seg det mannlige 
lederskapet i hjemmet og i menigheten. 
Sjølsagt kan kvinner undervise menn 
(Apgj.18,24-26; 1.Kor.14,3,19; Ord.1,8; 
31,26), men ikke på en slik måte at de 
gjør seg til herre over mannen. Bibelen 
lærer også at mennene skal ære konene 
sine, men hva det å ære består i, er ikke 
forklart. 
 På grunn av dette trekker vi den 
slutning at det er stor frihet i hvordan 

"Når autoritet og underordning 
får synlige uttrykk i det kristne 
fellesskapet gir det store ring-
virkninger inn i den usynlige 
verden!"
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"Underordning er en skaper-
ordning, gitt til menneskene 
beste! Kvinner trenges som 
kvinner. Menn må være 
menn."

man praktiserer de apostoliske påbud 
angående kvinners og menns ulike rol-
ler i det kristne fellesskapet, så lenge 
det er synlig at menn tar det endelige 
lederansvaret og kvinner underordner 
seg dette. 

Underordning må gjennom-
syre hele livet
Vi blir frelst ved å bekjenne med munnen 
at Jesus Kristus er Herre og ved å tro i 
hjertet at Gud reiste ham opp fra de 
døde (Rom.10,9-10). Å være en kristen 
er å leve under Kristi herredømme og 
hver dag be denne 
bønnen: ”La din 
vilje skje!” Derfor 
er det en glede 
å kunne leve i 
samsvar med Guds 
gode ordninger 
for kvinner og 
menn i hjem, 
menighet og samfunn. I den første 
menighet, slik vi finner den beskrevet i 
Apostelgjerningene og i de apostoliske 
brevene, finner vi klare rollefordelinger 
mellom kvinner og menn som påvirket 
hele det kristne livet.
 Kvinner kunne ha ansvarsfulle 
stillinger hvor de tok seg av andre 
mennesker, men de sto alltid under tilsyn 
av menn. I en storfamilie kunne kona 
styre husholdningen under mannen sin. 
I menigheten ble kvinnene innsatt som 
diakoner for å hjelpe de eldste i deres 
pastorale tilsyn med flokken. Kvinnene 
var ikke på noen måte passive i den 
første kristne menighet. De tok aktivt 
lederansvar, men på en måte som var 
forenlig med deres forhold til den mann 
(eller de menn) som hadde det endelige 
lederansvar.
 I omsorg og opplæring i det kristne 
fellesskapet finner vi at kvinner tok 
ansvar for kvinner og menn for andre 
menn. Både kvinner og menn tok aktivt 
del i opplæringen av barn og unge, og 
på denne måten formet de sammen den 
oppvoksende generasjonen.
 Gjennom hele Bibelen finner vi det 
mønsteret at kvinner og menn hadde 
ulike ansvarsområde i de forskjellige 
sammenhengene de fungerte sammen. 
Mennene var ”forsørgere”, mens kvinne-

ne tok seg av de nære behov. Kvinner og 
menn delte ansvar for hjem og samfunn 
mellom seg på en god måte til enhet og 
framgang for fellesskapet.  
 Det nye testamentes undervisning 
om kvinners og menns roller er knyttet 
til det kristne fellesskapet. De ulike 
rollene for kvinner og menn gir oss 
et mønster for sunne forhold mellom 
menneskene slik at hele fellesskapet blir 
oppbygd og alle kan fungere maksimalt. 
Derfor finner vi at undervisningen 
først og fremst er knyttet til familie- og 
menighetsliv. Undervisningen i Det nye 

testamentet omtaler 
selvsagt ikke direkte 
vårt moderne 
arbeidsliv eller 
aktivitetssamfunn, 
men likevel på 
holdninger som 
skal gjennomsyre 
alle forhold, også i 

dag. Derfor må barn lære å underordne 
seg og lyde foreldrene sine, lærerne sine 
osv. og vise ære og respekt til de som 
er eldre. Arbeidere må underordne seg 
sjefene sine som under Herren, og ikke 
være øyentjenere.
 Den bibelske læren om underordning 
er myntet på den sosiale strukturen 
hos Guds folk og omfattet hele livet. 
Den bygger ikke på fordommer mot 
kvinner. Underordningen bygger ikke 
på en antatt svakhet hos kvinnene eller 
manglende kompetanse. Underordning 
er en skaperordning, gitt til menneskene 
beste! Kvinner trenges som kvinner. 
Menn må være menn. For at det kristne 
fellesskapet skal fungere maksimalt har 
kvinnene en viktig rolle som de må fylle 
fullt ut! Likeså må mennene ta ansvar og 
være menn i samsvar med Guds vilje. Da 
vil det kristne fellesskapet være en god 
plass å leve!

TEKST: ERLING THU
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Grunnvollen
- undervisning å bygge livet på

Å bli en kristen er å møte Jesus Kristus og å leve under hans herredømme. Jesus
er Herre, og fundamentet for det nye livet.

Et fundament er noe man bygger på og Gud vil at alle hans barn skal være
involvert med ham i å bygge hans hus.

Fundamentet for kristenlivet ble presentert da Gud begynte sin menighet
på pinsedag. Det ble en erfaring av Jesus i tro og omvendelse, i dåp, i helbre-
delse og liv når de la hendene på hverandre, i å være nye skapninger som var
dømt til frikjennelse i Kristus, for å leve hellige liv sammen og å kunne møte
dommens dag med frimodighet.

Få tak i denne viktige og grunnleggende under-
visningen, presentert av Noralv Askeland. 

10 CD’er med forkynnelse, sammen med aktuelle 
kommentarer og studiemateriell er nå tilgjengelig 
i en samlet mappe i en flott innpakning til 

BESTILLES via e-post: e-post@kristent-nettverk.no 
eller ring Kristent Fellesskap, Bergen 
på telefon 55 38 18 40

369,-299
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Fjerde nasjonale konferanse for 
menighetsplanting 12.  - 14. januar 2004 i Bergen
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Hallaråker, Helge Hollerud, Folke Olafsson 
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Jeg var nesten fire år da søstera 
mi ble født. Mens mamma var på 
sykehuset for å føde, var jeg så 
heldig å få bo hos tanta mi. Det 
gikk veldig greit i begynnelsen, 
men etter noen dager begynte 
jeg å lengte hjem. Tanta mi så at 
gråten lå på lur i øyekroken, så 
hun prøvde å hjelpe meg: ”Det 
er helt greit å gråte litt, vet du, 
Knut.” Tante har fortalt meg flere 
ganger om hvordan jeg da manna 
meg opp og sa med skjelvende 
stemme: ”Stole mennel sklikel 
ikke.” 

