
28    nr. 2 – 2010    FOLK 

Gud er et team hvor Far, Sønn og 
Hellig Ånd fungerer sammen i en 
fantastisk enhet hvor de ærer hveran-
dre og frigjør hverandre et felles opp-
drag – å fylle universet med seg selv. 
Guds plan er så stor – derfor er nåden 
desto større. Vi skal videre se hvordan 
Gud arbeider gjennom sin ordning 
– sitt styre. Mens mange i dag ser på 
ord som styre, autoritet, underord-
ning og lydighet som begrensende, 
har Gud helt andre tanker om dette. 
Nåde og styre er ikke motsetninger, 
men en guddommelig synergieffekt. 

Nåde til tjeneste er lett til-
gjengelig – modenhet er kostbar 
Gjennom den nye pakt er Guds nåde 
gjort tilgjengelig i et så stort mål at 
den herlighet som Moses hadde ikke 
når opp. Nåde er som ordet sier ikke 
avhengig av fortjeneste, ikke en gang 
karakter. Tenk over hvilke disipler Jesus 
autoriserte til å rense spedalske, hive ut 
demoner og reise opp døde. De kran-
glet om hvem som var størst, og ble 
sinte og indignerte på hverandre når 
noen spurte om posisjoner i det kom-
mende riket[i]. Konkurransemental-
iteten drev til dem til å ville stoppe 
dem som fungerte i tjenesten, men 
ikke var på deres lag[ii]. Ja, de var sågar 
klar til å bruke nyvunnet autoritet 
til å utslette en hel landsby[iii]. Mens 
nåden var lett tilgjengelig, var trenin-
gen for modenhet kostbar. Jesus måtte 
refse dem mange ganger, og Peter, som 
skulle bli en av de ledende, ble desto 
mer ydmyket. Du trenger ikke andre 
kvalifikasjoner for å fungere i Den 
Hellige Ånds kraft annet enn enkel 
tro og lydighet. Det har den samme 
virkningen, enten du er mann eller 
kvinne, ny på veien eller moden kris-
ten, og fortjener samme mottakelse og 
respekt. Når det kommer til Guds nåde 
er det ingen begrensninger, og ser vi 
hvor stor hans nåde er, er ikke fokuset 
på begrensninger, men på å innta nye 
områder. Jesus har sagt at vi skal gjøre 
det han gjør og større gjerninger enn 
dette[iv]. Da er det nok land å innta. 

Guds ordning – der hvor nåden 
kanaliseres og kommer til sin rett 
Skal du være med å styre Guds folk, 
derimot, er det flere kvalifikasjoner 
som kreves, og alle har med karakter 
å gjøre, ikke nådegaveutrustningen. 
Her har både modne menn og kvin-
ner en viktig rolle å spille, for kvinner 
å fostre kvinner og se dem utrustet og 

Guds familiestyre:  
Enhet som gir retning og trygghet 



FOLK    nr. 2 – 2010    29

forløst inn i det Gud har for dem, og 
likeså menn overfor hverandre. Vi har 
sett at Gud begynte sitt verk med å 
skape orden i kaos. En rett forståelse 
av autoritet og underordning er helt 
avgjørende for at vi kan fungere sam-
men slik Gud vil. Autoritet utøvd og 
tatt imot på en rett måte vil utruste, 
myndiggjøre og samtidig gi beskyttelse 
og vern. Rett motivasjon for å utøve 
autoritet er å myndiggjøre og gi rom 
for mennesker til å nå sitt fulle poten-
siale, selv om det går på bekostning av 
en selv. Paulus fullførte forkynnelsen av 
evangeliet i Asia på en slik måte at han 
ikke fant rom for egen tjeneste, lenger, 
og måtte dra fra området[v]. For en 
leder etter 

Guds hjerte vil det være det 
største mål av suksess. På den annen 
side vil feil forståelse av autoritet enten 
føre til underkastelse og underdanighet 
eller også uavhengighet og opprør, 
og begge deler er like galt. Paulus var 
veldig selvstendig som apostel, men 
likevel ikke uavhengig av de andre 
apostlene i Jerusalem[vi] Autoritet 
kan også utøves på feil måte – i den 
hensikt å bygge rundt egen tjeneste 
og organisasjon, heller enn å se men-
nesker myndiggjort, forløst og sendt 
inn i tjenesten Herren har for dem. 
Frukten av dette vil ofte være at i ste-
det for å være sendt og stå sammen i 
et felles oppdrag, så forlater folk med 
kall og utrustning menigheter og 
starter på egenhånd i uavhengighet. 
En mister nødvendig beskyttelse og 
støtte som viktige forutsetninger for 
å lykkes. Guds nåde uten at Guds 
ordning kommer til uttrykk er som 
en kilde uten kanal – det får ikke 
samme retning og gjennomslagskraft. 

