
Bibeltime 2 – Hustavlene 
Ef 5:21-33 be 

Paralleller: 1.Pet 3:1-7-  annerledes liv i denne verden, Kol 3:18-21 det gamle og det nye mennesket 

 Innledende punkter.  

 1. Skrevet i «èn strøm». Efeserbrevet oppsummert: hva frelsen er. Den er for alle! Ber for dem, at 

de skal vokse i forstand. Vi bindes sammen i Kristus. Der er vi ett. Avlegg derfor det gamle 

mennesket og ikle det nye. Lev i Ånden som lysets barn. Bli fylt av Ånden og underordne dere 

hverandre. Hustavlene. Kampen er åndelig, bruk rustningen.  

o = Livet i Ånden, et liv i helliggjørelse, er å leve sammen etter dette! 

o Hvorfor så knyttet til Kristus og menigheten, mann og kvinne?  

 Kanskje fordi dette er et så avgjørende område av livet. Velsignelsen til alle livets 

områder, leve i Guds fremste kall for oss. Gud: knytte mot det største og beste- 

seg selv og sin kjærlighet. Modellen skal se på originalen. Ingenting mindre. Det 

sier mye om viktigheten og hvor høyt Han setter det! 

 2. Vi behandler dette godt når vi ikke belærer hverandre i den andres formaninger! Fristende! 

 3. Vi gjør den andres kall lettere ved å skjøtte vårt eget godt. Luther: når hver sitt eget gudsord vil 

lære, da blir det godt i hjemmet å være.  

 4. Ordningen med hode og underordninger er ikke først og fremst verb. Mannen er kvinnens 

hode: erkjennelse av stand. Det blir ikke slik fordi vi gjør. Skaperordning. Men vi skal fremme det! 

 5. Gjennom alt: vi trenger Jesu nåde, tilgivelse og Åndens nye liv! Nattverden i går! Evangeliet. 

 Utfordring: Problemer med autoriteter. Raskt: dårlig behandling av makt/autoritær etc. Åndens 

vesen: underordning. Kjødets vesen: mistillit, maktbegjær- og kontroll, egoisme, selvsentrering.  

o Adam og Evas fall var jo nettopp dette. Vi har et grunnproblem med autoriteter (og det 

er ikke en moderne sak! Ikke spesielt vestlig). At noen skal bestemme over oss.  

 Dårlig forhold til underordning- lederskap. Ofte berettiget mistillit! Dårlig erfaring 

med autoritet og makt, slappe, late, feige og egoistiske menn= mistillit og vantro 

på ordningen. Men problemet er ikke strukturen, men utøvelsen!  

 Lederskap (hode) og underordning. Ikke kast ut barnet med badevannet! 

 Bibelsk argumentasjon: 1. Mos 3:16-17 Kvinnens forbannelse: prøve å dominere 

mannen. Mannens: herske over henne. Kallet er å reversere: han- ønsket om å 

hersk- elske selvoppofrende. Henne- ønsket om dominans- underordne seg. 

Viktig bakteppe: underordning og selvfornektende kjærlig lederskap.  

 Til det beste for oss. Skaperen og designeren selv. Frelseren og gjenoppretteren. 

Nåden og sannheten forteller, kaller, formaner og elsker oss inn i dette.    

 Underordning: Fil 2:5- 11. Jesu underordning ledet til Guds herliggjørelse.  

 Roller man går inn i. Faderen og sønnen- like i vesen. Jesus tar en tjenerrolle-  

frelse folket fra deres synder. Frivillig. Lagt på ham, tok på seg. Med et mål.  

 Kathy Keller: Om underordning ikke er noe den andre personen i treenigheten 

skammer seg over bør det ikke være farlig for meg heller. 

 Sterkt kall til menn som hoder- som Kristus. Kvinnene underordne- som under 

Kristus.  

 Kontroversielt i dag, men det står! «underordne dere» og «elsk konene deres» 

 Om mannen. Gud kaller ham til å elske sin ektefelle som Kristus elsket menigheten. V.25-33 

 25. Bibelen ikke skrevet av menn;) Slikt skriver menn ikke! 



 Definisjon av mannen som hode: Guds kall til ektemannen til å ta hovedansvaret for kristuslikt, 

tjenende lederskap, beskyttelse og underhold i hjemmet.  

 Hode på gresk- autoritet over noe annet. Kalles til å bære hovedansvaret i hjemmet. Ikke 

nødvendigvis alle avgjørelser! Senere om kvinnen- hun kan være bedre!  

o Forståelig med oppstandelse. Men dette er radikalt, tenk: Elske! Som Kristus! 

 Menns kjærlighet og lederskap må være:  

 1. Selvoppofrende. «Gav seg selv for henne». Hedensk lederskap: hvordan underordne seg. 

Jesus: fotvaskingen av disiplene.  

o På hvilken måte har du gitt deg selv til henne? Du fornektet- henne til gode? Tid, energi, 

økonomi, avgjørelser i livet etc. Har du i det hele tatt fornektet deg selv?  

o Min tilnærming: søker Elisabeths interesser når det gagner, eller passer meg bra. 

Barnevakt med kontorarbeid.  

 Helt ok å være effektiv, men bare mitt eget? 