Rollebytte i blokk Z
Det er mange ulike oppfatninger om hva 
som er feminint og hva som er maskulint. 
Oppfatningene er i stor grad kulturbe-
stemte og de kan endre seg ganske fort. 
Jeg syns ikke det er lenge siden jeg satt 
og leste i leseboka på barneskolen: ”Mor 
syr og far leser avisen.” Beskrivelsene av 
hva Per og Lise gjorde, virka helt natur-
lige den gang. Anne Cath Westlys bøker 
om Eurora og Sokrates gjorde derimot 
uslettelig inntrykk. I den familien var jo 
alt annerledes. Faren 
var hjemme på dag-
tid og hadde ansvar 
for de huslige sys-
lene, mens mor var 
på jobben. 

Verden går 
framover
Det har skjedd mye siden teologene 
diskuterte om kvinnen hadde sjel. 
Kampen om kvinnens rett til å stemme 
virker latterlig nå – snart 100 år etterpå. 
Retten til lik lønn for likt arbeid er en 
selvsagt tanke for Ola og Kari nå, selv 
om det fortsatt er tilfeller der kvinner 
diskrimineres. Menn også, for den saks 
skyld. Fortsatt er vi i Norge ganske gam-
meldagse, for eksempel når det gjelder 
yrkesvalg. Verden forandrer seg heldig-
vis, og på mange områder til det bedre. 

Androgyni 
Professor i psykologi ved Universitetet 
i Oslo, Per Schioldborg, har forsket på 
androgyni1 - tvekjønnethet - i over ti år. 
Han mener at vi er i ferd med å få et mer 
androgynt samfunn. – Minst en fjerdedel 
av Norges befolkning er androgyne, 
og flere vil det trolig bli ettersom det 

legges stadig 
større vekt 
på likeverd 
m e l l o m 
kjønnene, sier 
han. – Med en 
oppdragelse 
og utdannelse 

fra hjem og skole som sidestiller gutter 
og jenter, og med økende politisk 
likestilling, vil vi gradvis bevege oss mot 
et androgynt samfunn; et samfunn hvor 
kvinner og menn gjør det samme, enten 
det kalles maskulint eller feminint, sier 
Schioldborg. 

Angrep på Guds 
skaperordning 
Nå må vi ikke la oss skremme for 
mye av disse uttalelsene av professor 
Schioldborg. At gutter og jenter lærer å 

kombinere ulike verdier og roller som 
før var kjønnsbestemte, er for det meste 
bra. Som vi skal se seinere, bekjemper 
Bibelen også stereotype oppfatninger 
om hva som er mannlig og kvinnelig. 
Vi trenger å sprenge alle vedtatte 
begrensninger som hindrer oss i å leve 
ut hele vårt potensiale i Gud, enten vi er 
menn eller kvinner. 
 Det som derimot ikke er bra, er 
når den oppvoksende generasjonen blir 
kjønnsfrustrerte og ikke lenger vet hva 
som er sann femininitet og maskulinitet. 
Det skal kunne gå an å se seg selv naken 
i speilet og dermed vite en del ting om 
sin natur og personlighet.
 Den utviklingen som går i retning 
av kjønnsnøytralitet er initiert av 
den onde selv og er et angrep på 
Skaperens intensjon og gode ordning. 
Det kjønnsløse eller tvekjønnede ideal 
som blant annet fremmes ved en rekke 
popartisters image, er ugudelig og 
ødeleggende for individ og samfunn. 

Hva mener Gud?
Mange tror at gamle, rigide oppfatninger 
stammer fra Bibelen, og at Gud står 
bak en patriarkalsk modell. Da er det 

Den store forskjellen 
Maskulin og feminin skapte han dem

"Det skal kunne gå an å se seg 
selv naken i speilet og dermed 
vite en del ting om sin natur og 
personlighet."
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viktig å få fram at de gamle idealene 
ikke nødvendigvis er bibelske eller de 
nye ukristelige. Forestillingen om at 
skikkelige mannfolk ikke griner, er like 
ukristelig som ideen om at husstell er 
”kvinnfolkarbeid”. 
 Motstanden mot tradisjonelle 
kjønnsrollemønstre 
er i mange 
tilfeller berettiget. 
Spørsmålet er: 
Hva sier Bibelen 
om kjønnsroller? 
Hva er Guds syn 
på femininitet og 
maskulinitet? Jeg 
vil på ingen måte 
kunne gi noen utfyllende svar på disse 
spørsmåla i denne artikkelen, men det 
kan hende jeg kan trekke opp noen linjer 
som du kan bruke når du skal studere 
emnet videre. 

Milde som en mor 
La oss først se et par eksempler på 
hvordan Guds Ord sprenger trange 
rammer for hva som er kvinnelig og 
mannlig. 
 I sekvensen der Paulus beskriver 
hva han og de andre apostlene gjorde 
da de kom til Tessalonika, finner vi dette 
utsagnet: ”Som Kristi apostler kunne vi 
ha gjort vår myndighet gjeldende, iste-
den var vi milde mot dere, som når en 
mor steller med sine barn.”2 
 Paulus, som nok av mange blir sett 
på som en skikkelig machotype, var ikke 
hard og følelsesløs. En rekke ganger 
i brevene hans satte han ord på den 
svakheten og hjelpeløsheten han kjente 
på.3 Han var ikke redd for å fortelle at 
han både hadde angst og at han gråt 
mange ganger.4 Den myndige apostelen 
var ikke enspora. Han var så fri i sitt 
følelsesliv at han kunne uttrykke et stort 
spekter av Guds hjertelag for mennesker. 
Den omsorgen og mildheten han viste 
de nye kristne, ligna på den som en mor 
viser for spedbarnet sitt. 

Den gode kone
I slutten av Salomos Ordspråk står det 
en flott og poetisk beskrivelse av ”den 
gode kone”. Det avsnittet kan kanskje 
være med å rive ned noen stereotype 

oppfatninger om hva som er feminint. 
Dama som beskrives der driver både 
forretning og setter folk i arbeid. ”Vil 
hun ha en åker, får hun tak i den; hun 
planter en vingård for det hun har 
tjent.”5 Hun er driftig og energisk og 
har god innflytelse på mannen sin: 

”Hennes mann 
er kjent der 
folket samles, 
han sitter 
sammen med 
landets eldste.” 
6 Her er noen 
av de generelle 
beskrivelsene av 
henne: ”Styrke 

er beltet hun har om livet, hun legger 
kraft i armene.”7  ”Kraft og verdighet er 
hennes drakt, og hun ler mot kommende 
dager.”8 

”Maskulin og feminin skapte 
han dem”
For å forstå menneskenes sanne natur, 
må vi gå tilbake til skapelsen. Det nye 
testamentets undervisning om mannens 
og kvinnens funksjoner og egenskaper, 
er ikke basert på syndefallet, men 
på Guds opprinnelige plan, uttrykt i 
skapelsesberetningen. 1. Mosebok 1,27 
er et sentralt vers i så måte: ”Og Gud 
skapte mennesket i sitt bilde, i Guds 
bilde skapte han det, til mann og kvinne 
skapte han dem. ”Uttrykket ”til mann 
og kvinne skapte han dem”, kan like 
gjerne oversettes: ”mannlig og kvinnelig 
skapte han dem” eller også: ”maskulin 
og feminin skapte han dem”.  