Guds ordning i familie og 
menighetsliv 
Når det kommer til Guds ordning i 
familie og menighet, vil vi finne et 

stort samsvar. Det er ikke så rart når 
en skjønner at menighet nettopp er 
Guds familie, og ikke en institusjon. 
Menn og kvinner er satt til å utøve led-
erskap sammen, og innad i det leder-
skapet er det en ordning, der menn er 
gitt det endelige ansvaret som hodet i 
familien[vii]. Det har lite med det fak-
tum at Eva først forbrøt seg mot Guds 
bud, for når Guds ordning refereres til 
i de apostoliske Skriftene, er det alltid 
skapelsen som nevnes først[viii]. Det 
har heller ikke noe med nådegaveu-
trustning å gjøre, for vi har sett at sty-
reansvar ikke har sin basis i dette. Sty-
reansvar er der for å tilrettelegge for 
d e 

andre, oppdage de andres gaver, gi 
dem plass og elske gavene frem. Eks-
empelvis kan en ektemann uten sans 
for økonomistyring ikke undra seg 
ansvaret for dette. Men er han vis, vil 
han gi rom dersom ektefellen har egen-
skaper som han selv ikke har på dette 
området. Samtidig vil han vise en lære-
villig innstilling – ikke likegyldighet. 

Guds ordning i familien – en god 
sirkel av bekreftelse og frigjøring 
I ekteskapet og familielivet har Gud 
gitt menn og kvinner en felles oppgave 
– å underordne seg under hverandre 
i frykt for Kristus[ix]. Det er grunn-
leggende respekt som kommer av at 
vi er nye skapninger og at vi behan-
dler hverandre som søsken og med-
mennesker. Videre nyanserer bibelen 
fokuset, fordi Gud vet hva vi trenger 
mest som kvinner og menn, og hvor 
vi har lettest for å svikte. For menn er 
fokuset på å gi næring til kjærlighet 
og oppmerksomhet[x]. Peter ber men-
nene om å vise konene sine ære, så 
bønnene ikke skal hindres[xi]. Dette 
understreker hvor mye enhet og har-
moni i ekteskapet har å si for at en skal 
kunne tjene Gud sammen effektivt. 
Menns mangel på evne til å verdsette 

ektefellen vil skade enheten og hin-
dre bønnesvar. For kvinner er fokus 
på å vise ektemennene respekt, kan-
skje nettopp når hun ikke opplever at 
de når opp i forhold til sin oppgave. 
Menn som møter respekt på tross av 
feil vil lettere prøve igjen, mens dem 
som hakkes på, reagerer med trass og 
med å trekke seg unna. Menn og kvin-
ner som ser Guds ordning og lever i 
den vil mye lettere havne i den gode 
sirkelen av gjensidig bekreftelse og 
unngå den negative der reaksjoner på 
svikt hos den andre preger situasjonen. 

Guds mål for oss er å se menigheten 
bygd sunn og sterk, og det betyr 
sunne og sterke familier. Guds ord-
ning forstått og levd ut på en rett måte 
vil være en viktig hjelp til å nå dette 
målet. Som samtalepart og veileder for 
ektepar opp igjennom årene, har kona 
mi og jeg sett store forandringer når 
mann og kone har arbeidet seg frem 
til løsninger som de begge har kun-
net stå i tro i forhold til. Det gjelder 

alle områder – kommunikasjon, øko-
nomi, barneoppdragelse. Uten enhet 
hindres bønnene, og Peter sier klart at 
ektemannen har et ansvar for å utøve 
sitt lederskap på en slik måte at enhet 
i tro og felles retning for ekteskap og 
familie oppnås. Kostnaden ved å ta 
avgjørelser uten enhet i tro, er høy. Å 
lede familien i en retning i strid med 
ektefellens tro og samvittighet kan gi 
store skader. Likeså bare å la det skure, 
der en ikke ta ansvar for at en gjennom 
dialog og bønn finner løsning og svar. 
Det er klart at det kan oppstå situas-
joner som krever øyeblikkelig han-
dling. Det vi snakker om her, er den 
overordnede retning på forholdet, tjen-
esten, økonomi, barneoppdragelse, etc. 
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