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INNLEDNING 

DET ER FÅ TEMA SOM HAR SKAPT SÅ MYE 
SPENNING OG UENIGHET I MANGE KIRKER SOM 
NETTOPP SPØRSMÅL OM HVORDAN VI SKAL 
FORHOLDE OSS TIL MENN OG KVINNERS PLASS I 
HJEM OG MENIGHET.  
 
I Frikirken åpnet man i 2005 for at også 
kvinner kunne bli ordinert til eldste og 
pastor i kirkesamfunnet vårt. Det gjør at  
det fortsatt er uenighet og spenninger i 
Frikirken. I hvert fall oppleves det slik for 
oss som ikke deler det nye synet og den nye 
praksis. Vi lever altså med to syn i Frikirken, 
men når det kommer til praksis, må man 
gjøre et grunnleggende valg. 
      Eldsterådet i Credo Frikirke har i sitt 
grunnlagsdokument «Vårt Credo» gjort 
kort rede for at vi står på det som har vært 
kirkens klassiske linje gjennom snart 2000 
år. Vi er klar over at meningene er delte i 
mange kirkesamfunn. Men det er gjerne i 
lokalmenighetene at man for alvor merker 
forskjellene. Samtidig som vi i eldsterådet 
vil lede etter den linje, er det selvsagt at  
hvert medlem får tenke fritt i denne saken.  
     Det er mye som er skrevet om emnet, og 
det kan oppleves sårt når vi som søsken 
kommer til ulike konklusjoner om hvordan 
vi forstår og anvender de bibelske 
formaninger. Vi må likevel møte hverandre 
med respekt og tilstrebe en så saklig tone 
som mulig når vi diskuterer spørsmål som 
dette.   
     Som eldsteråd har vi ikke blitt overbevist 
om at kirken og våre kirkefedre har tolket 
Bibelen feil gjennom snart 2000 år. Vi har 
heller ikke blitt overbevist over nyere 
tolkninger av de sentrale tekstene. For oss 
er det ikke bare tolkningen av enkelttekster 
som er avgjørende, men like mye et samlet 
hovedinntrykk når vi leser Det nye 
testamentet.  I forbindelse med at vi 
høsten 2020 har en gjennomgåelse av 
Efeserbrevet, ønsker vi å gi ut denne 

artikkelsamlingen som gir mer utfyllende 
stoff som belyser noen av hovedpoengene 
i de mest sentrale bibeltekstene.  
     Siden det motsatte syn nå er blitt det 
dominerende syn i Frikirken og i en rekke 
kirkesamfunn, har vi valgt å legge vekt på 
noen artikler som kaster lys over den 
forståelse og den praksis eldsterådet har 
valgt.  
      I slik vanskelige spørsmål står vi alle på 
skuldrene til noen. Vi har valgt ut noen 
artikler som er skrevet av personer vi har 
stor tillit til og som har vært viktige for vår 
for egen forståelse.  
     Aller først står vi i stor takknemlighet til 
tidligere pastor, Thomas Bjerkholt som 
døde i 2015. Han hadde en  god penn og en 
grundig  bibelutleggelse.  Han skrev en 
rekke artikler om emnet, der vi valgte en 
som berører Efeserne 5 og 6. Det samme 
gjelder Jan Gossner, som er en god venn av 
Credo og har vært en god mentor for 
Credo. Jan er også medforfatter av 
frikirkens temahefte «Mann og kvinne» fra 
2010. Vi er også takknemlige for at vi har 
fått lov til å ta med et sammendrag fra to 
gjestetalere i Frikirken.  Den ene er 
forkynner og psykiater Tove Dahl og den 
andre er emeritus førsteamanuensis 
Gunnar Johnstads ved NLA.  Til slutt vil du 
finne en skjematisk oppsummering av de 
ulike argumetnene som brukes. Denne er 
utarbeidet av Dagfinn Sterk, forfatter og 
tidligere pastor i Halden Frikirke. Vi takker 
for velvillig tillatelse fra alle bidragsyterne.    
      Vi håper at alle som leser denne 
artikkelsamlingen vil finne mye nyttig og 
berikende lesning. For til sjuende og sist 
tror vi at det er Guds gode vilje som 
kommer til uttrykk gjennom hans gode 
ordninger for oss mennesker. 
 
Eldsterådet i Credo Frikirke 
Heimdal november 2020 
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........................................... 
FREM TIL DET SOM VAR FRA  
BEGYNNELSEN 
AV JAN GOSSNER 
Hvorfor jeg står på Frikirkens klassiske syn 
på ordinasjonen og tror det har fremtiden 
for seg. Foredrag fra 2002 

INNLEDNING 
En kvinne i menigheten sa nylig, som en 
kommentar til det store flertall som på 
Menighetsmøte i Kristiansand Frikirke 
oktober 2001 stemte for kvinnelige eldste 
og pastorer: ”Det er en perle gjemt i 
Bibelens ord om mann og kvinne. Om de 
bare hadde funnet den.” 

Da jeg begynte å studere teologi, så 
jeg ikke denne perlen i det hele tatt. Jeg 
regnet Paulus ord om mann og kvinne og 
underordning som tidsbetinget og var flau 
over de konservatives syn. Jeg ville selv 
være bibeltro og hadde Laget som mitt 
viktigste lærested. Men på sekstitallet var 
mann og kvinne og skaperordningene ikke 
noe tema. Det var den historiske Jesus, 
abort og seksualetiske spørsmål som sto i 
fokus. 

Jeg likte ikke Bibelens ord om mann 
og kvinne og underordning. Det hadde 
vært for mye kvinneundertrykkelse og 
mannsdominans, syntes jeg. Men jeg 
kunne ikke nekte for at ordene sto der, og 
jeg så at begrunnelsen ikke først og fremst 
var situasjonsbestemt eller tidsbetinget, 
men den var begrunnet i skapelsen og til og 
med forsterket i Kristus og hans forhold til 
menigheten.  

Jeg så etter hvert at her var en perle 
gjemt, og jeg kom på sporet av den da jeg 
valgte å tro at disse ordene måtte ha en 
god og positiv mening, siden det var Gud 
som hadde gitt dem. 
I stedet for å lete etter grunner for å 
frigjøre meg fra ordene og ikke lyde dem, 
så jeg at det var en annen frigjøring som var 

nødvendig og mulig: Å frigjøre ordene fra 
en dårlig historie og gå tilbake til Guds 
hensikt fra begynnelsen. 

På  Jesu tid var holdningen til 
skilsmisse blitt slik at noen fariseere 
kommer til Jesus og spør om mannen nå 
kan skille seg av en hvilket som helst 
grunn? I Jesu svar (Matt 19,1ff) går han 
tilbake til skapelsen og sier ”Har dere ikke 
lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte 
dem til mann og kvinne?” Han går tilbake til 
Guds opprinnelige vilje. Når de så henviser 
til Moses som tillater skilsmisse, svarer 
han: ”Fordi dere har så harde hjerter, ga 
Moses dere lov til  å skilles fra hustruen. 
Men fra begynnelsen var det ikke slik”. 
Jesus lar seg ikke bestemme verken av 
situasjonen eller av Moses. Han vil tilbake 
til begynnelsen, til Guds egentlige vilje, til 
skapelsen. 

Overført på spørsmålet om mann 
og kvinne kan man tenke seg følgende 
dialog med Herrens apostel: Er det ikke 
lenger forskjell på mann og kvinne, slik at 
hun nå kan gjøre alt, også være eldste og 
prest? Svar: Har dere ikke lest at Skaperen 
skapte dem til mann og kvinne, at mannen 
skal være hode og ha omsorg for kvinnen 
slik Kristus er hode for menigheten og gir 
seg selv for den, og at hun skal elske og 
underordne seg mannen? Spørsmål: Men 
flere kirker og mange teologer mener at 
kvinner kan ordineres til eldste og pastor 
og at hustavlene ikke gjelder for vår tid? 
Svar: Fordi dere har så harde hjerter og har 
misbrukt ordene om underordning tillater 
de det, men fra begynnelsen av var det ikke 
slik” 