Utfyllende egenskaper 
Gud skapte to utgaver av menneskear-
ten. Han skapte mann og kvinne forskjel-
lige, ikke nødvendigvis med motsatte, 
men utfyllende egenskaper. Sammen 
skal mann og kvinne uttrykke ulike sider 
av hvem Gud er, blant annet fellesskapet 
innad i guddommen.9 Mann og kvinne 
er kalt til å utvikle en dyp, nær og fortro-
lig relasjon seg imellom i ekteskapet, på 
samme måte som Faderen, Sønnen og 
Den Hellige Ånd er tre personer, men én 
sann Gud. I ekteskapet er vi to, samtidig 
som vi er ett! 

Vitenskapen bekrefter den 
store forskjellen 
I forordet til boka ”Brain Sex: The real 
difference between Men and Women” 
skriver forskerne Anne Moir og David 
Jessel følgende: ”Menn og kvinner 
er forskjellige. De er kun like i deres 
felles medlemskap av den samme rase: 
menneskeheten. Å holde fast på at de har 
like i egenskaper, evner og oppførsel, er å 
bygge samfunnet basert på en biologisk 
og vitenskapelig løgn. Kjønnene er 
forskjellige fordi hjernene er forskjellige. 
Hjernen, sjefsadministratoren og 
følelsesmessige livsorgan, er konstruert 
forskjellig i menn og kvinner. Den 
behandler informasjon forskjellig, noe 
som fører til forskjellig persepsjon, 
prioriteter og atferd.”

Forskerne er enige
Videre skriver Moir og Jessel: ”De ti 
siste åra har det vært en eksplosjon 
av vitenskapelig forskning på hva 
som skiller kjønnene. Doktorer, 
vitenskapsfolk, psykologer og sosiologer 
har, uavhengig av hverandre, gjort en 
betydelig mengde funn som sammen 
tegner et overraskende entydig bilde. 
Og det er et bilde av bemerkelsesverdige 
kjønnsmessige ulikheter.”

Guds plan og orden 
Beste måten å forstå sann maskulinitet 
og femininitet på, er å se på Guds 
skaperorden og Hans planer. Vi trenger 
å forstå hvilke funksjoner og oppgaver 
Gud har gitt mann og kvinne. Han 
har nemlig skapt oss med en natur og 
legning som samstemmer med Guds 
intensjoner for oss.  
 Det betyr, for eksempel, at når 
Gud har satt mannen til å lede familien, 
har Gud gitt ham evnen til tjenende 
lederskap. Det ligger naturlig for ham å 
ta ansvar og beslutninger. 
 Når Gud har gjort kvinnen til ”en 
hjelper som er mannens like”10, har han 
gitt henne en natur som trives med å 
støtte mannen sin. 

Utviklet femininitet 
Gud har gitt kvinnene ”et mildt og rolig 
sinn”11 som matcher de oppgavene han 
har gitt dem. Moden femininitet er ikke 

”Uttrykket ”til mann og 
kvinne skapte han dem”, 
kan like gjerne oversettes: 
”mannlig og kvinnelig skapte 
han dem”
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Vis at du er en mann
I sine avskjedsord til sin sønn Salomo, 
sier Kong David: ”Vær du sterk, og vis 
at du er en mann!” I siste kapittel i 1. 
Korinterbrev skriver Paulus: ”Vær tapre 
og sterke! ” I min gamle Bibel sto det: 
”Vær mandige, vær sterke.” I en engelsk 
oversettelse står det: ”be men of courage, 
be strong.”19 
 Det var for øvrig interessant å 
høre overlege ved Rikshospitalet, 
Håkon Wæhre, svare på spørsmålet om 

hvordan Kong 
Harald hatt tatt 
nyheten om 
at han hadde 
kreft. ”Han har 
tatt det som en 
mann,” svarte 
han. 

Gjenreist i menigheten 
Flere og flere barn i den vestlige verden 
vokser opp med få og svake mannlige 
rollemodeller. Ja, faktum er at en stadig 
større prosent av barna vokser opp 
med minimal mannskontakt i det hele. 
Den amerikanske psykologen James 
Dobson sier at Amerikas største behov 
er mannlig lederskap i hjemmet. 
 Gud ønsker at menigheten skal 
være Guds alternative samfunn i verden. 
Menigheten skal leve ut og demonstrere 
Guds opprinnelige planer med mennes-
keheten. Vi skal være et profetisk uttrykk 
for hva Gud ønsker å bringe alle inn i. 
 Når vi som menn våger å være 
menn etter Guds hjerte, og kvinnene tar 
oppgjør med den pålagte feminismen, og 
lever i samsvar med Guds beskrivelse av 
sanne kvinner, vil vi være fri til å redde 
en skakkjørt generasjon. Da vil Gud gi 
oss kraft og mot til å ta ansvar for mer 
enn egen familie. Vi vil kunne bli Guds 
redskap til å gjenreise samfunnet.  

TEKST: KNUT GUDERGOD OSLAND 

1. Androgyni i denne sammenhengen er et resultat  
 av sosial læring og har selvfølgelig ingenting   
 med biologisk tvekjønnethet å gjøre.
2. 1. Tessalonikerbrev 2,7 
3. 1. Korinterbrev 2,3. 2. Korinterbrev 1,8-11
4. 2. Korinterbrev 2,4. 6,4. og 7,5.
5. Ordspråkene 31,16
6. Ordspråkene 31,23
7. Ordspråkene 31,17
8. Ordspråkene 31,25 
9. 1. Korinterbrev 11,3
10. 1. Mosebok 2,18
11. 1. Peters brev 3,4
12. Titus 2,3-5
13. Romerbrevet 1,25-26
14. Ordspråkene 12,4 og 1. Korinterbrev 11,7
15. Uttrykket som er brukt i 1. Mosebok 3,16, ”din  
 lyst skal stå til din mann” er det samme uttrykket  
 som i 1. Mosebok 4,7 er oversatt ”vil ha makt   
 over deg”. 
16. Efeserbrevet 6,4 og Kolosserbrevet  3,21
17. Kolosserbrevet 3,19
18. Se 1. Petersbrev 3,7
19. 1. Kongebok 2,2, New International Version

"Den amerikanske psykologen 
James Dobson sier at Amerikas 
største behov er mannlig 
lederskap i hjemmet." 

noe som kommer helt av seg selv, bare 
fordi en er født som jente. Det er noe 
som må læres og utvikles. Bibelen sier 
at de eldre kvinner ikke skal sladre eller 
ruse seg, men være ”lærere i det gode”. 
”De skal lære de unge kvinnene å elske 
mann og barn, leve sømmelig og rent, 
være gode husmødre og underordne 
seg sine menn, slik at Guds ord ikke blir 
spottet.”12 
 Når kvinnen bøyer seg for Guds 
sannhet, ved å leve i Guds Ord og i Den 
Hellige Ånd, vil 
hun utvikle sann 
femininitet i sin 
gudsdyrkelse, i 
forhold til seg selv 
og mennesker 
rundt seg. De 
som bytter ut 
Guds sannhet med løgn, ender lett opp 
i et unaturlig kjønnsliv13.
 Fordi kvinnen er skapt til å være sin 
manns krone og ære14, vil hun kjenne 
sann frihet når hun utvikler mildhet, 
skjønnhet og respekt og hun vil tøyle sin 
tendens til å manipulere15. Om hun aldri 
blir gift, vil disse feminine egenskapene 
være til glede for Gud, menighet og 
samfunn. Da vil hun kjenne frihet til å 
være kvinne i Guds ordning. 

