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FEMINISTBEVEGELSEN I KIRKENE
Den pågående debatten som
finner sted i kirkene i dag
angående kvinnelig ordinasjon, er
bare toppen av feminist isfjellet.
Hvis vi ikke kjemper mot
feminisme på alle fronter,
risikerer vi at hver institusjon Gud
gav oss ved Skapelsen blir
tilintetgjort.
«Så skapte Gud mennesket i Sitt
bilde. I Guds bilde skapte Han
det. Til mann og kvinne skapte
Han dem» (1. Mosebok 1,27).
Bibelen slår klart fast at mann og
kvinne ble skapt i Guds bilde. Hvis
begge bærer Guds bilde, betyr
dette at mann og kvinne har den
samme verdi og rang. Dette er vi
alle enige i. Men den samme
Bibel lærer også klart at til og
med før den menneskelige rases
fall, så skapte Gud mann og
kvinne med forskjellige roller som
skulle utfylle hverandre. Denne
delen har med hensikt ikke blitt
tatt hensyn til av de som
forsvarer kvinnelig ordinasjon:
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• Mannen ble skapt før Eva
(1. Mosebok 2,18; 1.
Timoteus brev 2,13).
• Kvinnen ble tatt ut fra
mannen (1. Mosebok
2,22).
• Adam ga Eva hennes navn,
«Hun skal kalles kvinne»
(på hebraisk: av mann) (1.
Mosebok 2,23).
• Eva var skapt av Gud for å
være Adams «hjelper» (1.
Mosebok 2,18).
• Adam representerer hele
den menneskelige rase, og
han fikk ansvar for alles
død på grunn av synd (1.
Korinter brev 15,22;
Romerbrevet 5,12-14).
• Gud holdt Adam ansvarlig
som hode for sin
husholdning. «Da kalte
Gud på Adam og sa til
ham: «Hvor er du?»» (1.
Mosebok 3,9). Her ser vi
hvordan Gud holdt Adam,
som leder, ansvarlig for sin

familie, selv om det var
slangen som forførte Eva
først.
Etter at synden kom inn i verden,
bekreftet Gud på nytt at Adam
fortsatt var ansvarlig som hode
for sin husholdning. Ingen nye
regler ble dannet eller tatt bort:

parallell som skildrer Guds
lederskap: «Men jeg vil
dere skal vite at hver
manns hode er Kristus,
kvinnens hode er
mannen, og Kristi hode er
Gud» (1. Korinter brev
11,3).

• Etter syndefallet sa Gud til
Eva med guddommelig
beslutning: «Han skal råde
over deg» (1.
Mosebok3,16).

• Ektemenn skal representere
Kristus – de skal være
ydmyke, respektfulle,
kjærlige og beskyttende
for sin kone og familien
(Efeserne 5,25).

• Paulus sier i forbindelse
med denne beretningen
fra 1. Mosebok: «Dere
koner, underordne dere
deres egne menn, som
under Herren.» (Efeserne
5,22).

• Slik menigheten
underordner seg Kristus,
slik skal derfor konene
underordne seg sine egne
menn i alle ting. (Efeserne
5,24).

• Adam og Evas forhold er en
uomstøtelig parallell som
skildrer Kristi lederskap
over Sin menighet: «For
mannen er kvinnens
hode, slik også Kristus er
menighetens hode…»
(Efeserne 5,23).
• Adam og Evas forhold er
også en uomstøtelig