Det er langs denne vei jeg har gått, 
og slik kan jeg både fastholde Guds ord som 
det står og finne en god mening for oss i 
dag. Ikke bare god mening, men en enda 
bedre vei, veien mellom undertrykkelse av 
Guds skapervilje eller opphevelse av den. 
Men før jeg sier mer om den opprinnelige 
mening, vil jeg ta med noen ord fra en 
kvinne. 
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EN KVINNES VEI 
Tove Dahl er psykiater og ble omvendt i 
voksen alder. I en kronikk i Korsets Seier 
skriver hun: ”Da jeg i godt voksen alder ga 
meg over til Jesus, ante det meg at mye av 
mitt eget tankegods ville komme på 
kollisjonskurs med Guds velbehagelige 
vilje, slik den åpenbares i Ordet. Og min 
forståelse av kvinners tjeneste i Kristi 
legeme på jord har langsomt endret seg i 
de årene jeg har levd som kristen.” Her er 
hennes syn: 
”Til mann og kvinne skapte ham dem”. Denne 
ene setningen slår fast både forskjellen og  
fellesskapet: Gud skapte to forskjellige kjønn, 
samtidig som han knyttet de to fast til 
hverandre. Kjønnsforskjellen åpner for ulike 
funksjonsområder og oppgaver, som i Guds 
ordning utfyller hverandre og gjensidig er 
avhengig av hverandre. Og selv om Guds ord og 
Guds ordninger alltid kan utnyttes og 
misbrukes av kjødelige maktmennesker, så 
endrer ikke det på det faktum at Guds 
ordninger er gitt oss til velsignelse. 
Selv om alle tjenester skal prøves i Den Hellige  
Ånd på Ordet, er det bare mannen som skal ha 
den avgjørende myndighet ut fra sitt embete 
og stilling i menigheten som forstander og 
eldste. Kvinnen kalles til å forkynne og 
undervise i Guds ord, men hun skal ikke opptre 
som lærer eller være mannens herre (1 Tim 
2,12). Jeg oppfatter Skriften veldig klar og 
entydig på dette punkt (i motsetning til når 
Skriften taler om kvinnens hodebekledning, 
hvor den bringer inn tanker om skikk og 
sømmelighet, 1 Kor 11,6.13.16). 
Kvinnen kalles til å vitne om Jesus og til å bære 
Ordet fram til mennesker, både i og utenfor 
menigheten. Men ut fra Skriften mener jeg å se 
at vi kvinner er spart for den tyngsel det er å 
skulle ha lederansvar i menigheten. 
Lederansvaret og tilsynsansvaret har Herren 
lagt på mannen; et tilsynsansvar som han også 
har i forhold til kvinners tjeneste. 
MODELLEN 
Finnes det en modell for relasjonene 
mellom mennesker, mann og kvinne, 
foreldre og barn? Finnes det et ur-bilde 

som våre relasjoner kan speile seg mot og 
strekke seg etter? 

Det mest grunnleggende forhold i 
et menneskes liv er forholdet mellom 
barnet og dets mor og far. Barnekåret, med 
uforbeholden kjærlighet og dyp trygghet, 
er avgjørende for et barns utvikling. Bak 
dette forholdet ligger det en modell som 
alle foreldre kan speile seg i og strekke seg 
mot, nemlig forholdet mellom Gud som Far 
(og mor) og mennesket. Paulus skriver: 
”Derfor bøyer jeg mine knær for Faderen, 
han som har gitt navn (opphav) til alt som 
heter far og barn i himmel og på jord”. 
Modellen for relasjonene finnes hos Gud. I 
Ef 1,5 kan vi lese  at det var Guds hensikt – 
ikke bare fra begynnelsen, men til og med 
fra før skapelsen ”å gi oss barnekår hos seg 
ved Jesus Kristus.”  Her er det dypeste 
forbilde som vi som foreldre skal speile oss 
i og strekke oss mot. ”Dere fedre, vekk ikke 
sinne og trass hos barna, men gi dem den 
oppdragelse og rettledning som er etter 
Herrens vilje” Ef 6,4. 

I guddommen er det en relasjon, for 
de er tre: Faderen, Sønnen og Ånden. Ved 
skapelsen var de alle virksomme. Ånden 
”svevet over vannet” 1 Mos 1,2, og Kristus 
var med som skapelsesmidler: ”Jeg var det 
første Herren skapte..før jorden ble til…Jeg 
var der da han reiste himmelen og spente 
hvelvingen over dypet…da var jeg 
bygningsmann hos ham..Jeg lekte på hele 
hans vide jord og hadde min fryd i 
menneskebarna” Ordsp 8,22.30-31. 

Det tegnes et bilde av Faderen som 
opphavet, som hodet, men det er et 
fellesskap preget av ærbødighet og 
respekt, av tjeneste og kjærlighet. 
Faderen ærer Sønnen ”Dette er min sønn, 
den elskede..” Matt 3,17. Sønnen 
underordner seg Faderen og gir ham ære, 
1 Kor 15,28 og Joh 17,4. Kristus gir avkall på 
sitt eget og blir lydig mot Faderens vilje, Fil 
2.7-8. 
Det er denne relasjonen som skal prege 
vårt bilde av forholdet mellom mennesker i 
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menigheten –”underordne dere under 
hverandre i ærefrykt for Herren” Ef 5,21, og 
forholdet mellom mann og kvinne i 
ekteskapet ”Dere menn skal elske 
hustruene deres, slik Kristus elsket kirken”, 
og ”De gifte kvinner skal underordne seg 
under mennene sine som under Herren 
selv” Ef 5,25 og 22. Da blir det ikke 
rettigheter og likestilling som blir 
hovedordene, men kjærlighet, tjeneste, 
underordning og lydighet. 

MYSTERIET 
”Dette er et stort mysterium; jeg tenker på 
forholdet mellom Kristus og menigheten” 
Ef 5,32. Forholdet mellom Faderen og 
Sønnen gjenspeiles i forholdet mellom 
Kristus og Menigheten. Og dette forholdet 
gjenspeiles i forholdet mellom mann og 
kvinne i ekteskapet. Her har vi menn mye 
å svare for og mye å arbeide med. Men selv 
om menn har misbrukt ordene om 
underordning og tvunget dem på sine 
hustruer uten å vise et tjenende lederskap 
i kjærlighet, så opphever det ikke ordene 
og deres opprinnelige mening. Tvert imot 
er det den opprinnelige meningen – 
mysteriet – som kan gi oss veiledning og 
hjelp til å komme ut av gamle mønstre. 
 Noen vil si at vi må skille mellom 
forholdet i ekteskapet og menigheten. Men 
jeg kan ikke se at disse stedene gjør det. 
Tvert imot er det slik at den ordning som 
gjenspeiles i menigheten også skal 
gjenspeiles i familien. Menigheten er jo 
”Guds familie” Ef 2,19, og hvis det skulle 
være to forskjellige modeller for menighet 
og familie, burde det vel vært sagt. Det ser 
snarere ut som det er et (selvsagt?) poeng 
at Guds vilje er gjennomgående for alle 
forhold, og at det er det samme forbilde for 
relasjonene både i menigheten og i 
familien. 
 Så langt finner jeg altså at forbildet 
for relasjonen mellom mann og kvinne har 
sitt dypeste forbilde i treenigheten, det er 
bekreftet i skapelsen og forsterket i 

åpenbaringen av forholdet mellom Kristus 
og menigheten. 

JESU MODELL FOR 
LEDERSKAP 
Kristus er menighetens hode Ef 5,23. Hva 
betyr det? Eller sagt på en annen måte: 
Hvordan utøvet Jesus sitt lederskap? Svar: 
Ved å tjene. Han demonstrerte det ved å 
vaske disiplenes føtter. Dette var en tjeners 
oppgave, men han gjorde det likevel, og 
han gjorde det til et forbilde for disiplene:  
 
”Forstår dere hva jeg har gjort for dere? 
Dere kaller meg mester og herre, og dere 
gjør det med rette, for jeg er det. Når jeg 
som er herren og mesteren, har vasket 
deres føtter, så må også dere vaske 
hverandres føtter. Jeg har gitt dere et 
forbilde: Slik jeg har gjort mot dere, skal 
også dere gjøre” Joh 13,12-14. 

Jesus snudde pyramiden. Han viste 
i sitt liv at lederskap er å tjene, i 
selvhengivende kjærlighet. Han skiftet ut 
makt med tjeneste.  

”Dere vet at de som regnes for å 
være folkenes fyrster, er herrer over dem, 
og deres mektige menn hersker over dem 
med makt. Men slik er det ikke blant dere. 
Den som vil være stor blant dere, skal være 
alles tjener, og den som vil være den 
fremste blant dere, skal være alles trell. For 
Menneskesønnen er ikke kommet for å la 
seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv 
til løsepenge for mange.”  Mk 10,42-45. 

Det er dette lederideal som klinger 
igjen når Peter formaner menighetens 
eldste:  

”Vær hyrder for den Guds hjord som 
er hos dere! Ha tilsyn med den, ikke av 
tvang, men av fri vilje, slik Gud vil. Gjør det 
ikke for vinnings skyld, men med et villig 
sinn. Dere skal ikke herske over 
menigheten, men være et eksempel for 
hjorden.” 1 Pet 5,2-3. 
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FORNYET  SYN 
Langs disse linjene har jeg funnet et bilde 
av forholdet mellom mann og kvinne i 
menighet og familie som er godt begrunnet 
og noe å strekke seg etter. Jeg opplever det 
veldig utfordrende for oss menn, og veldig 
inspirerende som et forbilde for liv og 
tjeneste. 

Det er mange spørsmål som ikke er 
besvart, og jeg vil ta opp noen av dem. Men 
det viktigste for meg er det valg vi må gjøre 
som kristne i vår tid: Hvis det er slik at 
forholdet mellom mann og kvinne slik vi 
her har fremstilt det er begrunnet i Guds 
egen skaperordning, bekreftet og 
forsterket i forholdet mellom Kristus og 
menigheten, og fremstilt som tjenende 
lederskap i Jesu liv, vil vi da tro at det er 
sant? Og det neste valg vi må ta: Vil vi tro 
at det er godt? For Guds vilje er god, og den 
som leter etter den gode mening, skal 
finne. 

DET ER SÅ MANGE 
TOLKNINGER 
Dette er et problem. Det kan skape mismot 
og tvil, og det kan brukes til å devaluere 
sannhetsspørsmålet i denne saken. Siden 
det er så forskjellige tolkninger, så kan vel 
det ene syn være like vel begrunnet som 
det andre? Når til og med folk som er 
teologisk konservative kommer til ulikt 
resultat, da kan jo dette ikke være så viktig. 