Maskulin atferd
Paulus har en flott undervisning i 
Efeserbrevet 5, der måten Jesus behand-
ler menigheten på, holdes fram som 
et eksempel på hvordan mannen skal 
behandle sin kone. Å leve i samsvar med 
det, er maskulin atferd. Er man ikke gift, 
kan man utvikle og leve ut de samme 
holdningene i livet for øvrig. 
 Mannens oppgave i å elske, nære, 
varme og legge ned livet for sin kone 
samsvarer med hans maskuline legning.  
 I vårt forhold til barna, nevnes spe-
sielt fedrenes ansvar i å oppdra og tukte 
barna, samtidig som vi advares mot å 
vekke trass og bitterhet hos dem.16 Det 
betyr at vi må utvikle vår naturlige evne 
til å bringe inn en disiplin, samtidig som 
vi må tøyle vår tendens til å være for 
harde.17 Lever vi i Ånden, gir vi ikke 
etter for mannsjåvinistiske kontrollbe-
hov eller feig ansvarsvegring, men leder 
på en klok og hensynsfull måte.18  
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På skolen lærte vi at å sette pas-
serspissen på det rette stedet var 
viktig for å konstruere de rette 
figurene i geometri. Det vil si at 
rett utgangspunkt er viktig for å 
få vellykket resultat. Når vi møter 
spørsmål om hvordan vi skal leve, 
har vi et referansepunkt for de 
valgene vi tar. 

Mange i vårt samfunn har en 
humanistisk tankegang i møte 
med etiske spørsmål. De har 

mennesket i sentrum av alle ting, og har 
seg selv som rettesnor i alle spørsmål. En 
velger ut fra hva vi føler er godt og rett 
for oss selv. Dette er et individualistisk 
utgangspunkt som setter enkeltmen-
nesket i sentrum. Dette humanistiske 
synet sier at alt er OK så lenge du ikke 
bevisst skader et annet menneske ved de 
valgene du tar. 
 Det kristne synet på verden setter 
Gud i sentrum, og sier at verden tilhører 
Ham. Han har skapt alle ting og styrer 
verdens gang. En gang skal Han dømme 
verden. Gud er god. Han vet hva som er 
godt og rett for alle mennesker1. 
 En foretar valg med det utgangs-
punktet at Gud vet best hva en skal 
velge. Bibelen er veile-
der i etiske spørsmål. 
Hva vi føler må under-
ordne seg Bibelens ord i 
saken. Å leve rett betyr 
mer enn å leve godt. 
 Som kristne møter 
vi alle spørsmål med 
det utgangspunktet at Gud er god, at 
Han har skapt alle ting, og at Han vet 
hva som er best for alle mennesker. Det 
gjør at vi ikke setter Guds vilje opp som 
en motsetning til vårt beste. Han har 
bedre oversikt enn oss. Derfor er det 
å følge Guds ord ikke livsfornektende, 
men det beste på lang sikt. Vi vil søke å 
finne hans vilje, og med glede bøye oss 
for den. 

Sex er en gave fra Gud
Forholdet mellom kjønnene er et godt 
eksempel på hvordan forskjellig tanke-
gang velger ulike løsninger. Sett fra et 
kristent ståsted er sex er flott, vakkert og 
berikende. Det er skapt av Gud for at vi 
skal få nyte det, men sex i feil sammen-
heng fører til misbruk, undertrykkelse, 
sår og ensomhet. Det kan sammenlig-

nes med en ild. 
Ilden gir varme, 
kos og hygge, 
men kan sam-
tidig ødelegge 
dersom den ikke 
styres. I vårt 
samfunn er det 

mange mennesker som har brent seg på 
dette området.

Glede seg over seksuallivet 
innen ekteskapet
Sex er godt når det leves innenfor 
ekteskapet, som er den rammen Gud 
har gitt2 Den seksuelle drivkraften er 
sterk, og er til velsignelse når den blir 
kanalisert rett. Det å glede seg over 
hverandre er gudgitt3. Åpenhet overfor 

hverandre på dette området gir hjelp til 
gjensidig glede og trygghet. Da men-
nesket ble skapt, var det ingen ting som 
vekket selviske lyster fram i mennesket. 
Derfor var det heller ingen skam eller 
skyldfølelse. Ekteskapet er en fantastisk 
ordning der en som mann og kvinne kan 
oppleve fellesskap både fysisk, psykisk 
og åndelig.  
 Seksuell stimulering fra andre kilder 
enn sin egen ektefelle er starten på utro-
skap og ender ofte i ødeleggelse. Derfor 
var Jesus klar på dette for å hjelpe oss til 
ikke å se på dette som noe uskyldig.4 
Innenfor ekteskapet er nakenhet en 
naturlig del. Utenfor ekteskapet er 
bluferdighet noe som skaper trygghet 
og grunnlag for gode relasjoner fordi 
grensene er klare. En gjensidig forståelse 
for at sex bare hører til innenfor 
ekteskapet, gir forutsigbarhet og tillit 
i sosiale sammenhenger. Da kan en 
ha vennskap mellom kjønnene uten 
sexpress. Vennskap mellom kjønnene er 
berikende og trygt når grensene er klare. 
Da unngår en usikkerhet og tillitsbrudd 
som ødelegger så mange forhold. Når 
disse grensene er uklare, skapes det lett 

Leve ut lystene 
eller ha selvkontroll

"Hva vi føler må underordne 
seg Bibelens ord i saken. Å 
leve rett betyr mer enn å 
leve godt." 
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ubehagelige situasjoner som kan gå på 
vennskapet løs. Dette er spesielt tydelig 
når det er rus med i bildet. 

