Tjenestedelingen mellem kvinde
og mand
Fossnes november 2013

Tjenestedelingen begynder i hjemmet

a) Hjem

b) Menighed

Når der er en tjenestedeling i menigheden, er det, fordi der er en tjenestedeling i
hjemmet. Tjenestedelingen mellem kvinde og mand i ægteskabet opløses ikke ved
menighedens dør.
Kun ved at begynde i ægteskabet og hjemmet får vi hjælp til at se tjenestedelingen
som en uendeligt rig og velsignet gave, som det er værd at kæmpe, stride og lide for.

Ef 5,21-33
21 Underordne

dere under hverandre i Kristi frykt. 22 Dere hustruer:
Underordne dere under deres egne menn som under Herren. 23 For
mannen er kvinnens hode, likesom også Kristus er menighetens hode –
han som er sitt legemes frelser. 24 Men likesom menigheten underordner
seg under Kristus, så skal også hustruene underordne seg under sine
menn i alle ting. 25 Dere menn: Elsk deres hustruer, likesom også
Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, 26 for å hellige den ved
å rense den ved vannbadet i Ordet, 27 slik at han kunne stille
menigheten fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe
slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig. 28 Slik skylder også
mennene å elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker
sin hustru, elsker seg selv. 29 Ingen har noen gang hatet sitt eget kjød,
men han nærer og varmer det, slik også Kristus gjør med menigheten.
30 For vi er lemmer på hans legeme. 31 Derfor skal mannen forlate sin
far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød.
32 Dette mysteriet* er stort – jeg taler her om Kristus og menigheten.
33 Men også hver enkelt av dere skal elske sin hustru som seg selv, og
hustruen skal ha ærefrykt for sin mann.
Ef 5:21-33

Mandens kald
•

Med Jesus som forbillede at give sig helt hen i tjenesten for hustru og børn (v.25

•

At sætte hensynet til sig selv og alle egne drømme, ambitioner, ønsker og lidenskaber i
anden række

•

At spørge efter, hvad der tjener hustruen og familien menneskeligt, åndeligt,
følelsesmæssigt, socialt

•

Aldrig at tale ondt eller nedsættende om sin hustru (v.27)

•

At tilgive sin hustru uden ophør (v.27)

•

At støtte og hjælpe hustruen på vej til himlen (v.27)

Manden er leder
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ikke en viljeløs og selvudslettende assistent for konens ønsker
En myndig leder, som hustruen kan læne sig op ad
Men en leder, der bruger al sin myndighed og styrke til gavn og glæde for kone og
børn
En leder, som leder ved at tjene i kærlighed
”Folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig
kalde velgørere. Sådan skal I ikke være; men den ældste blandt jer skal være som
den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst: den der sidder til
bords, eller den, der tjener? Men jeg er iblandt jer som den, der tjener” (Luk 22,2427)
Den tjenende rolle tager intet fra myndigheden, tværtimod!
Ved afgørelser, som man ikke kan tale sig til enighed om, må manden træffe den
endelige beslutning
Men manden må altid tage den beslutning, som er til stærst gløde og gavn for
hustru og børn
Velsignelsen og lønnen: en hustru og en familie, som kommer manden i møde med
åbne hjerter og åbne arme

Tjenestedelingen er ikke en biting - den afspejler
evangeliet
•
•
•

•

•
•

Mandens selvopofrende tjeneste for hustruen afspejler evangeliets centrale
budskab: Jesus ofrer sig selv for os
Opløses tjenestedelingen opløses Bibelens første og grundlæggende billede på
evangeliet
Det egentlige ‘proto-evangelium’ i Bibelen er ikke løftet om ’kvindens æt’ i 1 Mos
3, men det gudgivne forhold mellem mand og kvinde i 1 Mos 1 & 2. Det er et
billede på Kristus og kirken jvnf. Ef 5,32.
Kvinden bliver til ved, at Gud lader en dyb søvn komme over Adam, hvorefter Gud
åbner mandens side, og ud af hans sidesår giver Gud kvinden liv (1 Mos 2,21-22).
Kirken bliver til ved, at Gud lader dødens søvn komme over Jesus, hvorefter Gud
åbner hans side, og ud af hans sidesår giver Gud kirken liv:
”Lad den blodets strøm, som flød fra din side hvid og rød, rense mig og to mig ren
fra al syndens skyld og men.”