Det er riktig at konservative 
evangeliske kommer til ulikt resultat, men 
de som åpner for ordinasjon av kvinner til 
eldste og pastorer må underveis gjøre to 
ting: De må si at hustavlene og liknende ord 
ikke gjelder idag, og de gir opp å finne en 
god mening med ordene slik de står. 
 
John Stott skriver følgende til spørsmålet 
om tolkning av ordene om mann og kvinne:   
«Jeg tror fortsatt  ut fra Skriften at 
prinsippet om mannens hodefunksjon er en 

sannhet som er åpenbart for oss og går 
tilbake til skapelsen, og at denne sannhet 
derfor er gyldig overalt og til alle tider.. Som 
kristne må vi kjempe for å bære frem et 
dobbelt vitnesbyrd, både om likeverd  
mellom kjønnene og mannens 
hodefunksjon, og vi må gjøre det midt i og i 
virkeligheten mot den rådende 
sekularisering.» (John Stott: I kapitlet om 
Women. Men and God i Issues facing 
Christians today. London 1990). 
 
J.I.Packer skriver i “Women, Authority and 
the Bible” , Alvera Mickelsen, American 
IVP 1986  at Skriften overbeviser ham om    
..at forholdet mellom mann og kvinne ikke 
kan gjøres om.. Det er en del av skapelsens 
virkelighet, et faktum som er gitt som kan 
endres. Forløsningen vil helt sikkert ikke 
endre dette, for nåden bryter ikke ned 
naturens orden, men gjenreiser den. 

Jeg savner to ting hos dem som 
åpner for en ny ordning. For det første en 
bibelsk holdbar og konsekvent teologisk 
begrunnelse. For det andre en offensiv og 
visjonær begrunnelse ut fra bibelske bilder 
og prinsipper. Jeg synes det er mer kraft og 
visjon i de opprinnelige bibelske bildene 
enn i de moderne erstatningene av dem. 

 

TIDSBETINGET? 
I ulike varianter gjentas dette argumentet. 
Jeg kan ikke se at det holder. Skriftens 
argumentasjon for forholdet mellom 
mann og kvinne i hjem og menighet er 
ikke begrunnet i samtiden, men i 
skapelsen. I tillegg til dette bekreftes Guds 
skaperordninger gjennom frelsen i Kristus, 
i hans forbilde for mannen som tjener, og i 
forholdet mellom Kristus og menigheten.  

 

IKKE KONSEKVENT? 
Dette argumentet synes å være et av 
viktigste for mange. Vi har opphevet 
slaveriet, men fastholder underordning, 
hvorfor? Dessuten, heter det, det er jo så 
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mange andre ting i Bibelen vi ikke 
overholder, så det kan jo ikke være så farlig 
med dette. 

Ja, det er en rekke bud og forskrifter 
som vi ikke overholder, men det er ikke 
tilfeldig hvilke. Moselovens mange bud 
påbud er opphevet i Kristus Gal 5,1, og 
Herren selv besvarte spørsmålet med å 
henvise til de ti bud og det dobbelte 
kjærlighetsbudet Matt 19,16-19. 

Til spørsmålet om slaveriet (Ef 
6,5ff) er det jo slik at det ikke på noe sted 
er begrunnet i skapelsen og derfor ikke 
danner noen parallell til forholdet mellom 
mann og kvinne. 
Man må skjelne mellom selve den 
skapelsesmessige ordning og de aktuelle 
og kulturelle uttrykk for denne ordningen. 
Mannens lederskap og kvinnens 
underordning kan gi seg ulike uttrykk, for 
eksempel at kvinnen bærer slør, men det er 
ikke sløret som er poenget.  
 Å ta sine sko av som et uttrykk for 
respekt for det hellige er ikke et bud i NT, 
selv om Moses fikk beskjed om det. Når vi 
ikke bruker denne skikken for å uttrykke 
respekt for det hellige, har vi da andre, og 
bedre uttrykk? Eller kan det tenkes at vi har 
gått for langt i det å underkjenne det 
uttrykk som ligger i symboler? 
 

UNDERORDNING 
Dette er blitt et fyord for mange, og 
historien både i kirke og samfunn viser 
mange eksempler på at dette ordet er blitt 
misbrukt til undertrykkelse, maktmisbruk 
og blind lydighet. 
 Men i de aktuelle stedene er det 
ikke slik ordet er brukt.  I 1 Kor 15,28 står 
det at Sønnen underordner seg  Faderen 
når han inntar sin plass ved hans høyre side 
etter himmelfarten. Ingen kan vel si at det 
er å bli undertrykket? Når menigheten 
underordner seg Herren som kirkens hode, 
er det også positivt ment, som en 
anerkjennelse av myndighet og som en 
støtte til hodets funksjon. 

Noen vil tolke begrepet underordning i lys 
av Ef 5,21 der alle troende formanes slik: 
”Underordne dere under hverandre i 
ærefrykt for Kristus”. Man tenker seg da en 
gjensidig underordning som opphever 
forskjellen mellom mann og kvinne.  
 Men selv om Paulus mener 
gjensidig underordning, så betyr det ikke at 
ektemenn og hustruer skal underordne seg 
under hverandre på samme måte. For det 
er jo forholdet mellom Kristus og 
menigheten som er mønsteret for 
forholdet mellom mann og hustru. Er 
Kristus og kirken gjensidig underordnet? 
De er ikke det dersom underordning betyr 
at Kristus underordner seg under kirkens 
myndighet. Men de er det dersom 
underordning betyr at Kristus underordnet 
seg selv til lidelse og død for kirkens beste. 
Men det er ikke slik kirken underordner seg  
Kristus. Kirken underordner seg Kristus 
ved å stadfeste hans autoritet og følge 
hans ledelse. Så vi ser at  gjensidig 
underordning ikke betyr å underordne seg 
under hverandre på samme måte. Derfor 
opphever ikke gjensidig underordning 
Kristi hoderolle over kirken og den 
opphever heller ikke hoderollen til en 
gudfryktig ektemann. 
 

HODE 
I noen år har det pågått en diskusjon om 
hode, gresk kephalè, kan bety noe annet 
enn leder og det å ha autoritet eller 
myndighet. Ordet brukes noe forskjellig i 
ulike kulturer og betydningen  kilde, 
opphav har vært forsøkt. Hos oss har dette 
vært et av hovedargumentene til  Anne 
May Stavenes i Budbæreren. Det er 
imøtegått av Leif Erik Nilsen, som blant 
annet henviser til et omfattende materiale 
i samleverket Recovering Biblical Manhood 
and Womanhood, Illionois 1991, utgitt av 
John Piper og Wayne Grudem. Denne 
boken inneholder svar på  alle  de mest 
aktuelle spørsmål ut fra et  konservativt 
evangelisk grunnsyn. 
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 Jeg tror, i likhet med John Stott, at 
polariseringen mellom hode=leder/sjef og 
hode=kilde/opphav er unødvendig. I denne 
som i mange saker fastholder Skriften flere 
ting som er sanne på en gang. Hode må 
naturligvis innebære en form for 
lederskap og autoritet, men det må fylles 
med innhold fra Kristi selvhengivende 
lederskap. Han blir opphavet ikke bare til 
en ny menneskehet, men også til det nye 
Guds folk og menigheten. I ham er hele 
guddommens fylde legemlig til stede, og 
han kan derfor betegnes som opphav og 
kilde for menigheten og dens liv. Men i 
forholdet mellom mann og kvinne ser vi 
også forskjellene mellom de to 
relasjonene. På hvilken måte tenker man 
seg at  mannen skal  være kvinnens kilde 
eller opphav? 
 Det er mange som henter impulser 
fra Willow Creek Community Church. En av 
denne menighetens åndelige fedre, Dr. 
Bilezikian forfektet meget sterkt tolkningen 
hode=kilde da han var i Norge for en tid 
siden, og har også fremført dette i flere av 
sine bøker. For å gjennomføre sin tolkning 
gjorde han på direkte spørsmål 
Pastoralbrevene (Tim. Tit) og deres 
begrunnelse for mannlig lederskap (for 
eksempel 1 Tim 2-3) til et tidsbetinget 
krisetiltak. Hvis dette er prisen man må 
betale for å gjennomføre sitt syn på 
likestilling mellom kjønnene i menighetens 
lederskap, synes jeg det svekker 
troverdigheten i argumentasjonen. 
 

SYNDEFALLSORDNING 
I domsordene etter syndefallet heter det: 
”Din lyst skal stå til din mann, og han skal 
råde over deg” 1 Mos 3,16. Noen tolker 
dette slik at hele tanken om underordning 
er en følge av syndefallet, og at den derfor 
må bekjempes på linje med andre følger av 
fallet. 
 Som vi har sett i de tre første 
avsnittene er tanken om forskjeller og 
underordning ikke oppstått etter 

syndefallet. Men det er riktig at alle Guds 
skaperordninger er rammet av at 
syndefallets mennesker  ikke oppfyller 
Guds hensikt med dem. Men  fra 
begynnelsen var det ikke slik, og i den nye 
pakts menighet har Gud tenkt at 
menigheten under Kristus skal vise en 
gjenreist utgave av det som Gud hadde 
tenkt fra begynnelsen, slik Kristus viste oss 
det i sitt forhold til menigheten. 
 