Viktigheten av selvkontroll
Selvkontroll og avholdenhet er viktig 
fordi det er situasjoner i livet der en 
ikke kan ha et seksualliv selv om en er 
gift. Det å ha karakterstyrke til å legge 
bånd på seg, er nødvendig for å leve i 
livslange og trygge forhold. Lærer en det 
før en gifter seg, vil en sammen gå gjen-
nom faser i livet der sykdom og naturlig 
atskillelse gjør sex umulig, men der en 
kan leve i et nært forhold med hveran-
dre basert på tillit og respekt. Når begge 
parter har levd 
i selvkontroll 
da forholdet ble 
grunnlagt, har en 
lagt et grunnlag 
for å oppleve slike 
faser uten konflik-
ter i ekteskapet. 
Selvkontroll betyr 
bl.a. å ikke motta 
stimulering fra 
andre kilder enn sin egen ektefelle. 
Selviskheten er å dyrke seg selv, kjærlig-
heten er å gi til den andre.

Samfunnets grenser 
og Guds ord
På skolen blir de fleste undervist at 
sex er spennende, naturlig og normalt 
dersom det er gjensidig fra begge 
parter uavhengig av ekteskap. En tar 
det som gitt at de fleste tenåringer 
har sex, og at det ikke er noe livslang 
forpliktelse i det. Sex er positivt i seg 
selv, og nytelsen knyttes til den fysiske 
opplevelsen. Samfunnet ser på det å ha 
sex bare innenfor ekteskapet som noe 
gammeldags og livsfjernt. Guds ord 
er for dem unormalt og gammeldags, 
og strir imot moderne vitenskap og 
forståelse. Det å legge bånd på seg og 
det å leve avholdende er uaktuelt. En 
ser bort fra de skadevirkningene dagens 
gjengse syn på sex har der praksisen 
fører til sexpress, kjønnssykdommer, 
tenåringsaborter, sterilitet, brutte 
relasjoner og skilsmisser.  
 Sex er lønnsom industri med store 
penger i omløp. Sex i reklame appellerer 

til våre behov for spenning, trygghet og 
aksept, men spiller på sex på en måte 
som tar bort ansvar og styring. Sex 
blir noe selvisk der jeg er i sentrum, og 
de skadelige konsekvensene er store 
både for enkeltmennesker, familier og 
samfunnet. 

Kjærligheten gjør ikke noe 
usømmelig
Den søker ikke sitt eget. Kjærligheten 
har sin glede i sannheten5. Synet på 
ekte kjærlighet gjenreises i samfunnet 
ved å leve etter Guds ord. En kan med 
frimodighet stå fram med et kristent syn 
på seksualitet. Vi møter hele tiden men-

nesker som har 
blitt skadet av å 
leve ut seksuallivet 
i tråd med skolens, 
he lses tas jonens 
og legens råd 
eller mangel på 
råd. Flere og flere 
etterspør klare og 
slitesterke råd. Vi 
vil møte dem med 

Jesu kjærlighet og formidle sannheten 
som setter fri6. Gud gjenreiser mennes-
ker som har latt seg lure til å leve etter 
sexindustriens forførere. Vi kan med stor 
frimodighet stå fram og forkynne Guds 
ord når det gjelder renhet, bluferdighet 
og selvkontroll. 

TEKST: TERJE DAHLE  

1 Sal.106,1, 1.Joh.4,7-8
2 1.Mos.2.18-24, 1.Kor.7,1-4, Efes.5,21-33
3 Ordsp.5,15-20 
4 Matt.5,27-30
5 1.Kor.13
6 Joh.8,32

"Vennskap mellom kjønnene 
er berikende og trygt når 
grensene er klare. Da unngår 
en usikkerhet og tillitsbrudd 
som ødelegger så mange 
forhold."
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Paulus skriv i brevet sitt til Titus 
at han må tala i samsvar med den 
sunne læra, halda fast ved denne 
og gje den vidare. Alt i første 
kapitlet skriv Paulus at eldste og 
tilsynsmenn må retta seg etter 
den sunne læra. Det er tydelig at 
dette utrykket omfattar både lære 
og liv og at det er viktig for oss å 
leva etter dei formaningane. 

I Titus 2.vers 3-5 er det ei serskild 
formaning retta til eldre kvinner i 
menigheten. Det blir ikkje sagt noko 

om alder her, men eg vil tru at eigne barn 
er blitt sjølvstendige og på veg ut av rei-
ret når mor blir sett på som eldre. Det vi 
skjønar ut frå Bibelen er at unge på den 
tida blei tidleg gift.

Påverknad frå 
barndommen av
Eg er blant dei heldige som har hatt god 
påverknad av gode kvinner frå eg var 
lita jente. Både mor og bestemor var 
kristne. Dei underviste og lærde meg ut 
frå Guds ord god og viktig livsvisdom. 
Deira føredøme og lære var viktig for 
mange val og den vegen eg gjekk. I til-
legg har eg hatt nokre gode, tydelege 
lærarar i skulen og modige, eldre Guds 
kvinner som har vore med på å forma 
karakteren og livet mitt. Eg kjenner meg 
svært privilegert og takksam for denne 
gode påverknaden i mitt eige liv og det 
gjer at eg vil vera med å påverka og 
rettleia eigne barn og kommende unge 
generasjonen.

Både mor og far har ansvar 
for undervisning
I Ordspråka finn vi det tydeleg kor viktig 
foreldre si undervisning er for barna, og 
mor si undervisning blir sett på lik linje 
med far si lære. Ord.1.8 –”og gløym ikkje 
det som mor di har lært deg.” Det same 
uttrykket finn vi i Ord.6.20. Foreldre 
er saman om å oppseda og undervisa 
barna, så her må mødrene og kjenna sitt 

ansvar.
 Paulus seier at han kan ikkje gløyma 
den ærlege trua som bur i Timoteus, og 
dette meinar han skuldast påverknaden 
frå mormor Lois og mor Eunike som 
hadde den same tru (2.Tim.1.5). At dei er 
nemnde med namn i Bibelen skulle tyda 
kor viktige deira liv var for Timoteus. I 
Ord.31.1 kjem kong Lemuel med ”ord 
som mor hans hadde prenta inn i han.” 
I det same kapitlet der det står om den 
gode kona, blir det sagt at ho talar 
klokt når ho åpnar munnen og vennleg 
rettleiing har ho på tunga.
 Det er naturleg at i ein familie med 
både søner og døtre vil ei mor undervisa 
og påverka begge kjønn. Ettersom dei 
veks, utviklar seg og blir eldre, er det 
naturleg at mor har ei sers oppgåve og 
ansvar overfor døtre. Ho kan læra frå 
seg viktige ting i det som gjeld serskild 
for kvinner. Ei mor som har eit godt 
forhold til dottera si vil kunna hjelpa 
med råd og rettleiing også etter at ho 
har flytta frå heimen og seinare stifta 
ny heim. Det gjeld i den grad dottera 

ønskjer å gjera seg nytte av det. Ei mor 
må her først og fremst vera tilgjengeleg, 
aldri dominerande overfor dei unge i 
familien.