Manden som familiens beskytter
•
•
•
•
•
•
•

Det er mandens kald efter syndefaldet at skaffe føden i sit ansigts sved (1 Mos 3,1719)
Det er mandens kald at ”nære og varme” hustruen og med hende hele familien (Ef
5,29)
Manden fremstilles som den, der har hovedansvaret for af nære og beskytte
familien
Manden har det overordnede og endelige ansvar for ’alle ting’ i ægteskabet og
familien (Ef 5,24)
Manden har det overordnede og endelige ansvar for opdragelsen (Ordsp 3,12; Ef
6,4; Kol 3,21)
Manden har det overordnede og endelige ansvar for familiens åndelige næring og
liv (5 Mos 6,20-25, 32,7; Sl 44,2; Ordsp 4,1; Ef 6,4; 1 Tim 3,2; Tit 1,8)
At beskytte familien i selvhengivende tjeneste for hustru og børn er mandens
grundlæggende kristne tjeneste

Mandens forbillede som far
•
•

•
•
•

Mandens forbillede i opdragelsen er Gud selv (Ef 3,15; Hb 12,4-13)
Gud er for Jesu skyld vor far, og han forener i sit væsen kærlighed og myndighed,
glæde over det gode og vrede over det onde, fuldstændig tilgivelse af synd og klar
vejledning i retfærdighed
Dette sindelag og denne natur er nedlagt i den kristne far ved troen (2 Pet 1,4).
Ubetinget og selvopofrende kærlighed til børnene er grundlaget for en sund kristen
opdragelse og vejledning
Ved at afspejle Guds væsen i foreningen af kærlighed og myndighed, godhed og
strenghed, glæde over det gode og vrede over det onde hjælper den kristne far sine
børn til at åbne sig for og modtage det bibelske vidnesbyrd om Gud.

Betingelser for mandens opfyldelse af sit kald
1) At leve Gud nær
Kun gennem evangeliet får han vilje og kraft indefra til at ofre sig selv.
Kun gennem evangeliet får han trosfrimodighed og åndelig dømmekraft til at være
familiens åndelige leder.
Kun ved selv at leve i modtagelse af Guds nåde i Jesus kan han være et sandt
forbillede for familien.
Netop hans store kald til at ofre sig for familien må drive ham til Jesus med sine fald
og svigt

2) At leve konen nær
Kun herved kan han vide, hvad der er konens situation, tanker og behov.
Kun herved kan han træffe de rette valg til gavn og glæde for konen, ægteskabet og
familien.

1 Pet 3,7
Så skal også dere ektemenn leve med forstand sammen med deres koner som det
svakere kar. Og vis dem ære, for også de er medarvinger til livets nåde – for at
bønnene deres ikke skal hindres.

I hedenske kulturer bruges mandens magt til:
1)At definere kvinden som mindreværdig
2)At pålægge kvinden det hårdeste arbejde
I den kristne menighed kaldes manden til:
1)At regne kvinden for ligeværdig
2)At løfte det hårdeste arbejde væk fra kvinden

Kampen mellem ånd og kød
•

Når manden hører om sit kald, råber Gamle Adam i manden: nej! Men det er
afgørende for troens liv at trodse Gamle Adam og gå ind i den tjenende lederrolle.

•

”…for at bønnene deres ikke skal hindres” (1 Pet 3,7)

•

Troens liv kan ikke bevares hos den mand, som vælger at leve selvisk i ægteskabet.

•

Ingen bønner, ingen fromhed og ingen tjeneste i menigheden kan kompensere for
svigt i ægteskab og hjem.

•

Til ledere og lærere i menigheden skal kun de kaldes, som lever troens liv i hjem og
ægteskab (1 Tim 3,4-5)