ORDINASJONEN 
Det er mange som ikke er klar over 
Frikirkens syn på Ordinasjonen. Mange av 
kirkens medlemmer er lavkirkelige og er 
skeptiske til tanken om at noen innehar et 
embete og ordineres til tjeneste som hele 
det allmenne prestedømme ikke kan 
inneha.  
 Den som har et slikt syn, og likevel 
vil holde fast på at ordene om mann og 
kvinne er gyldige også i dag, får et stort 
problem. Hva kan kvinner gjøre uten at det 
krenker skaperordningen og mannens 
lederrolle i menigheten? Dette fører i vår 
tid til mange, og for omverdenen, latterlige 
regler og begrensninger. Dessuten får man 
med dette syn ofte ensidig fokus på 
grensene og blir hele tiden redd for å gjøre 
noe galt eller slippe gode kvinner for mye 
til. De konservative og diskusjonen  i NLM, 
Normisjon og DVI er etter min mening et 
eksempel på dette. Spørsmålet blir 
funksjonelt, ikke prinsipielt. Av denne 
grunn skifter mange syn i dette spørsmålet. 
 I Frikirken er det egentlig ikke 
spørsmål om hva kvinner kan gjøre eller 
ikke gjøre, men om hun kan ordineres! 
Frikirken er verken høykirkelig eller 
lavkirkelig, men kirkelig. Frikirken har det 
samme syn på ordinasjon som den 
lutherske bekjennelse har og som Luther 
satte på følgende formel: ”Vi er alle 
prester, men ikke alle er sokneprester” 
(ordinerte prester). I CA artikkel 5  er det 
ivaretatt en grunnleggende tjeneste med 
ord og sakrament som menigheten kaller 
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og innsetter til, og vår kirke har fulgt den 
inntil ca 1930 ubrutte apostoliske tradisjon 
om at denne tjenesten og dette ansvaret er 
det mannen som skal bære. ”For at vi skal 
komme til denne tro, er embetet med å 
lære evangeliet og meddele sakramentene 
innsatt.”  Denne tjenesten har kirken til nå 
ment krever en særskilt ordinasjon, ikke 
fordi den er en særskilt rettighet eller står i 
en opphøyet stilling, men fordi den 
innebærer et livslangt ansvar for å sørge for 
menigheten og verne den. Det er ikke en 
rettighet, men et stort ansvar. 
  

HYRDETJENESTEN 
Den tjenesten som Frikirken ordinerer til og 
forbeholder menn, har den dekning i 
Skriften? Omfanget av denne tjenesten kan 
man nok diskutere, men det synes klart at 
det er og blir en grunnleggende ordning at 
det skal være noen som på en særlig måte 
ivaretar hyrde-og læretjenesten i 
menighetene. En annen sak er at kirkene, 
også Frikirken?, har lagt for mange 
funksjoner og nådegaver inn i dette 
embetet. Men det endrer ikke det 
prinsipielle: At denne tjenesten er gitt de 
menn som menigheten kaller og innsetter 
til den. Det er allerede begrunnet ovenfor, 
men her kan også nevnes andre momenter: 
 Peter sier at de eldste har del i en 
tilsvarende tjeneste som han selv: Han 
kaller seg nemlig for en  ”medeldste” (1 Pet 
5,1). Derfor har kirken alltid sett på 
hyrdetjenesten som en delvis videreføring 
av apostlenes tjeneste. De eldste skal på 
en spesiell måte vokte den sunne lære og 
ha ansvaret for at den apostoliske tro 
bevares intakt inntil Herren kommer  
(Tit 1,9 m.fl). 
 Herrens apostel sier uttrykkelig at 
en kvinne ikke skal lære i menigheten  
(1 Tim 2,11-15). Dette kan imidlertid ikke 
være absolutt å forstå, for kvinner deltok 
med profeti og bønn, de deltok i opplæring 
av andre kvinner (Tit 2,4f), og Priscilla var 
med og underviste Paulus, sammen med 

sin mann (Apg 18,26). I 1 Tim 2,11-15 
begrunnes læreforbudet med skapelsens 
orden og syndefallet. Forbudet er verken 
begrunnet med at noen kvinner lærer galt 
eller at de ikke hadde tilstrekkelig 
kunnskap. Jeg kan derfor ikke se at det er 
mulig å oppheve gyldigheten av apostelens 
ord i dette avsnittet. Siden Bibelen for øvrig 
viser oss til kvinner som ber, profeterer, 
underviser og veileder, er finner jeg den 
klassiske tolkning av dette sted  mest 
dekkende: Kvinnen skal ikke ha tjenesten 
som innebærer ansvaret for læren i 
menigheten. Det skal hun slippe. Den 
tjenesten er pålagt de menn som 
menigheten vil betro denne oppgaven. 
 I tekster som i NT direkte omtaler 
gudstjenesten, tales det om mannen som 
”hode” (kephalè) og om kvinnens 
underordning i menighetens forsamling,  
1 Kor 11,3; 1 Kor 14,33b-37 og 1 Tim 2,11-
15. Det er grunn til å merke seg at Herrens 
apostel sier til kvinnene at ”de skal 
underordne seg som også loven sier” (1 Kor 
14,34). Med dette fastslås underordnings-
prinsippet som gyldig norm i Guds 
menighet. En prinsipiell likestilling med 
hensyn til hyrdetjenesten vil de facto 
oppheve denne ordningen, noe som vil 
innebære brudd med apostelens 
forordning for menighetens liv. 
 I 1 Kor 14,37 knytter apostelen i 
tillegg sine formaninger til et ”Herrens 
bud”. Selv om vi ikke vet med sikkerhet hva 
dette budet sikter til i avsnittet foran, så 
synes det åpenbart at innholdet i de 
foregående vers er rammet inn av dette 
budet. Dermed er det angitt en grense som 
en må vokte seg vel for å overskride.  
 I Frikirkens Kirkeordning §7 heter 
det: De eldste er betrodd hyrdetjenesten 
sammen med forstanderen, og eldste og 
forstander utgjør det råd (eldsteråd) som 
har ledelsen av menigheten. Som ordinerte 
tjenere kirken har de fullmakt til å forvalte 
sakramentene og forestå andre kirkelige 
handlinger. 
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 I prinsippene for kirkeordningen 
heter det i § 3: Jesus Kristus er hode, herre 
og konge for sin kirke på jorden. Ef 5,23; 
Joh 13,13;Salme 2,6; Jer 33,22 og Joh 
18,36-37. Han er nærværende i kirken ved 
Den Hellige Ånd gjennom de nådemidler 
han har gitt og innstiftet: Ordet og 
sakramentene. Joh 14,16;15,26;16,13; 

Matt 28,18-20; Mk 16,15-16; Luk 24,47-48: 
Joh 17,6-8: Matt 26,26 og 1 Kor 11,23-27. 
Han styrer og leder kirken gjennom de 
nådegaver han gir og de embeter 
(tjenester) han har innsatt. 1 Kor 12,4-11; 
Ef 4,11-12 og 1 Pet 4,10-11. 
Det borgerlige statsstyre har ikke rett til å 
styre kirken, for Jesu Kristi rike er ikke av 
denne verden. 

 
 
................................................................................................................................................................................... 
 

FORSKJELL& FELLESSKAP 
AV TOVE DAHL 
SAMMENDRAG AV HENNES FOREDRAG I 
TRONDHEIM FRIKIRKE 5.2.2010   
 

Bakgrunn 
Tove var ateist frem til hun var ca 40 år. Da 
gikk hun gjennom en lengre prosess som 
førte henne frem til troen på Jesus. Frem til 
da trodde hun at Paulus var en 
kvinnehatende, nevrotisk ungkar. 
 

Selvrealisering 
Tove Dahl – spiller cello – kammermusikk. 
Da går det nøye for seg. Tenk om vi kunne 
forholde oss like nøye til Guds ord som 
musikere til sitt repertoar? Tenk på en 
ballettdanserinne – alt hun avstår fra for å 
få til dette? Hvem er det hun realiserer? Jo, 
han som har skrevet balletten. Vi skal få 
realisere Guds verk. Være Guds 
ballettdansere. Alt er her i Guds ord. Jo 
dypere vi kommer inn i relasjonen til Gud, 
jo dypere kommer vi inn i det Gud vil vi skal 
realisere. 

Guds ord 
Rom 12,1-2  
Ved Guds barmhjertighet formaner jeg 
dere, brødre, til å bære legemet fram som 
et levende og hellig offer som er til Guds 
behag. Det skal være deres åndelige 

gudstjeneste. 2 Og la dere ikke lenger prege 
av den nåværende verden, men la dere 
forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan 
dømme om hva som er Guds vilje: det gode, 
det som er til hans behag, det fullkomne. 
Det er Gud som taler gjennom Paulus. Gud 
tar seg ut mennesker som han taler 
gjennom. Det er Gud som snakker. Det er 
tro det.  

• Det er Guds miskunn at Gud 
formaner oss. 

• Bli forvandlet ved at sinnet 
forvandles 

• Så dere kan dømme hva som er 
Guds vilje. 

• Det gode, det som han har behag i, 
det fullkomne. 