 2. Vise seg i sitt mål. Fornektelsen/kjærligheten til hennes gode. Jesu død på korset: symbol 

sterkt budskap om sin kjærlighet. Konkret forskjell! Noe skjedde. Han vant noe. Evig frelse for 

hver den som tar imot Ham.  

o Naturligvis ikke identiske størrelser, men analogier/overføringer. Rynker v.27.  

o Men ber du med din kone? Leser dere Bibelen sammen? Leder du henne til Kristus? 

Hellig og velbehagelig for Gud? Himmelen er målet. Menneskelig: Gjør dere ting alene til 

hennes gode? Noe hun liker å gjøre? Hennes vel er mål.  

o Bibelske kjærlighetsbegrepet skilles fra verdens fokus: følelser, det jeg kjenner til enhver 

tid. Menn skal, i sin kjærlighet til sin kone, avspeile Jesu kjærlighet til oss mennesker. 

Som hadde et klart mål og gjorde noe konkret for å oppnå det. Handling- omvendelse! 

o Inn i kristenlivet vårt: Avskjærer åndelig fromhet uten at livet i ekteskapet får 

konsekvenser! Påberope oss åndelig syn og innsikt uten at det også viser seg ovenfor vår 

kone? Elske vår kone «på samme måte som». Kjenner du evangeliet, hvordan Kristus 

elsker oss, vet du litt hvordan du skal elske sin kone.  

 Til kvinnene. V.22-24 Gud legger ansvar på dem til å underordne seg sine menn.  

 Definisjon av underordning: Guds kall til en kone til å ære og bekrefte hennes manns lederskap. 

Og å hjelpe til å gjennomføre det etter sine gaver og evner. 

 Noen punkter om underordning: 

 1. Som under Herren. Hva skjer i underordningen under Herren?! Man beskyttes og vernes, får 

liv og velsignelser, elskes, renses, tuktes, formanes. Mer lik den syndfrie, evig gode og 

rettferdige. Helliggjøres= blir mer lik Ham. Også i underordning av din mann: at du blir vakrere og 

renere der. Men ikke alltid behagelig.  

o Menn: elsk slik at det blir et gode å underordne seg! At din kone ikke ønsker «friheten». 

(søk dette og vit begge at vi lever i syndens verden). Er det godt å underordne seg under 

deg? Blomstrer din kone? Dette er veldig prøvende! Men vi kan ikke snakke det bort! Det 

er jo slik vi er skapt! «som under Herren» «likesom også Kristus elsket menigheten».  

 2. Underordning som kirken mot Kristus. I tro og tillit. Lov å si ifra! Men anerkjenner og 

respekterer du din mann som den som har hovedansvaret? Gir du ham det? Interessant også at 

kvinner noen steder bes elske sine menn, men alltid underordne seg dem. Menn alltid å elske 

sine koner, men aldri underordne seg dem.  

o Svakhet. Hebraisk Eva: Ezer. Hjelper. Sterkt, aktivt ord ofte om Gud, «Gud, vår hjelper».  

 3. Annerledes enn verdens tanke. To retninger.  



o Ikke forveksles med patetiske sammenligninger/stereotyper. Ulik lønn (Gud for 

urettferdighet?!) eller ulike evner i samfunnslivet (ja, vi er forskjellige, men like fullt 

kapable). - Kristne har nok tenkt uklokt(!) 

o Går på akkord med verdens ønske om egne interesser. «Friheten» begrenses. Slik 

mannen omvender seg for å elske deg, må du omvende deg for å underordne deg. Her 

får vi ikke hjelp fra denne verden.  

 4. Dette motsier ikke likhet på mange områder. Vårt verd for Gud (Gal 3:28) om at man bare 

kunne møte Gud gjennom en annen (husets far), seksuelt samliv (1. Kor 7, radikalt). 

Himmelens rikes lov: ønsker du å opphøyes- ydmyk deg selv. Vil du leve- dø. Vil du lede- tjen. Ønsker 

du et sterkt og intimt samliv med din ektefelle- søk hennes interesse (og du finner- det er dine). Søk 

bare dine egne interesser- ekteskap! Veien opp- er ned. Tror du ikke på dette- ikke gift deg! Sterkt, 

men sant?! Nok eks. bøye seg og til å tjene med selvoppofrende kjærlighet= katastrofe?! 

 Vår utrustning og forskjellighet som personer umuliggjør skjema for alle par.  

o Prinsippene er klare. Detaljene er i liten grad til stede. Mannens hovedansvar! Konene 

respektere og underordne seg.  

 «Underordne dere under hverandre» slår ikke beina under på underordningen til mannen.  

o Bare ett sted i NT, her. Sammenhengen- gresk 18-21 en setning.  

o Vårt samfunn problemer med underordning, men foreldre?! Hva da med fedre til barn?  

o Nei, kristne til kristne. Åndens vesen er underordning. Som under Kristus.  

o I et kristent ekteskap får hver person spille Jesus- rollen i forholdet. Jesus underordnet 

seg Faderen. Tjener kirken med sitt lederskap- gir seg selv for den.  

 Vi trenger Guds nåde for å kunne leve i Efeserne 5! Vårt liv utgjør forskjellen. Verbene er tydelige 

i Bibelens undervisning om ekteskapet! Dette er noe vi skal og må leve i. Det er vår praksis, ikke 

vår rette tanke, som utgjør forskjellen! Gud velsigne oss i dette.  

 