Ulike måtar 
å involvera seg på
Eldre kvinner kan involvera seg i yngre 
kvinner på ulike måtar. Vi kan undervisa 
i ei gruppe, noe som kan vera nyttig og 
godt til si tid. Men det er vel ein måte 
som må seiast å vera endå meir fruktbar, 
nemleg å involvera seg personleg i unge 
sine liv. Eg har gjort erfaring på alle dei 
måtane som her er nemnde.
 Når det gjeld Titus 2.4-5 der det 
står om å rettleia dei unge kvinnene, 
så er det nok først og fremst dei unge 
gifte kvinnene det er snakk om. Då kan 
vi som har vore gifte nokre år hjelpa dei 
i denne viktige fasen i livet. Vi har blitt 
rike på erfaring, lært gjennom gode og 
vonde dagar, lært gjennom feil og vi står 
trygge i ekteskapet. Vi tek kontakt med 
dei unge eller motsett at dei tek kontakt 

"Eldre kvinner skal 
læra dei yngre"
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"Når vi som eldre kvinner 
lever i harmoni i våre eigne 
ekteskap, kan vi dela frå 
eigne erfaringar –og når dei 
unge likar det dei ser hjå 
oss, vil dei høyra på med 
interesse."

med oss. I tillegg er det situasjonar eller 
periodar der vi som ektepar gjev råd 
og rettleiing. Då kan vi som kvinner ta 
ekstra tid med den unge kona og gje 
henne støtte og hjelp.
 Det hender eg får spørsmål om å 
vera mor for yngre kvinner, og det kan 
vera ulike grunnar for det. Ho som spør 
kan ha dårleg relasjon til si eiga mor, 
kanskje mora ikkje er kristen og kan 
hjelpa slik den unge treng eller det er 
dei som ikkje har mor i live. Då er det 
fint å kunne leggja armen rundt dei og 
seia vi vil gjera det beste vi kan. Vi som 
skal hjelpa treng ikkje vera perfekte, 
men det handlar om å bry seg. Eit mors 
hjarta har evne til å utvida seg og gje 
kjærleik, varme, trøyst, oppmuntring 
og rettleiing til fleire enn hennar eigne 
barn. Det kjenner heller ikkje nasjonale 
eller kulturelle grenser, men omsluttar 
og famnar der det er behov. Eg har også 
nokre ”adopterte” barn i India. Ei ”dot-
ter” har eg fylgt med i fleire år frå ho var 
ei sart, blyg tenåring, til ho nå er ei flott 
ung kvinne. Ho er lukkeleg gift og har eit 
barn og ventar det andre. Vi møtes berre 
to gonger i året, men nyttar då tida godt 
til samtale og bønn i lag. Elles er ho og 
familien gjenstand for forbønn, og kort 
og helsingar blir sende innimellom.
 Her på heimefronten er det 
sjølvsagt vanleg å ha oftare kontakt med 
dei vi involverer oss i livet til. Vi kan ha 
faste samtalar med dei unge der vi vel å 
møtast, vi kan gå på tur ilag eller ikkje 
minst viktig: Dei 
kjem heim til oss 
for samtale, men 
dei vil og sjå og 
læra og kan av og 
til ta del i praktisk 
arbeid, alt etter 
situasjon kva som 
trengst. Der som 
både mann og kone 
er inne i bilete for å 
hjelpa unge par, er 
det ofte lurt både å ha dei heime hjå oss 
sjølve, men og hjå dei sjølve kor vi kan 
sjå korleis dei har det og fungerar der. 
 I tilegg til å samtala og bruka tid 
ilag med yngre kvinner ansikt til ansikt, 
kan vi vera tilgjengelege på telefonen, og 
vi kan senda kort og brev om avstanden 

er litt lang. Dei som vi deler av vår tid og 
gjev omsorg og oppfølging til, ber vi for. 
Vi ber til Han 
som kan gjera 
meir, langt meir 
enn vi fattar, for 
vi veit at Han 
elskar og bryr 
seg. Så vil vi og 
bry oss og gje 
det vi kan.

Det gjev resultat 
om vi ikkje gjev opp
Eg tenkjer på ei jente sist i tenåra, som 
var mykje heime hjå oss ein stad vi 
budde før. Eg vil kalla henne ”Petra”. 
Ho hadde ein brokete familiebakgrunn, 
og det var store hol i det som skulle vore 
på plass i livet. Med andre ord trong ho 
mykje hjelp. Ho hadde ein svak karakter 
og fall ofte i synd. Gong på gong var 
ho på telefonen og bad gråtande om 
tilgjeving og spurde om å få koma. Ho 
var ofte hjå oss, det var mange samtalar, 
mange bønner. Etter ein lang periode 
lurte vi på om det var rett å bruka så 
mykje tid og krefter på henne, men eg 
hadde vondt av henne. Så flytta ho for 
å gå på skule ein annan kant av landet 
og vi høyrde ikkje noko for vi flytta litt 
seinare til ein annan by. Mange månader 
seinare ringjer telefonen, det er ”Petra”. 
Ho fortel at ho har det godt, at ho er i 
ein god menighet. Men ho ville ringja 
for å takka for at vi ikkje gav henne opp. 

Eg blei så glad og 
takksam, så nytta 
det likevel!

Kva skal 
vi læra dei 
unge?
Det vi lærer vidare 
må sjølvsagt vera 
grunnfesta i Guds 
ord. I Titus 2.3 står 
det at vi som er 

eldre kvinner må rettleia dei unge i det 
gode. Det vil seia at vi må hjelpa og visa 
vegen inn i det som er det gode og rette 
liv og korleis vi kjem inn i det. Bibelen 
gjev eit veldig enkelt og greitt svar på 
kva som er godt i Mika 6.8 ”Herren har 
då sagt deg menneske kva godt er og 

kva han krev av deg, at du skal gjera 
rett, visa trufast kjærleik og vandra 

audmjuk med din 
Gud”. Grunnlaget 
for denne 
undervisninga 
skulle ha blitt gitt 
alt i barneåra av 
mor og far, slik 
at det berre blir 
ei vidareføring 