Dette er åpenbaring fra Gud. Ikke kommet 
opp i noe menneskes hjerte eller hjerne.  
2.Tess.2,9-10  Når den lovløse kommer, 
har han sin kraft fra Satan og virker 
med stor makt og med under og 
falske tegn.10 Med all slags urett 
forfører han dem som går fortapt, 
fordi de ikke ville elske sannheten så 
de kunne bli frelst 
                Med all slags urett forfører han 
dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot 
og elsket sannheten, så de kunne bli frelst. 
Vi går ikke til skriften for å finne våre egne 
tanker, men for å finne Guds tanker. Vi vil 
inn i det Herren har talt for oss. Gud har 
ikke villet at kvinner skal opptre som hyrder 
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eller herrer over mannen. Bare se etter i 
Guds ord. Tror du dette? Jeg vil det du vil, 
Gud. Ikke lett for oss å bøye oss for Herren. 
Trenger ikke eksamener for å tro dette, 
men for å bortforklare dette. 
Vi grunner over Guds ord. Det er Ordet selv 
som fører oss nærmer Gud. Les Ordet. 
Mange kristne er blitt slappe mht å lese 
systematisk skriften. Det er summen av 
Guds ord som er sannhet. Les i 
sammenheng. Noen mener at Paulus 
mente noe helt annet enn det han skrev 
fordi han ikke kunne si det. Det er alvorlig. 
Vi må ikke la oss bli forført. Vi kristne må 
være et annerledes folk – ettersom 
kloakkfloden strømmer på.  
 

Kjønnsproblematikken 
Man underminerer Guds ord. For å få dette 
til må man slå beina under bibelske 
forfattere. Det er et rått angrep på Guds 
ord. Guds ord er livets ord. 
Bibeloversettelsen ”the Message” er ikke 
holdbar. Fokus var flyttet fra det som er 
synd til å kalle det psyke.  Man omskriver 
Guds ord. 
Hver og en som hører Jesus til må lese Guds 
ord og la det veilede oss. 1 Mos 2,18  Da sa 
Herren Gud: "Det er ikke godt for mannen 
å være alene. Jeg vil gi ham en hjelper som 
er hans like." Kvinner er mannes medhjelp. 
Tror du dette?  
Det er stor forskjell på menn og kvinner. 
Menn dør før kvinner. Menn greier seg 
dårligere enn kvinner aleine. Gud har 
ordnet det slik at kvinnen er mannens 
medhjelp. Gud har utvalgt seg det som 
ingenting er for at intet menneske skal rose 
seg.  
Hvorfor kan ikke kvinner være pastor? Det 
er bare sånn det er. Galt hvis noen sier at 
da er du ikke noe verdt. Han elsker oss ikke 
fordi vi er så verdifulle. Det er han som gjør 
oss verdifulle. 

 
 

Kvinnelig tjeneste 
Gal.3,26 - 28 For dere er alle Guds barn i 
kraft av troen på Kristus Jesus. 27 Alle dere 
som er døpt til Kristus, har kledd dere i 
Kristus. 28 Her er det ikke jøde eller 
greker, slave eller fri, mann og kvinne. 
Dere er alle én, i Kristus Jesus. 
Her er det snakk om å være et Guds barn. 
Dette gjelder gjenfødelsen. Noen greier 
ikke å se forskjellen på det å være Guds 
barn og det å ha ulike tjenester og 
embeter. Læreansvaret for menigheten – 
betyr å lede menigheten gjennom hele 
Guds råd.  La det gå ordentlig for seg. 
Maria bar Jesus til vår jord – fødte henne. 
Josef – fant veien så barnet ble født i 
Betlehem. Han tok seg av henne. Herren 
talte til ham. Han var hyrden hennes. Det å 
få gi ut Guds ord – føde Jesus er stort. 
Kvinnen skal bare gi ut Guds ord.  Kvinnen 
har bønnetjeneste – vitnetjeneste – 
profettjeneste. Apg 2,17-18  I de siste 
dager skal det skje, sier Gud: Jeg vil utøse 
min Ånd over alle mennesker. Sønner og 
døtre hos dere skal tale profetiske ord, de 
unge menn skal ha syner, og de gamle 
blant dere ha drømmer. 18  Selv over mine 
treller og trellkvinner vil jeg i de dager 
utøse av min Ånd, og de skal tale 
profetisk. 
Å tale profetisk har en parallell i det å tale i 
tunger med tydning. Dette er en annen 
forkynnertjeneste enn hyrde- og 
læreansvaret. Inspirasjonsforkynnelse. 
Inspiratorisk profetisk forkynnelse. 
Kvinnene skal ikke ha autoritet over 
mennene.  Budskapet skal prøves av 
menigheten, hovedansvaret for det er gitt 
menn som er innsatt med hyrde og 
læreansvar. 
Siden kvinner med forkynnerkall har få 
ordninger å gå inn i, tenker mange at det 
det eneste de kan gå inn i er 
pastortjeneste. Derfor trengs det at det 
opprettes forkynnerstillinger for kvinner.
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HODESTRUKTUREN 
AV GUNNAR JOHNSTAD 
UTDRAG AV GUNNAR JOHNSTAD FORELESNING 
I TRONDHEIM 2010 DER HAN ANALYSERTE ULIKE 
TEKSTER AV PAULUS. GUNNAR JOHNSTAD ER 
FØRSTEAMANUENSIS EMERITUS, TEOLOGI, 
RELIGION OG FILOSOFI VED NLA. 
1 Kor 11,3 Jeg vil dere skal vite at Kristus er 
enhver manns hode, mannen er kvinnens 
hode, og Kristi hode er Gud. 
• Hovedprinsippet er grunnleggende 

enhet i ulikhet. Kvinnen er ikke noe 
mindreverdig  

1 Kor 14,33-38 for Gud er ikke uordens Gud, 
men fredens Gud. Som i alle kristne menigheter 
34 skal kvinnene tie i menighetssamlingene. 
Det er ikke tillatt for dem å tale, de skal 
underordne seg, slik også loven sier. 35 Hvis det 
er noe de vil lære, så la dem spørre sine menn 
hjemme. For det sømmer seg ikke for en kvinne 
å tale i menigheten. 36 Var det kanskje fra dere 
Guds ord gikk ut, eller er det bare til dere det er 
nådd fram? 37 Hvis noen mener at han er 
profet eller åndsfylt, så skal han vite at det jeg 
skriver, er et Herrens bud. 38 Den som ikke 
godtar dette, blir selv ikke godtatt. 
• Her er et lite arsenal av viktige 

argumenter:  
• ØKUMENISK – som i alle menigheter. 

Spør ironisk v36 – var det fra dere 
evangeliet gikk ut? Korintermenigheten 
er ikke modermenighet. Det er 
apostelen som avgjør. Tieforbudet 
overholdes i hele den verdensvide 
kirke. De første kristne levde ikke på 
”isolerte øyer”. Det henvises til den 
allmennkirkelig praksis. 

• ORDENS argumentet – Gud vil orden 
og fred v33. En Guds ordning. Finnes 
før og etter teksten. 

• SKRIFT argument – Loven sier dette 
v34, uten å nevne noen spesiell tekst. 
GT generelt. Loven foreskriver 
underordning. 

• SØMMELIGHETS argumentet – v.35 – 
det sømmer seg ikke.  

• UNDERORDNINGS argumentet – står 
ikke hvem – men under sine menn er 
vanligst. Gud er den som er subjekt for 
påbudet. 

• HERRENS BUD arguentet– v. 37 – til 
dem som mener at de vet bedre enn 
Gud selv.  

• FORKASTELSES argumentet – blir ikke 
selv godtatt v 38 – ulike tekstvitner gjør 
at vi her har en alvorlig tekst. Hvem er 
det som ikke godtas? Hva er det han 
ikke godtar? Er det profeten? Er det 
menigheten som ikke godtar ham. Den 
alvorligste betydning – at det er Gud 
som vil forkaste ham på dommens dag.  
Jfr Matt.25,41 – gå bort fra meg…  
Dette er den mest radikale forståelse – 
løftes opp på aller høyeste nivå.  

• Konklusjon av 1.Kor.14. Teksten viser 
en tydelig avgrensning av kvinners 
tjeneste. Den som ikke godtar dette 
setter seg ut over Guds ord. 

1 Tim 2,11-15  En kvinne skal ta imot læren i 
taushet; hun skal underordne seg. 12 Jeg 
tillater ikke en kvinne å opptre som lærer, heller 
ikke å være herre over mannen; hun skal være 
stille. 13 For Adam ble skapt først og så Eva. 14 
Og Adam ble ikke forført, men kvinnen lot seg 
forføre og brøt budet. 15 Men hun skal bli frelst, 
igjennom sin barnefødsel, så sant hun holder 
fast ved tro, kjærlighet og helliggjørelse og 
lever som det sømmer seg. 
• Kvinner skal ikke formidle den overgitte 

apostoliske lære. Ikke snakk om 
spesielle lokale forhold i enkelte 
menigheter. 

• Ikke et bispørsmål. Det lyder et 
mangepreget ja til kvinners tjeneste, 
men også en særskilt tjeneste som er 
forbeholdt mannen. Samtidig er det i 
strid med skriften å usynlig gjøre 
kvinnen.  Også kvinners ulike gaver må 
komme til uttrykk når menigheten 
samles. 
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HUSTAVLENE & 
UNDERORDNING 

 
AV THOMAS BJERKHOLT 
ARTIKKELEN ER EN FORKORTET OG 
BEARBEIDET  OVERSETTELSE AV HANS  
ARTIKKEL ”SUBORDINATION IN THE NEW 
TESTAMENT», TRYKT  I  DET ENGELSKE 
TIDSSKRIFTET THEOLOGICAL RENEWAL, 
NR.16/1980.  