Disse bibelske fakta er ikke
begrenset til kultur eller en slags
gruppe mennesker. Disse
sannheter er så gamle som
Skapelsen, da Gud også innstiftet
sabbaten. Hvis sabbaten fortsatt
er gyldig, noe den er, så gjelder
også de gamle sannheter at
kvinnen skal underordne seg sin
mann. Adams lederskap over sin
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familie og over menigheten, er
ennå en del av Guds
guddommelige vilje.
En del av konsekvensene etter
syndefallet, var at kvinnen skulle
føde med smerte. Gjør hun det
fortsatt? Ja!
Vi har allerede sett at Paulus
gjentar Guds ord, når han skriver
at kvinnen skal underordne seg
sin mann.
Konklusjonen blir da at det Gud
sa til Eva etter syndefallet, gjelder
fortsatt, nemlig at
1.Kvinnen skulle underordne
seg sin mann.
2. Kvinnen skulle føde med
smerte.
Gud har ikke opphevet disse
konsekvensene som følge av
kvinnens første ulydighet. Gud
har helt fra begynnelsen vist oss
at det koster mye å være ulydig
mot Gud. Evas ulydighet har fått
konsekvenser for alle kvinner i
etterfølgende generasjoner – helt
ned til vår tid!

4

Vi leser i 1. Timoteus brev 3.
kapittel og 1-5 vers, at «en
tilsynsmann (ikke tilsynskvinne),
må være uklanderlig, én kvinnes
mann.» … Det står ikke én manns
kvinne. I disse versene skrives det
om visse kvalifikasjoner som en
tilsynsmann skal ha, og på slutten
i disse versene leser vi: «Han må
være en som styrer sitt eget hus
godt, og ha barn som
underordner seg med all
ærbødighet. For om noen ikke vet
hvordan han skal styre sitt eget
hus, hvordan skal han da ta vare
på Guds menighet?»
Det er helt tydelig her at en
pastor ikke kan være en ung ugift
mann. Før han blir pastor, så skal
han ha bevist at han kan styre sitt
hus godt, og ha barn som
underordner seg med all
ærbødighet. Hvis han har bevist
det, og oppfylt de kravene som
står i disse versene, så kan han
innstilles til å bli en pastor og en
leder for menigheten.
I dag har vi sett at unge gutter/
menn blir innsatt som pastorer
uten å ha disse erfaringene med
sin egen familie. Ja, vi opplever
også at unge jenter/kvinner har

blitt innsatt som pastorer, uten at
nesten noen reagerer. Det er
rystende å oppleve dette! Skal vi
ikke lenger rette oss etter Guds
Ord? (Jesaia 3,4 + vers 12).
Når Paulus har skrevet om den
orden som bør være i en familie,
så skriver han også dette: «… slik
at du kan vite hvordan en skal
oppføre seg i Guds hus…»
Hvis vi ikke forstår den orden som
Gud Selv har etablert for våre
hjem, vil vi aldri akseptere den
orden som skulle eksistere i
menigheten, fordi disse er en og
den samme. Så den orden som
skal være i hjemmet, slik skal det
også være i en større familie,
menigheten. Hvis en mann ikke
har oppfylt disse kravene, så skal
han ikke bli valgt til pastor.
Har vi ikke lenger respekt for
Guds Ord? Tror vi ikke lenger at
Gud har inspirert Paulus til å
skrive dette, eller tror vi det er
helt ok at vi kan plukke ut noe her
og litt der, som kan passe oss, og
så overse andre viktige
lærdommer fra Guds Ord?
Det er mannen som Gud har
utpekt til å være prest i hjemmet,

og ikke kvinnen. Kvinnen har en
annen stor oppgave, og det er å
ta seg av hjemmet og barna, og
være en medhjelper for mannen.
Hun kan også tjene en menighet
på mange andre måter, men ikke
være prest i menigheten. Der går
grensen!
I dag snakker mange Kristne
ledere om hvor viktig det er å
følge diskrimineringsloven. Så,
hvis vi nekter en kvinne å bli
pastor i en menighet, så
diskriminerer vi denne kvinnen.
Og hvis vi ikke følger
diskrimineringsloven, så mister
menigheten kanskje alle sine
bidrag fra staten, og menigheten
og medlemmene blir snart kalt en
sekt. Det ser ut for at kirkelederne velger å følge
diskremineringsloven heller enn
Guds Ord, når det gjelder å
akseptere kvinner som pastorer
og ledere for menigheten. Men
diskrimineringsloven tar ikke
hensyn til Guds Ord angående
dette emnet. Og når
menighetsmedlemmer er i
konflikt med stat og kirke på
dette punktet, så må vi si som
apostelen Peter, «Vi må lyde Gud
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mer enn mennesker.»
(Apostlenes gjerninger 5,29).

