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Den feministiska Rörelsen inom Kyrkorna
Dagens kyrkliga debatt angående
kvinnlig ordination är bara
toppen på det feministiska
isberget. Om vi inte bekämpar
feminismen på alla fronter,
riskerar vi att tillintetgöra varje
institution, som Gud gav oss vid
skapelsen.
«Och Gud skapade människan till
sin avbild, till man och kvinna
skapade han dem» (Första
Moseboken 1:27).
Bibeln slår klart fast, att man och
kvinna skapades till Guds avbild.
Om bägge bär Guds bild, har man
och kvinna samma värde och
rang. Det är vi överens om. Men
samma Bibel lär också entydigt
ut, att även före mänskosläktets
syndafall skapade Gud man och
kvinna med olika roller, som
skulle komplettera varandra.
Denna del har inte berörts av
försvararna av kvinnlig
ordination:
• Mannen skapades före
kvinnan (Första
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Moseboken 2:18; Första
Timoteusbrevet 2:13).
• Kvinnan togs ur mannens
sida (Första Moseboken
2:22).
• Adam gav Eva hennes
namn: «Hon skall heta
kvinna» (på hebréiska: av
man) (Första Moseboken
2:23).
• Eva skapades av Gud, för att
vara Adams
«medhjälpare» (Första
Moseboken 2:18).
• Adam representerar hela
mänskosläktet, och hans
fall i synd ledde så
småningom till allas fall i
synd, som utmynnar i
döden (Första
Korintierbrevet 15:22;
Romarbrevet 5:12-14).
• Gud höll Adam ansvarig
som huvud över familjen.
«Men HERREN Gud
kallade på mannen och

sade till honom: ’Var är
du?’» (Första Moseboken
3:9). Här ser vi, hur Gud
höll Adam, som ledare,
ansvarig för sin familj,
ehuru ormen förledde Eva
först.
Sedan synden hade kommit in i
världen, bekräftade Gud på nytt,
att Adam fortsatt var ansvarig
som huvud över sin familj. Inga
nya regler danades eller togs
bort:
• Efter syndafallet meddelade
Herren Eva Sitt gudomliga
beslut: «han skall råda
över dig’» (Första
Moseboken 3:16).
• Paulus säger i samband
med denna berättelse
från Första Moseboken:
«Ni hustrur, underordna
er era män, så som ni
underordnar er Herren»
(Efésierbrevet 5:22).
• Adam och Evas förhållande
är en oomkullkastelig bild
på Kristi ledarskap över
församlingen: «Ty en man

är sin hustrus huvud,
liksom Kristus är
församlingens huvud …»
(Efésierbrevet 5:23).
• Adam och Evas förhållande
är också en
oomkullkastelig bild på
Guds ledarskap: «Och nu
vill jag att ni skall veta att
Kristus är varje mans
huvud, att mannen är
kvinnans huvud och att
Gud är Kristi huvud»
(Första Korintierbrevet
11:3).
• Gifta män skall
representera Kristus. De
skall vara ödmjuka,
respektfulla, kärleksfulla
och beskydda sina fruar
och familjer (Efésierbrevet
5:25).
• Såsom församlingen
underordnar sig Kristus,
skall alltså hustrurna
underordna sig sina egna
män i allting
(Efésierbrevet 5:24).
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Dessa bibliska fakta är inte
begränsade till kultur eller ett
visst slags människor. Dessa
sanningar är jämngamla med
skapelsen, då Gud också
instiftade Sabbaten. Om
Sabbaten fortsatt är giltig, vilket
den är, gäller också den uråldriga
sanningen, att kvinnan skall
underordna sig sin man. Adams
ledarskap över sin familj och Jesu
ledarskap över församlingen ingår
också i Herrens gudomliga vilja.
En del av följderna efter
syndafallet var, att kvinnan skulle
föda med smärta. Gör hon det
fortfarande? Ja!
Vi har redan sett, att Paulus
upprepar Guds Ord, när han
skriver, att kvinnan skall
underordna sig sin man.
Slutsatsen blir då, att Guds utsaga
till Eva efter syndafallet fortsatt
gäller, nämligen att:
1. Kvinnan skulle underordna
sig sin man.
2.Kvinnan skulle föda med
smärta.
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Gud har inte upphävt dessa
följder av kvinnans första
olydnad. Gud har ända från
begynnelsen visat oss, att
olydnad mot Honom kostar
mycket. Evas olydighet har
inneburit följder för alla kvinnor i
efterföljande mansåldrar – ända
till vår tid!
Vi läser i Första Timoteusbrevet
3:1-5, att: «En församlingsledare
(inte församlingsledarinna) skall
vara oklanderlig, en enda kvinnas
man»… Det står inte en enda
mans kvinna. I dessa verser skrivs
det om vissa kvalifiktationer, som
en församlingsledare skall ha, och
i slutet därav läser vi: «Han skall
ta väl hand om sin familj och se
till att hans barn lyder och visar
all respekt. Men om någon inte
förstår att ta hand om sin egen
familj, hur skall han då kunna ta
hand om Guds församling?»
Det är helt tydligt, att en pastor
inte kan vara en ung man. Innan
han blir pastor, skall han ha visat
sig kunna styra sitt hushåll väl,
och ha barn, som underordnar sig
med all aktning. Om han har visat
detta, och uppfyllt övriga krav i

dessa verser, kan han utses till
pastor och församlingsledare.
I dag har vi sett, att unga män
insätts som pastorer, utan att äga
dessa erfarenheter med den egna
familjen. Ja, vi upplever också
insättandet av unga kvinnor som
pastorer, utan att nästan någon
reagerar. Det är skakande, att
uppleva detta! Skall vi inte längre
rätta oss efter Guds Ord (Jesaja
3:4, 12)?
När Paulus har beskrivit
ordningen, som bör förekomma i
en familj, tillägger han detta i
vers 15: «… skall du veta hur man
bör förhålla sig i Guds hus…»
Om vi inte förstår den ordning,
som Gud Själv har inrättat för
våra hem, kommer vi aldrig att
finna oss i den ordning, som
skulle existera i församlingen,
eftersom dessa är en och den
samma. Hemmets ordning skall
således förekomma också i den
större familjen, församlingen. Om
en man inte har uppfyllt dessa
krav, skall han inte väljas till
pastor.