EN NYTESTAMENTLIG STUDIE 
Spørsmålet om underordning er heftig 
debattert i den verdensvide kirke og i den 
teologiske debatt. Jeg vil vise at  
underordning er et sentralt emne i NT, og 
forankret i kristologien. 

1. Faderen og Sønnen 
Forholdet mellom Faderen og Sønnen blir 
ofte omtalt i Johannesevangeliet (Joh). Et 
representativt utsagn finner vi i 6,38: ”For 
jeg er ikke kommet ned fra himmelen for å 
gjøre det jeg selv vil, men det han vil, han 
som har sendt meg”. Sønnen, i sin oppgave 
som verdens frelser, står under Faderens 
autoritet og er helt bestemt på å utføre 
hans vilje. ”Jeg kan ikke gjøre noe av meg 
selv. Jeg dømmer etter det jeg hører, og 
min dom er rettferdig. For jeg søker ikke 
det jeg selv vil, men det han vil, han som 
har sendt meg” (5,30) Jesus er i sin tjeneste 
underlagt Faderen, han er med hele seg 
underlagt Faderens vilje: ”Min mat er å 
gjøre det han vil, han som har sendt meg og 
fullføre hans verk” (4,34). Når Jesus 
kjemper sin kamp i Getsemané viser dette 
at hans lydighet mot Faderen kostet. Han 
ber om å få slippe, men bøyer seg allikevel 
for Faderens vilje (Matt 26,39.42.). Han 
lærte lydighet (!) ved det han led, leser vi i  
Hebreerbrevet 5,8. For underordning 
manifesterer seg ved spenningen mellom 
to viljer, er det ikke slik? Når det må tas en 

avgjørelse ved uenighet eller i spenning 
mellom to viljer, må den som er overordnet 
ta den endelige beslutning. Jesus går 
lydighetens vei, nettopp for at Herrens 
frelsesplan med menneskeslekten skal 
kunne fullbyrdes. Vi ser at Sønnens 
underordning i relasjon til Faderen skjer av 
hensyn til sin tjeneste og oppgave som 
frelser. Faderen sender, Sønnen sendes. 
Faderen ofrer, Sønnen ofres. Faderen 
befaler, Sønnen lyder. I 1 Kor 15, 28 finner 
vi allikevel et utsagn som tyder på at 
Sønnens underordning ikke er begrenset til 
hans tid på jorden. Sønnen skal underordne 
seg Gud, også etter at frelsesverket er 
fullført. Hovedordet for underordning i NT, 
det greske hypotassesthai ( = å underordne 
seg), er brukt her. Til tross for Sønnens 
enhet med Faderen i det guddommelige 
mysterium (Joh 10,30), er Faderen Sønnens 
hode (1 Kor 11, 3). Det er verdt å merke seg 
at Jesus, som sant menneske, underordnet 
seg sine jordiske foreldre (Lukas 2,51; det 
norske lyde er en oversettelse av det 
greske hypotassein; se ovenfor); likeså som 
Guds Sønn under sin himmelske Far. 
 

2. Kristus & menigheten 
Forholdet mellom Faderen og Sønnen 
tilsvarer ikke helt forholdet mellom Sønnen 
og menigheten. For i den første relasjon 
snakker vi om to helt likeverdige størrelser, 
om to av personene i guddommen, men 
ikke så i den andre relasjonen. Det vi 
allikevel ser, er  kombinasjonen av lydighet 
og  underordning på den ene siden, og 
samtidig forestillingen om enhet og intimt 
fellesskap på den andre siden. Disiplene er 
Jesu tjenere og helt og fullt underlagt hans 
ledelse. Men samtidig trekker han dem inn 
i et intimt vennskap hvor de blir ett med 
ham, og hvor han, som den største av alle, 
blir deres tjener. (Joh 15,15; 17,20-25; 
Lukas 12,37; 17,7-10). Jesus gir seg selv hen 
som menighetens frelser og forløser, som 
den selvhengivne brudgom. Og hun, 
menigheten, bruden,  finner sitt liv i den 
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lydige underordning under sin herre, sin 
frelser (Ef 5, 22-27). Hele Kristi liv er en 
investering til beste for sin brud, og hun gir 
seg hen til ham. De kalles til et liv, helt og 
fullt for hverandre. Men det er ingen tvil 
om hvem som leder, hvem som ledes, 
hvem som fører, hvem som føres. Det er 
Kristus som sier til sin kirke, sin brud ”Følg 
meg!”, ikke omvendt. 
 

3. Underordning i livets 
grunnleggende 
relasjoner. 

Livet tvinger mennesket inn i ulike former 
for fellesskap. Ingen kan velge om man skal 
være sønn eller datter, tilhøre en familie 
eller være en del av et samfunn. Livet 
tvinger mennesket til å arbeide. Noen 
institusjoner synes helt nødvendige for 
menneskelig liv, selv om de formes ulikt, i 
ulike kulturer, til forskjellige tider. Disse 
institusjoner eller ordninger er familien, 
arbeidslivet og det vi kan kalle det ytre 
samfunn som familien og yrkeslivet 
befinner seg innenfor. I de såkalte  
”hustavlene” i NT ser vi at apostlene 
formaner oss i disse  grunnleggende 
relasjoner som hører livet til. Det er disse 
tekstene, fremfor noen i NT, som handler 
om det vi kan kalle en sosialetikk, nemlig 
om det sosiale liv, oss mennesker imellom. 
Det er også andre tekster som har sterke 
sosialetiske implikasjoner, men ingen 
andre som på samme måte taler  direkte 
inn i vår grunnleggende sosiale relasjoner.  
 
De viktigste av disse tekstene er Ef 5,21-
6,9; Kol 3,18-4,2; 1 Pet 2,11-3,7; Rom 13,1-
7 og Titus 2,1-11. 1 Pet 5,1-5 hører også 
hjemme i denne kategorien. Vi finner 
tilsvarende tekster både hos stoikerne og i 
hellenistisk litteratur. Men NT´s hustavler 
skiller seg ut fra disse andre ikke-kristne 
tekstene på tre måter. For det første ved 
det faktum at begge parter tiltales og 
formanes (både foreldre og barn, mann og 

kvinne osv.) For det andre ved at antall 
relasjoner er færre enn i tilsvarende 
antikke tekster. For det tredje ved selve 
innholdet. 
Nå er selve begrepet hustavle omstridt, og 
mange teologer mener at begrepet ikke er 
sakssvarende (E.Schweizer, L.Goppelt, 
M.Barth m.fl.) For det dreier seg om livets 
grunnleggende relasjoner som omfatter 
mer enn livet i huset. Det dreier seg jo også 
om forholdet mellom borger og øvrighet og 
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker 
(herre-slave-forholdet), dvs. mennesket 
også i relasjon til samfunnet utenfor 
hjemmets fire vegger. Vi kan derfor like 
godt tale om at det dreier seg om livet i  
”verdenshuset”. Det er grunn til å si noe 
mer om det første punktet som er nevnt 
ovenfor, at begge parter tiltales. Dette 
innebærer en svært viktig dimensjon:  
Antikkens lister er nemlig bare adressert 
til den frie mann, i NT derimot er begge 
parter i forholdet tiltalt. Det innebærer at 
de tiltales  som ansvarlige, moralsk 
selvstendige personer: Barna, kvinnen, 
slaven, borgeren, mannen. Dette, sier den 
kjente teologen Eduard Schweizer , ”er et 
revolusjonerende skritt i forhold til de 
hellenistiske hustavlene”. Hvorfor er det 
slik? Jo på denne måten viser NT at hver 
eneste en av oss har et moralsk ansvar og 
står for Gud med våre liv, uansett sosial 
posisjon. Og når vi tiltales i våre relasjoner 
viser dette at målet er det gjensidige ansvar 
for hverandre, et kjærlighetens fellesskap 
hvor ikke den enkeltes personlighet dyrkes, 
men livet sammen med de andre. Derfor 
kan vi også se disse formaningene som et 
kall til å følge Kristus som vårt forbilde 
nettopp i de grunnleggende relasjoner.  
 
Når hustavlene konsentrerer seg om disse 
få og grunnleggende relasjonene, viser det 
oss at disse gis en særskilt verdi. Det er jo 
også slik at det er i disse relasjoner at 
ethvert menneskes liv formes på 
avgjørende måte: i familien, på 
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arbeidsplassen og som borger av et 
samfunn. Formaningene sier noe 
avgjørende viktig for vårt liv som kristne, 
nemlig at kallet til etterfølgelse gjelder i 
livets  hverdag, i en gjensidig tjeneste for 
hverandre. Noen hevder at Paulus og Peter 
på en ukritisk måte har overtatt 
konvensjonelle normer fra sin samtid. Men 
en analyse av hustavlene viser noe annet. 
For det første er kallet til underordning ikke 
sagt så uttrykkelig i antikke tekster som i 
NT. En av grunnene til dette var at verken 
barn eller kvinner ble tiltalt i det hele tatt! 
Så viser det seg at verbet hypotassesthai (å 
underordne seg) ikke er brukt utenom NT 
for å beskrive hustruens forhold til 
mannen. Verbet er spesifikt for NT. For det 
tredje er det avgjørende viktig å se at NT 
forener kristologi og etikk ved å gjøre 
Kristus til  forbilde for den som 
underordner seg, også når det innebærer 
lidelse (1 Pet 2,18-25). John Yoder skriver i 
sin bok The Politics of Jesus at Jesu lidelse 
er ” the law of his disciples”. Denne  
forbindelsen  mellom kristologi og etikk 
skal vi se nærmere på. 
 