av denne frå dei eldre til den yngre 
generasjonen. Men diverre er det slik 
at vi av og til møter unge som kjem til 
tru som ikkje har den ballasten med seg 
heimefrå. Då må vi byrja frå ”scratch” og 
visa kva det vil seia å leva rett og godt.
 Vidare står det at vi skal læra dei 
unge, gifte kvinnene å elska mann og 
barn. Det skulle tyda på at dette ikkje 
kjem av seg sjølv. Vi må gje dei konkrete 
råd og tips om korleis dei praktisk kan 
visa kjærleik til mannen, korleis dei kan 
gleda han og vera tilgjengeleg for han. 
Når vi som eldre kvinner lever i harmo-
ni i våre eigne ekteskap, kan vi dela frå 
eigne erfaringar –og når dei unge likar 
det dei ser hjå oss, vil dei høyra på med 
interesse. Vi må fortelja dei og rettleia 
dei om kor verdifulle barna er, om deira 
behov for kjærleik, omsorg og tryggleik, 
og om disiplin og faste grenser. Vi kan 
gje praktiske råd og hjelp ut frå den erfa-
ringa vi har med eigne barn.
 Vi skal også rettleia dei unge kvin-
nene i eit liv som levast sømmeleg og 
reint i ord, tankar og handling. Dei må 
leva klokt så dei kan styra og disiplinera 
eigne liv, og ikkje fell for freistingar og 
seksuelle synder.
 Så blir det lagt vekt på at dei unge 
gifte kvinnene skal vera huslege eller 
gode husmødrer som ei omsetjing seier. 
Det vil med andre ord seia at dei bør 
sjå på oppgåva i heimen for mann og 
barn som den viktigaste. Det blir ikkje 
sagt noko negativt om det å ha eit yrke 
utanom arbeidet i heimen, men når 
denne formaninga er gjeven så direkte, 
bør ikkje dei unge ta lett på dette. Dei 
bør gjera det beste dei kan så heimen 
blir ein triveleg stad å vera. Ei eldre 
kvinne vil kunna ha gode råd og forslag 
å gje om gode vanar i husarbeid, korleis 
vera effektiv, korleis prioritera og andre 

"Vi ber til Han som kan gjera 
meir, langt meir enn vi fattar, 
for vi veit at Han elskar og bryr 
seg. Så vil vi og bry oss og gje 
det vi kan."
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ting som kan vera viktige for den unge 
kona.
 Til slutt blir det understreka at vi 
også skal rettleia dei unge, gifte kvinnene 
i det å underordna seg mennene sine. 
Det er deira eigne menn det gjeld. Vi 
må hjelpa dei å 
skjøna at Guds 
ord er klart på 
dette området. 
Mannen er leiar 
i familien og ei 
kone må ha ei rett 
hjartehaldning 
og respektera mannen så han kan utøva 
den autoritet han skal. Mannen har eit 
stort ansvar og skal stå til rette for den 
plassen han har fått, så det vil hjelpa når 
kona skjønar kor godt det er med rett 
underordning. Guds ord må ikkje bli 
spotta.
 Dette er dei konkrete, spesielle 
områda dei eldre er bedne om å under-
visa dei unge i. Elles er det ikkje uttrykt 
noka grense for kva vi eldre kvinner kan 
læra frå oss til dei yngre. Sjølvsagt kan 
også eldre, einslege kvinner læra frå seg 
til unge med deira erfaring og på dei 
områda der dei kan hjelpa. Kva hjelp vi 
kan gje heng og saman med kva relasjon 
vi har til den vi vil hjelpa. Når vi har eit 
sterkt og godt forhold, vil den unge syga 
til seg mykje meir. Det må heile tida vera 
bygd tillit mellom unge og eldre skal 
det bli fruktbart. Det er heile tida på dei 
unge sine premissar, på den måten at vi 
kan aldri tvinga undervisning på dei. 
Men vi eldre kvinner kan vera gode rol-
lemodellar for yngre. Vi kan i vår fram-
ferd og med vårt eksempel vera eit kall 
til etterfylging, For som Han er slik vil vi 
vera i denne verda. Vi kan også fungera 
godt saman med ektemaken, skapa hei-
mar som er gode å vera i, og som er åpne 
for dei unge som er ferske på vegen.

Føre liv og læra vidare
I Bibelen er det ei nydeleg bok, Ruth. Der 
står det om forholdet mellom Noomi og 
Rut. Noomi var svigermor til Rut, men 
dei hadde slik eit godt forhold at då 
begge mennene deira var døde, velde Rut 
likevel å vera med svigermora tilbake til 
hennar heimland. Rut hadde sett, fått og 
opplevd så mykje godt hjå Noomi at ho 

ville vera ilag med henne. Vi ser likevel 
at ho er fri til å til å ta initiativ og gjer det 
bra. Så ser vi også at ho rettar seg etter 
rådet frå Noomi, då ho vil hjelpa henne å 
få ein ny mann. Det vart eit godt resultat 
og velsigning for begge kvinnene.

 Det handlar 
om å gje vidare 
og velsigna med 
det vi sjølve har 
fått, om å bruka 
vår erfaring, våre 
evner og det vi 
har på dei andre. 

Den unge generasjonen treng oss og vi 
treng dei. Det er så forfriskande å ha 
unge på besøk, dei har så mykje å gje. 
Vi som er eldre av år, kan likevel vera 
friske og frodige (Sal.92.25). Guds ord, 
liv og læra skal førast vidare frå slekt til 
slekt og vi kan få vera med på det.

TEKST: SOLVEIG THU

"Den unge generasjonen treng 
oss og vi treng dei. Det er 
så forfriskande å ha unge på 
besøk, dei har så mykje å gje."
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Danvers-erklæringen synliggjør 
behovet for Rådet for Bibelsk 
Mannlighet og Kvinnelighet 
(CBMW) og er en oversikt over de 
sannheter som ligger til grunn for 
rådets standpunkter. Erklæringen 
ble utformet av en rekke evange-
likale ledere ved en CBMW-kon-
feranse i Danvers, Massachusetts, 
desember 1987. Den ble første 
gang publisert i sin endelige 
form av CBMW i Wheaton, Illinois 
i november 1988.

Bakgrunn
Hensikten med denne erklæringen er 
motivert av følgende utvikling i vår 
samtid som vi har observert med dyp 
bekymring:
1. en utbredt usikkerhet og forvirring i 
vår kultur overfor hvordan det maskuli-
ne og feminine er forskjellig og samtidig 
utfyller hverandre;
2. de tragiske virkningene denne forvir-
ringen skaper ved å bryte ned ekteska-
pet, slik Gud har ment det å være; vevd 
sammen av de vakre og mangfoldige 
trådene som finnes i det mannlige og det 
kvinnelige;
3. en stadig fremming av feministisk 
likhetstenking, med en medfølgende for-
vrengning eller neglisjering av den gode 
harmoni slik det beskrives i Skriften; 
mellom kjærlig og ydmykt lederskap av 
gjenfødte ektemenn og klok og villige 
støtte til dette lederskapet av gjenfødte 
hustruer;
4. utbredelsen av en ambivalent oppfat-
ning av morsrollen, husmoroppgaven 
og de mange arbeidsområdene som tra-
disjonelt har vært utført av kvinner;
5. økende krav om rett til seksuelle rela-
sjoner som både bibelen og historien har 
regnet som ulovlige eller perverse, og 
den økende pornografiske fremstillingen 
av menneskelig seksualitet;
6. økningen av fysiske og psykiske over-
grep i familiene;
7. at det er en økende tendens i menighe-

ten til at menn og kvinner tiltar seg rol-
ler i lederskap som ikke samsvarer med 
bibelsk lære, men undergraver menighe-
tens vitnesbyrd og bibeltroskap;
8. en økende utbredelse og aksept av 
fortolkningsmessige underligheter som 
konstrueres for å nytolke i utgangspunk-
tet åpenbare bibeltekster;
9. en stadig trussel mot bibelens autoritet 
i det skriftens klarhet blir satt på spill, og 
muligheten for vanlige mennesker til å 
forstå hva den sier blir hindret ved at 
forståelse blir forbeholdt avanserte tek-
niske studier;
10. og bak alt dette, den åpenbare tilpas-
ningen som enkelte innen menighetene 
gjør til åndsretninger i vår tid, på bekost-
ning av positiv og radikal bibelsk ekthet, 
som i den Hellige Ånds kraft kan foran-
dre i stedet for å formes av vår forvitrede 
kultur.