Fordreining av den
guddommelige hensikt:
Når vi bryter Guds prinsipper når det gjelder rollen til
ektemannen, fordreier vi den
guddommelige hensikt. Det er
mange måter dette kan skje på.

1. Menn som mishandler
sine koner, som er
aggressive og tyranniske,
og som behandler sine
kvinner som slaver, bryter
Guds vilje og
guddommelige mønster.
Kvinner skulle bli tatt vare
på, elsket og beskyttet,
akkurat som Jesus gjør
med Sin menighet. (1.
Peter 3,7 + Efeserne 5,25
+ Kolosserbrevet 3,19).
2. Når (friske) menn blir
vinglete og frasier seg sin
posisjon som ledere,
fordreier de den
guddommelige planen.
Når de unnlater å
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instruere sine familier om
Guds veier, og de unnlater
å sørge for de
grunnleggende behov for
sin familie, er dette ikke
etter Guds vilje. Slike
menn fordreier Guds bilde
og feiler i å representere
Ham som den Sanne
Ektemannen (1. Mosebok
3,17-19 + 5. Mosebok 6,19 + Jesaja 54,5).

3. Mannen skal ikke verbalt
eller fysisk misbruke
kvinnen og behandle
henne som en gulvmatte.
Kvinnen bør heller ikke tro
at slik oppførsel er etter
Guds vilje.

4. Kvinner som bare vil gå
sin egen vei og ikke vil
være medhjelpere for sine
menn, er ikke i harmoni
med Guds ord (1.
Mosebok 2,20).
5. Kvinner som ønsker å rane
til seg og undergrave
autoriteten til sine

ektemenn, bryter Guds
guddommelige mønster.
Kvinner som står imot
lederrollen til sine
ektemenn gjør opprør
mot Guds ord. Tror du de
da vil lære å underordne
seg Gud i Himmelen? (1.
Mosebok 3,16).

Aktive feminister ønsker å
forandre denne ordningen. De
forderver Guds guddommelige
hensikt. I følge feministbevegelsen er denne
opprinnelige modellen som læres
i Guds ord kontroversiell, hatefull,
diskriminerende,
kvinnenedverdigende og en stor
urettferdighet for alle kvinner. I
følge feministbevegelsen er alle
som tror på hva Bibelen sier om
de forskjellige rollene mellom
menn og kvinner, blinde og hatspredere. Hvis du opprettholder
og forsvarer disse bibelske
verdiene, er du fundamentalist
og hatforkynner, og mange
mener at du da bør bli straffet på
en eller annen måte.
Bibelens slektregister viser at det
var ca. 4000 år fra Adam og fram

til Jesus Kristus, og det er ca.
2000 år fra Kristus og til vår tid, til
sammen ca. 6000 år. Så dette
syndens drama har pågått i ca.
6000 år på denne jorden. I disse
6000 årene har det alltid vært
menn som har vært prester IKKE kvinner. Det er Gud som har
bestemt det slik. Hvorfor skal
kirke-lederne nå på slutten av
denne jordens historie, ta seg
den frihet å innsette kvinner som
prester (biskoper, pastorer), imot
Guds vilje, og innbille folk at
dette er OK? Tror du de vil unngå
Guds straff for denne
beslutningen? La oss være med i
koret som jamrer og gråter for alt
frafallet som nå foregår i de
såkalte kristne kirkene.

Med vennlig hilsen
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www.endtime.net
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Hvordan vil framtiden bli?