4. Hva med slaveriet og 
formaningen til slavene? 
Jeg har berørt ordene/formaningene  til 
slavene og slaveeierne noen ganger og 
hevder at disse har overføringsverdi til de 
to parter som alltid vil være der i ethvert 
arbeidsliv. I dag snakker vi om 
arbeidsgivere og arbeidstakere. Kan 
tekstene fra en helt annen tid brukes på 
dagens to parter?  Eller faller de automatisk 
bort der det ikke lenger finnes slaveri? En 
klassisk tilnærming til disse spørsmål er 
som følger: NT hevder ikke at slaveriet er 
godt eller nødvendig. Tvert imot. Paulus 
sier i 1 Kor 7, 21 at en slave må bli fri, hvis 
det er mulig. Her ligger en indirekte kritikk 
av slaveriet og en anbefaling om å leve som 
en fri mann. Dette er viktig. Derfor sier 
heller ikke noen av formaningene til 

slavene noe om at Gud vil at de skal være 
slaver. Nei, formaningene bare forutsetter 
at slik arbeider de fleste i det samfunnet 
som var den gangen. Formaningen retter 
seg ikke til dem som slaver i og for seg, men 
som arbeidere i en underordnet posisjon. 
På tilsvarende måte retter ikke 
formaningene seg til de overordende som 
slaveiere, men som arbeidsgivere, som 
overordnede. Og det er poenget: det vil 
alltid, uansett kultur, eksistere et forhold i 
arbeidslivet mellom overordnede og 
underordnede. Det er som mennesker i 
den grunnrelasjonen at de to parter 
tiltales. Derfor blir formaningene gyldige. 
Vi kan se dette også ut fra tekstene selv. 
For i 1 Pet 2, 18 tiltales ikke slavene, men 
tjenestefolket (gresk:oikétai), et ord som 
inkluderer både slavene og de frie blant 
arbeiderne. Tilsvarende  finner vi i Ef 6,8 at 
Paulus taler om en arbeiders lønn enten 
han er slave eller fri. Dette viser at 
apostelens ord har gyldighet for enhver 
arbeider, ikke bare for slavene. I dag kan 
man ofte høre at fordi ordene i NT ble 
skrevet i en spesiell tid, inn i en spesiell 
situasjon, blir de ikke overførbare til vår 
egen samtid. Ved å påpeke en historisk 
forskjell vil man altså enten avskrive 
ordene gyldighet eller svekke deres 
overføringsverdi. Men hva da med alle 
andre formaninger i NT? Hva med 
formaningene i 1 Kor om sex og samliv, om 
skilsmisse og forvaltning osv.? Hvilke ord i 
NT ble ikke skrevet inn i en spesiell 
situasjon? Dette er slett ikke noe spesielt 
for hustavlene. Vi tror jo at Guds Ord er 
gyldig, selv om det ble skrevet for 2000 år 
siden. Og reformatoren Calvin gjør noe 
interessant. Han påpeker, som rett er, at 
ordene til slavene ble skrevet på en tid da 
man hadde slaver. Selvsagt! Men så sier 
reformatoren: når apostelen kunne 
formane slavene til lydighet og akte sine 
overordnede med respekt, hvor meget mer 
må da ikke den frie arbeider gjøre det 
samme! Calvin bruker altså den kulturelle 
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forskjell, distansen mellom hans tid og 
nytestamentlig tid, om jeg kan si det slik, til 
å skjerpe ordenes gyldighet!  

5. Underordnet for å følge 
Kristus 

Teologen Erhard Kamlah (i Verborum 
Veritas), har understreket  at formaningen 
til underordning er spesifikk kristen, 
rotfestet i en av de mest grunnleggende 
kristne dydene, nemlig ydmykhet. Han 
peker på Jakob 4,6-7 hvor ydmykhet og 
underordning under Gud hører sammen 
som menneskets adekvate respons i 
forhold til den guddommelige majestet. I 
ydmykhet, underordnet Gud (i den norske 
oversettelsen er det greske verbet for 
underordne  seg oversatt med å lyde), er 
menneskets kalt til å følge Kristi eksempel. 
For, som den inkarnerte Guds Sønn var det  
slik Jesus levde. Rett forstått er dette hva vi 
alle er kalt til, slik Ef 5,21 kaller oss til.  
 
Men dette verset kan ikke tolkes slik at 
enhver part i et forhold er like meget 
underordnet den andre. Den gjensidige 
underordning uttrykker den 
grunnleggende, felles ydmykhet vi skal ha i 
forhold til hverandre. Men det forblir 
likevel slik at barna underordner seg 
foreldrene, ikke omvendt, borgerne 
øvrigheten, ikke omvendt, den gifte 
kvinne sin mann, ikke omvendt. For slik er 
det også i forholdet mellom de to, 
likeverdige personene i guddommen, 
forholdet mellom Faderen og Sønnen. 
Faderen er hode (1 Kor 11,3). 
Underordningen berører partenes rolle og 
funksjon i forhold til hverandre, ikke deres 
verdi. Her er igjen Kristus vårt eksempel 
og forbilde. 1 Pet 2,18-25 viser dette. Her 
blir det klart at den sanne underordning 
etter Kristi forbilde skjer på forbilledlig 
måte, ikke når de andre gjør godt mot meg, 
men motsatt, når jeg blir behandlet 
urettferdig og lider pga andres urett: ”Dere 
tjenestefolk skal med ærefrykt underordne 

dere herrene deres, ikke bare de gode og 
vennlige, men også de vrange….Det var jo 
dette dere ble kalt til. For Kristus led for 
dere og etterlot dere et eksempel, for at 
dere skulle følge i hans spor”.  
 
Underordning under Gud skjer når den 
kristne underordner seg de autoriteter, de 
myndigheter, som Gud har innsatt, slik 
Kristus anerkjente Pilatus´ myndighet (Joh 
19.11), til tross for at han misbrukte den. 
Og vi ser også at den unge Jesus 
underordnet seg sine foreldre (Luk 2,51;  
”lyde” er  oversettelse for det greske ordet 
for  underordning) 
 

6.  Avsluttende 
kommentarer. 

De tekstene i NT som gjerne kalles for 
hustavlene forblir gyldige for kristne, og er 
ikke tidsbetingede, som det ofte hevdes. 
Dette vil jeg begrunne på denne måten. For 
det første har ikke historiens gang endret 
noe ved  det faktum at enhver person 
normalt fødes inn i en familie, fødes som 
mann eller kvinne, er et sosialt vesen som 
må relatere til et ytre samfunn, og som er 
avhengig av et arbeide, på en eller annen 
måte. For det andre har intet i historien 
endret ved det faktum at både familieliv, 
arbeidsliv og samfunnet utenfor trenger en 
form for orden og organisering. Tekstene 
forutsetter ikke en bestemt guddommelig 
ordning for samfunnslivet eller arbeidet 
(for eksempel monarki eller slaveri), men 
de forutsetter en (mer eller mindre) 
hierarkisk struktur som noe ufrakommelig. 
Derfor finner vi, uansett samfunnssystem, 
at noen mer leder, andre mer ledes, noen 
beslutter, andre følger de beslutninger som 
fattes, enten nå samfunnet og arbeidslivet 
er preget av kapitalisme, sosialisme eller 
kommunisme. For det tredje ser vi at 
Kristus er det gode forbilde, ikke bare for 
de underordnede, men også for dem som 
er satt i lederposisjon, Ef 5,25; 6,9: ” på 
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samme måte..”. Han er det gode forbilde 
for mannen og for lederen som skal lede og 
leve etter Jesu forbilde. Han er også 
forbilde for den som lider i  underordnet 
stilling: 1 Pet 2, 18-25. På den måten gir 
Kristi forbilde kraft i lidelsen, men også en 
motvekt til maktmisbruk. Overhyrden, 
Jesus Kristus levde i tjenende kjærlighet.  
(1 Pet 5,1-4) . 
Samtidig er det viktig å understreke 
følgende: i hver av de grunnleggende 
relasjonene vil dynamikken i forholdet og 
graden av underordning variere. For det er 
stor distanse i det daglige liv mellom 
øvrighet og borger. Distansen er mindre, 
men også delvis stor mellom bedriftsledere 
og arbeidere. I forholdet mellom foreldre 
og barn og mann og hustru er det derimot 
minimal distanse  og  – forhåpetligvis – mer 
nærhet, for ikke å si intimitet. Dette vil 
fargelegge relasjonene og gjøre måten bl.a. 
underordning manifesterer seg på 
annerledes. I denne verden er alltid  
misbruk av stilling og posisjon en truende 
mulighet. Dietrich Bonhoeffer sier at dette 
i særlig grad vil skje der ingen av partene 
ser sitt mandat som gitt av Gud (Ethics, 
s.256). Men hustavlene binder begge 
parter i livets grunnleggende relasjoner til 
et ansvarlig liv for Guds åsyn. Merk  ” ..som 

for Herren.. ” og ..” dere har samme 
Herre..” i Ef 6,7 og 6,9. Disse tekstene taler 
til individet i individets sosiale relasjoner.  
 
Hver enkelt person, enten han/hun er 
overordnet eller underordnet blir stilt til 
ansvar for Gud med sitt liv i disse 
relasjonene. Nytt liv vil bryte frem der vi 
ser at vi kalles til Kristi etterfølgelse i 
samfunn, arbeidsliv, familie, ekteskap og 
menighet. Vi kalles til å spørre oss selv: er 
det lett å være min underordnede? Og: er 
det lett å være min sjef?!  
 