Hyser vi inte längre aktning för
Guds Ord? Tror vi inte längre, att
Gud har inspirerat Paulus till, att
skriva detta, eller menar vi, att
det är i sin ordning, att vi plockar
litet här och där, som passar oss,
och så strunta i andra viktiga
lärdomar från Guds Ord?
Det är mannen, som Gud har
utnämnt till präst i hemmet, och
inte kvinnan. Kvinnan har en
annan stor uppgift, och det är att
sköta om hemmet och barnen,
och att vara mannens
medhjälpare. Hon kan också tjäna
en församling på många andra
sätt, men inte vara dess präst.
Där går gränsen!
I dag talar många SDA-ledare om,
hur viktigt det är, att lyda
diskrimineringslagen. Om vi nekar
en kvinna, att bli pastor i en
församling, diskriminerar vi alltså
henne. Och om vi inte följer
diskrimeringslagen, mister vi
kanske alla statsbidrag och
utnämns till sekt. I dag tycks
församlingsledningen välja, att
följa diskrimineringslagen hellre
än Guds Ord, när det gäller, att
godta kvinnor som pastorer och
ledare inom församlingen. Men
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diskrimineringslagen tar ej
hänsyn till Guds Ord på denna
punkt. Och när
församlingsmedlemmar är i
konflikt med stat och kyrka
härvidlag, måste vi säga som
aposteln Petrus: «’Man måste
lyda Gud mer än människor»
(Apostlagärningarna 5:29).
Snedvridning av den gudomliga
avsikten
När vi överträder Guds
grundsatser gällande den gifte
mannens roll, förvrider vi den
gudomliga planen. Det kan ske på
flera sätt.
1. Män, som misshandlar sina
fruar, som är ettriga och
tyranniska, och som
behandlar sina kvinnor
som trälar, trotsar Herrens
vilja och gudomliga
mönsterbild. Kvinnor skall
vårdas, älskas och
beskyddas, precis som
Jesus gör med Sin
församling (Första
Petrusbrevet 3:7 +
Efésierbrevet 5:25 +
Kolosserbrevet 3:19).
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2. När friska män blir andligt
vingliga och avsäger sig sin
ställning som ledare,
förvanskar de den
gudomliga planen. När de
underlåter, att undervisa
sina familjer om Guds väg,
och undandrar sig, att
sörja för sina familjers
grundläggande behov,
strider detta mot Guds
vilja. Sådana män
förvrider Guds bild och
ger ingen riktig bild av
Honom som den Sanne
Maken (Första Moseboken
3:17-19 + Femte
Moseboken 6:1-9 + Jesaja
54:5).
3. Mannen skall inte verbalt
eller fysiskt fela mot
kvinnan och behandla
henne som dörrmatta.
Kvinnan skall heller inte
inbilla sig, att dylikt
uppträdande sker enligt
Guds vilja.
4.Kvinnor, som bara vill gå sin
egen väg och undviker, att
vara sina mäns
medhjälpare, följer icke

Guds Ord (Första
Moseboken 2:20).
5.Kvinnor, som vill tillvälla sig
och undergräva sina äkta
mäns myndighet, bryter
Herrens gudomliga
mönster. Kvinnor, som
kämpar emot sina äkta
mäns ledarroll, gör uppror
mot Guds Ord. Tror Du,
att de då kommer att lära
sig, att underordna sig
Gud i Himmelen (Första
Moseboken 3:16)?
Aktiva feminister önskar, att
förändra denna ordning. De
fördärvar Herrens gudomliga
avsikt. Enligt den feministiska
rörelsen är den ursprungliga
modellen, som lärs ut i Guds Ord,
stridbar, hatisk, diskriminerande,
kvinnoförnedrande och en stor
orättvisa mot alla kvinnor. Enligt
den feministiska rörelsen är alla,
som tror på Bibelns ord om de
skilda mans- och kvinnorollerna,
blinda och hatspridare. Om man
upprätthåller och försvarar dessa
bibliska värden, är man
fundamentalist och hatpredikant,

och många tycker då, att man bör
straffas på ett eller annat sätt.
Bibelns släktregister visar, att det
gick omkring 4 000 år från Adam
och fram till Jesus Kristus, och att
det gått ungefär 2 000 år från
Kristus och till vår tid,
sammantaget omkring 6 000 år.
Således har syndens drama
pågått i ungefär 6 000 år på
denna jord. Under dessa 6 000 år
har det alltid varit män, som har
varit präster – INTE kvinnor. Det
är Gud, som har bestämt detta.
Varför skall kyrkoledarna nu på
slutet av världshistorien ta sig
friheten, att insätta kvinnor som
präster (biskopar, pastorer), emot
Guds vilja, och slå i folk, att det är
i sin ordning? Tror Du, att de
kommer att undgå Guds straff för
sitt beslut? Låt oss vara med i
kören, som jämrar sig och gråter
över allt avfall, som nu försiggår i
de så kallade kyrkorna.
Med vänlig hälsning,
Abel & Bente Struksnæs,
Vestrumsbygda 26, N-2879
Odnes, NORGE.
www.endtime.net
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Hur skall framtiden bli?