Målsetninger
Vi erkjenner vår iboende syndighet og 
skrøpelighet og anerkjenner at mange 
som står for et ekte evangeliske stand-
punkt ikke er enige i alle våre over-
bevisninger. Likevel, motivert av de 

observasjonene vi har vist over, og med 
det håp at en bibelsk åpenbaring av 
kjønnenes utfyllende samfunksjon fort-
satt kan vinne tanken og hjertet til Kristi 
menighet, vil vi derfor arbeide for å nå 
de følgende målsetninger:
1. Å studere og framsette den bibelske 
forståelse av forholdet mellom menn og 
kvinner, spesielt innen menigheten.
2. Å fremme både vitenskapelige og 
populære publikasjoner som represen-
terer denne forståelsen.
3. Å hjelpe den vanlige kristne til en stør-
re trygghet i at de selv både kan studere 
og forstå skriften, særlig omkring emnet 
forholdet mellom menn og kvinner.
4. Å oppmuntre en gjennomtenkt og 
fornuftig anvendelse av denne bibelske 
forståelse i de aktuelle områdene i livet.
5. Og ved det:
 bringe helbredelse til personer og rela-
sjoner som er skadet av en mangelfull 
forståelse av Guds vilje for mannlighet 
og kvinnelighet,
• å hjelpe både menn og kvinner til å 
forstå sitt fulle tjenestepotensiale gjen-
nom en sann innsikt og praksis i deres 
gudgitte roller,

Danvers-erklæringen
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• og å fremme utbredelsen av evangeliet 
blant alle folk gjennom å oppmuntre en 
bibelsk helhet i relasjonene som vil virke 
tiltrekkende for en oppstykket og brutt 
verden.

Det vi tror
Basert på vår forståelse av bibelsk lære, 
vil vi understreke disse sannhetene:
1. Både Adam og Eva ble skapt i Guds 
bilde, likeverdige for Gud som personer, 
og forskjellige i sin mannlighet og kvin-
nelighet.
2. Særpreget ved den maskuline og 
feminine rolle er skapt av Gud som en 
del av skaperordenen, og skulle finne et 
gjensvar i ethvert menneskes hjerte.
3. Adams lederskap i ekteskapet ble 
etablert av Gud før 
fallet og var ikke et 
resultat av synd.
4. Syndefallet skapte 
en ødeleggelse av 
forholdet mellom 
mann og kvinne; 
i hjemmet har 
ektemannens kjærlige 
lederskap en tendens 
til å bytte plass med 
dominans eller passivitet; hustruens 
kloke og villige underordning har en 
tendens til å bytte plass med opprør 
eller underdanighet; i menigheten 
fører synd til at menn får en verdslig 
kjærlighet til makt eller at de frasier seg 
sitt åndelige ansvar, og til at kvinner 
motarbeider de begrensninger som 
finnes i deres rolle eller forsømmer deres 
gaver og utrustning innen sine særskilte 
tjenesteområder.
5. Det gamle og det nye testamentet 
bekrefter at Gud tillegger menns og 
kvinners rolle like høy verdi og verdig-
het. Både GT og NT bekrefter også prin-
sippet om mannens autoritet i familien 
og i paktsfellesskapet.
6. Forløsningen i Kristus har som 
siktemål å fjerne ødeleggelsen som 
forbannelsen brakte inn. I familien skal 
ektemannen forlate et strengt eller ego-
istisk lederskap, og vokse i kjærlighet og 
omsorg for sin hustruer; hustruen skal 
gå fra sin motstand mot sin ektemanns 
autoritet og vokse i villig og glad under-
ordning til sin ektemanns lederskap; i 

menigheten gir forløsningen i Kristus 
menn og kvinner en lik del i velsignel-
sene i frelsen, likevel er noen styre- og 
læreoppgaver innenfor menigheten 
begrenset til menn.
7. I alle livets områder er Kristus den 
øverste autoritet og veileder for menn 
og kvinner, slik at ingen jordisk under-
ordning, verken i hjemmet, i menigheten 
eller i samfunnet innbærer en forplik-
telse til å følge en menneskelig autoritet 
inn i synd.
8. Verken hos menn eller kvinner skal 
noen oppriktig opplevelse av kall til 
tjeneste brukes som argument for å sette 
til side bibelske kriterier til spesielle 
tjenester. I stedet må bibelsk lære være 
prøvesteinen for vår egen subjektive 

forståelse av Guds 
vilje.
9. Med halvparten av 
verdens befolkning 
enda ukjent med 
evangeliet; med 
utallige fortapte 
mennesker blant de 
folk og nasjoner som 
har fått evangeliet; 
med det stress og 

de tragediene som finnes på grunn 
av sykdom, feilernæring, fattigdom, 
analfabetisme, uvitenhet, alderdom, 
avhengighet, kriminalitet, nevroser og 
ensomhet, trenger ikke noen mann eller 
kvinne som kjenner Guds hjertelag for å 
gjøre hans nåde kjent i ord og handling 
å leve uten en givende og meningsfull 
tjeneste til ære for Kristus og framgang 
for denne falne verden.
10. Vi er overbevist om at en fornektelse 
eller forsømmelse av disse prinsippene 
vil føre til stadig sterkere negative kon-
sekvenser i våre familier, menigheter, og 
i samfunnet for øvrig.

For mer informasjon, 
se: www.cbmw.org

"…ikke noen mann eller 
kvinne som kjenner 
Guds hjertelag (…) 
(trenger) å leve uten en 
givende og meningsfull 
tjeneste…"



Klar til 
å la deg utruste?

bergen-bibelskole.no
Et samarbeid mellom Kristent Nettverk og menigheten Kristent Fellesskap, Bergen

Få øynene opp for Guds evige plan 
og hensikt og lev et liv som teller i 
den!

Bergen Bibelskole vil forberede 
deg til arbeid for Gud blant alle 
mennesker, også hans folk.

Vi vil også fremelske og gjøre deg 
sulten på de evner og talenter Gud 
spesielt har gitt til deg.

Bli guidet gjennom hele bibelen. La 
Ordet gi deg kunnskap om deg selv, 
familien, menigheten og samfunnet.

La deg utruste til tjeneste for Gud!

B-BLAD
Returadresse:
FOLK, Postboks 3180 Årstad,
5829 Bergen
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