Selve hovedbudskapet i hustavlene er at 
Herren kaller oss til gjensidig, ydmyk 
tjeneste i livets grunnleggende relasjoner. 
Vi har alle samme grunnleggende verdi for 
Gud, men vi har ulike funksjoner. 
Funksjonen forringer ikke vår verdi, like lite 
som Sønnens underordning under Faderen 
forringer hans verdi. I den gjensidige 
tjeneste, med ulike funksjoner, men med 
Kristus som forbilde vil vi avspeile noe av 
det som vi ser i guddommen selv, Faderen, 
Sønnen og Ånden i et innbyrdes 
kjærlighetsforhold, men med ulike 
funksjoner, alt til beste for menneskene. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................................................................................................................................... 
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TO VEIER VED DAGFINN STÆRK 
 

Hvordan man tenker ved 
NEI til ordinasjon av kvinner 

Hvordan man tenker ved 
JA til ordinasjon av kvinner 

Hvorfor jeg ikke kan tenke slik man 
gjør ved ja til ordinasjon av kvinner 

Vi holder fast ved den tradisjon 
kirken i nesten hele sin tid har lært og 
praktisert at bare menn har blitt 
innsatt som eldste, hyrder og 
tilsynsmenn.  

Vi er ikke bundet av en slik 
tradisjon i dag. 

Det trengs en positiv begrunnelse for 
å endre en slik kirkelig tradisjon. Det 
er ikke nok bare å forsøke å 
problematisere denne tradisjonen og 
de skriftstedene som taler om en 
tjenestedeling. 

Denne kirkelige tradisjon lærer rett ut 
fra NT. 

Denne kirkelige tradisjon 
lærer feil ut fra NT. 

Se over. 

Skriften er klar og enhetlig i sin lære. Skriften er uklar på dette 
punktet og motsier seg selv. 
(Slik jeg oppfatter 
argumentene) 

Det er imot en luthersk forståelse av 
Skriftens enhet.  

Gal 3,28 taler primært om likhet i 
forholdet til Gud og i menighetens 
fellesskap, og ikke om tjenestelikhet 
mellom mann og kvinne. 

Gal 3,28 er et overordnet 
prinsipp som lærer at det 
ikke behøver være noen 
forskjell mellom menns og 
kvinners tjeneste. 

Dette er dårlig eksegese, for stedet 
taler ikke om tjeneste i menigheten.  
En lære bør først og fremst 
begrunnes i bibeltekster hvor 
vedkommende lærespørsmål er et 
hovedpunkt.  
Vi kan ikke sette Skrift opp imot Skrift 
slik at Bibelen motsier seg selv.   

1 Kor 14 omtaler en del av 
lærefunksjonen i menigheten som 
kvinner ikke skulle være med på. 
Dette utviklet seg raskt til et mer fast 
hyrde- og læreembete.  

a) Ordene har sin bakgrunn i 
spesielle forhold i Korint. 
b) Hvis ordene skal bety noe 
mer enn orden og 
sømmelighet i 
gudstjenestene, må det bety 
at ingen kvinner i dag kan 
delta med noen form for 
forkynnelse i dagens 
gudstjenester. Men siden 
det vil virke urimelig, er ikke 
tieforbudet noe vI skal ta 
hensyn til i dag.  

a) Nei, det henvises til en allmenn 
praksis og et Herrens bud. 
b) Paulus skriver at kvinnene faktisk 
talte profetisk i gudstjenestene. Uten 
å vite omfanget, ser vi at kvinner 
ellers var aktive i vitnesbyrd og 
profeti.  

1 Tim 2 lærer et forbud mot at 
kvinner skal være hyrder/lærere eller 
opptre i en funksjon som om de var 
det. Begrunnelsen er prinsipiell og 
skal følges i dag. 

a) Det omtales en spesiell 
situasjon i Efesus, som ikke 
binder oss.  
b) Det advares kanskje mot 
en spesiell vranglære som 
en del kvinner stod for. 

a) Det er ikke grunnlag i teksten for 
å hevde dette. Det er en innleggelse 
enn utleggelse. 
b) I Apg 20 advares det tvert imot om 
at noen menn skal stå fram med falsk 
lære. 

Hustavlenes tale i Efeserne 5 om 
mann/kvinne er et bibelsk prinsipp 
(uten at detaljer er konkretisert) om 
forholdet mann/kvinne i hjem og 
menighet. 

a) Hustavlene er 
tidsbetingede og behøves 
ikke bli fulgt av oss i dag, eller 
de er uten nevneverdig 
betydning for oss.  
b) Formaningene til slavene 
viser at hustavlene talte inn i 
datiden, og at ordene til 
mann og kvinne heller ikke 
kan overføres til oss.  

a) Dette er en innleggelse i teksten 
eller bortforklaring av den. 
b) Hustavlene forteller slaver 
hvordan de bør leve når de faktisk er 
slaver. Men NT sier samtidig at det er 
fint om slavene blir frie, hvis de får 
anledning til det. Ordene til man og 
kvinne har en prinsipiell begrunnelse 
og omtales som et bilde på Kristus og 
menigheten, mens ordene til slavene 
ikke har slik begrunnelse. 
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Hvordan man tenker ved 
NEI til ordinasjon av kvinner 

Hvordan man tenker ved 
JA til ordinasjon av kvinner 

Hvorfor jeg ikke kan tenke slik man 
gjør ved ja til ordinasjon av kvinner 

Når ordet hode =”kefale” brukes, 
angir det autoritet/lederskap.  

”Kefale” betyr primært 
opphav/kilde og går på dette 
at mannen kom før kvinnen i 
tid. 

I Bibelen brukes kilde/opphav i tid 
ofte som en begrunnelse for 
autoritet/lederskap. 

Underordning har sitt utspring fra 
treenigheten. Forholdet i ekteskap og 
menighet skal avspeile det innbyrdes 
forhold i treenigheten. 

a) Underordning er en 
menneskelig ordning som 
gjaldt den gangen og ikke 
nå lenger.  
b) ”Mysterium” omtaler først 
og fremst forholdet mellom 
Kristus og menigheten. 

a) Det er en innlegging i teksten og 
bortforklaring av den. 
b) Det er tydelig av mann/kvinne i 
ekteskapet skal avspeile 
Kristus/menigheten. 

 

Begrunnelsene for at bare menn har 
noen bestemte funksjoner i 
menigheten (og ekteskapet), 
begrunnes prinsipielt ut fra Guds 
vilje. Det er normativt for oss i dag.  

Begrunnelsene for å 
begrense kvinners oppgaver i 
menighet (og hjem) var å 
ikke støte utenforstående 
unødig. Det ville være 
upassende. Vi er derfor ikke 
lenger bundet til dette i dag. 

De kristne gjorde mye upassende og 
anstøtelig, bl.a. ved at vanlige 
kvinner og menn snakket med andre 
mennesker om religion. Vi vet 
dessuten av kvinnerollen i samfunnet 
var i stadig utvikling. Vi har dessuten 
flere eksempler på at kvinner kunne 
opptre i ledende roller i 
samfunnslivet.  

Ordene i NT om å bruke sine 
nådegaver og en tjeneste bare for 
menn, motsier ikke hverandre.  

Å ikke la kvinner være 
eldste/hyrder/tilsynskvinner, 
vil være å hindre dem i å 
bruke de nådegavene Gud 
har gitt dem, og som NT sier 
vi frimodig skal bruke.  

Det vil være å la Bibelen motsi seg 
selv. Mange nådegaver kan dessuten 
brukes i ulike oppgaver. NT taler ikke 
bare om lederes behov for 
nådegaver, men også om etiske 
kvalifikasjoner – og kjønn. 

Hva som tjener evangeliet best, 
avgjør evangeliet selv. 

Det tjener evangeliet best i 
dag å ha kvinnelige eldste de 
fleste steder. 

Det er en fornuftsmessig 
begrunnelse som kan åpne opp  for å 
endre læren også på andre områder 
(homofile prester som er flinke 
prester – vekst og fremgang for 
retninger som har et annet dåpssyn). 

Bruken av sømmelighet i NT 
begrenset ikke en rett kristen lære og 
praksis den gang. 

Sømmelighet ble i NT brukt 
som en begrunnelse for å 
sette ut i livet en prinsipiell 
tjeneste likhet. I dag trenger 
vi ikke lenger ta hensyn til 
det. 

Hvis det er slik å forstå, hvorfor skrev 
da aldri Peter og Paulus om en slik 
prinsipiell tjenestelikhet i tjenesten? 

Matt 28,18-20: Misjonsbefalingens 
mål er ikke på kollisjonskurs med bare 
menn som 
eldste/hyrder/tilsynsmenn. 

Vi bør ordinere kvinner i dag 
i lys av kirkens mål slik det er 
nevnt i misjonsbefalingen. 

Det er å sette Skrift opp mot Skrift. 
Det er galt å finne fram til skriftsteder 
man så lager som overordnete 
prinsipper for å sette andre bibelord 
til side. Befalingen er strengt tatt en 
befaling om å gjøre disipler, og å lære 
disse alt Jesus har lært sine apostler. 
Og apostlene lærte og praktiserte en 
tjenestedeling mellom mann og 
kvinne. 

 
 
 


