
     Spørgsmål til Timotheus:
                      Det med mænd og kvinder - hvordan er det hos de kristne?

1 Tim 2,9-3,1: Argumenter: Eva blev skabt sidst og faldt først!

Selv om det hænger tæt sammen, kan vi måske dele op i:

«briller”, som vi på godt og ondt er nødt til at læse med. Ondt: hvis vi læser 

Emneområdet viser os tydeligt de vilkår, vi altid og mht alle emneområder har som bibellæsere:

Mandschauvinistisk kvindeundertrykkelse i Guds navn?Sådan har kirken i århundreder læst og brugt 
disse vers! Men kan de læses og forstås anderledes? Ja!

Hvad er om menighedslivet og hvad er om resten af livet? 1 Kor 14,33b-36: har i hvert fald noget 
med menigheden at gøre. Vi kender ikke alt til de konkrete situationer. Men vi ved dog: det har været 
dybt provokerende, at kvinder fik plads ved alle former for menighedsforsamlinger! 

Det vigtige bibellæsnings-princip: man skal kunne samle ALLE de puslespilsbrikker i Bibelen, 
der omhandler samme emne - ellers får man let forkerte billeder.

Hvilke briller blev 1 Tim skrevet til? Tit 2,4-9: Paulus argumneterer på generelt (skabelse og 
syndefald, som vi så i Tim) og mht samfundet: at de kristne ikke bliver til spot (for noget, der ikke er 
selve evangeliet).

vores kultur ind i teksten. Godt: hvis vores kultur får os til at rette tidligere 

Her er et emneområde, hvor vores kultur for tiden er voldsom udvikling og der er nogle meget 
markante fronter. Vi, der betragter os selv som bibeltro lutherske danske kristne, er også uenige. Det 
er altså noget af et minefelt... lad os træde varsomt fremad...

Ingen af os kan læse i Bibelen uden ”briller” på: Vores kultur gir os nogle 

Det gode og skønne sidder indvendig!

Forsøg på at finde konkret vejledning i Danmark i 2021: 

tiders forkerte læsning af teksten. Eksempel: slaveri og synet på ””de sorte”” (se senere).
Hvad i en Bibel-tekst skal forstås primært ud fra den konkrete situation, det er talt/skrevet ind i – og 
hvad har almen gyldighed? Eller sagt anderledes: hvornår møder vi et almengyldigt princip i en 
konkret udformning, der ikke er almengyldig?

seksuelt samliv,  kønsroller i hverdagslivet, kønsroller i menighedslivet.

Lige værdi Gal 3,27-29. Der er forskel på de to køn! Rodfæstet i skabelsen. De er ”Guds billede” 
tilsammen! Forskel i funktion/ansvarsområder - ikke i værdi! Begge køn frelses på samme måde.

Underordning for alle Ef 5,21f. «Underordning» skal forstå i gensidig kærlighed - ligesom «hoved-
strukturen»: den gælder både i den treenige Gud og hos os! 

Vi skal se på fire-fem brikker - vel vidende, at der en endnu flere :

1 Tim 6,1-2 og Tit 2,9-10: Går kristendommen ind for slaveri?? - Eller går den ind for, at man i de 
rammer, det pågældende samfund nu har, tjener ærligt og kærligt?
1 Tim 1,8-10: Ting mht kønnene, der IKKE ændrer sig (ses af mange puslebrikker):
Guds kærlige vilje (udtrykt i loven) er imod ”utugtighed” (= sex udenfor ægteskab) og imod 

Tøj, smykker og hår: ”Ærbar”: man udstiller ikke sig selv.”Pynt”: man praler ikke, fx med sin rigdom

sex med samme køn (hvad enten de to er ”gift” eller ej).

SIKKERT: De to køn er forskellige. De har lige værdi og elskes og frelses på samme 

«Kvinden må ikke bestemme over sin mand: Kvinden har aldrig hoved-ansvaret – heller ikke hjemme

Hvis man vil tage 1 Tim 2,9ff bogstaveligt, må man også tage verset før bogstaveligt.

og er derfor med i tjenesten (se 1 Kor ). 

Men de konkrete kønsroller i de danske hjem i dag? 

SVÆRERE AT SE KLART: To ægtefæller skal leve i indbyrdes kærlighed: 

Menigheden: er der tjenester, kun nogle mænd kan have?

måde. Begge er med-lemmer på Kristus-legemet, der er menigheden og har nådegaver 

måske som «hoved» og «hjerte»? 
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henvis til mit materiale fra impuls
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