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Kommentarer til høringsspørsmål for høring om vigselsliturgi og forbønnsliturgi for 

likekjønnede og ulikekjønnede par 

Punkt 1. 

Liturgiforslagene er som forventet, gitt flertallets vedtak under kirkemøtet 

Min mening er imidlertid at en vigselsliturgi må ha god bibelsk begrunnelse, og det finnes 

ingen bibelsk begrunnelse for vigsel av likekjønnede. Derfor må hele forslaget om en slik 

liturgi avvises. Subsidiært (dvs, hvis en slik liturgi allikevel blir vedtatt) må en ta hensyn til at 

vanlige folk (som ikke leser bibelen) ikke må bli presentert for bibeltekster tatt ut av sin 

sammenheng slik at de kan feiltolkes som en bibelsk «godkjennelse» av likekjønnet vigsel i 

en kirkelig kontekst. 

Punkt 2 

Ordningen bør beholde navnet «Vigselsordning for likekjønnede og ulikekjønnede par». 

Subsidiert kan den kalles noe annet, men med dette som undertekst. 

Punkt 3 

Alminnelige bestemmelser, punkt 3: 

Det er viktig her at det ikke kun er forrettende prest som avgjør hvilken liturgi som skal 

brukes men at dette avgjøres sammen med paret som skal gifte seg. 

Punkt 4 

Ingen kommentar 

Punkt 5 

Frasen «Når to mennesker velger….» må endres til: 

«Når to mennesker velger å leve sammen i ekteskap stadfester vi dette felleskapet ved å be 

om Guds velsignelse». (Min mening er jo at Gud ikke velsigner et ekteskap mellom to 

likekjønnede.) 

Punkt 6 

Skriftlesninger. 

Det må ikke gå fram at de valgte skriftsteder kan forstås som begrunnelse for 

ekteskapsinngåelse, og som nevnt tidligere, skriftsteder må ikke tas ut av sin sammenheng, 

slik at de urettmessig kan forstås som en bibelsk begrunnelse for likekjønnet ekteskap. 

Derfor må innledningen ikke begynne med «Det står skrevet». Det er tradisjonelt et uttrykk 

for at nå kommer den bibelske begrunnelsen. Da må derfor først stå: «La oss høre fra Guds 

ord», så kan det godt stå «Det står skrevet i Salmenes bok….» 



Ordene fra Salmenes bok og 1.Johannes brev handler ikke om «ekteskapelig» kjærlighet, men 

om kjærlighet mellom mennesker fordi vi alle er Guds skapninger og derfor brødre og søstre i 

Herren. Men dette er vel det beste man kan finne på å ta med i en slik sammenheng, når 

bibelen jo ikke har en begrunnelse for likekjønnet ekteskap. 

Bruk heller ikke utrykket «La oss høre hva Guds ord sier om kjærlighet og troskap», fordi 

man her også kan la seg forlede til å tro at tekstene handler om «ekteskapelig» kjærlighet, 

hvilket de ikke gjør. Si heller, «La oss videre høre fra Guds ord», slik som det står i den 

vanlige liturgien. 

Punkt 7 

Ingen kommentarer 

Punkt 8 

Ingen kommentarer 

Punkt 9 

Skriftstedet fra Ruts bok kan ikke være med. De er Ruts ord til sin svigermor og å bruke disse 

ordene i forbindelse med vigsel er ikke bare søkt, men kan i sin ytterste konsekvens 

misforstås til å være en tekst som omhandler lesbisk kjærlighet. Husk, vanlige folk leser ikke 

mye i bibelen! 

Skriftstedet fra 1.Mos kapittel 2 må enten fjernes helt, eller man må ta med avslutningen i 

versene 21-24, ellers blir det igjen som nevnt at man tror at bibelen her taler om kjærlighet 

mellom likekjønnede («av samme slag»), noe den jo absolutt ikke gjør, da Guds videre 

skapergjerning her går på å skape en kvinne til mannen og gir forordningen om pakten 

mellom mannen og kvinnen. 

Jeg har en stor frykt for at akkurat dette skriftstedet blir stående uten versene 21-24 og derfor 

blir tatt helt ut av sammenhengen, og blir i allmenheten oppfattet som en bibelsk begrunnelse 

for likekjønnet ekteskap. Det virker jo også helt merkelig å avslutte med vers 20 hvor det står 

«men til seg selv fant mennesket ingen hjelper av samme slag». Det er nesten som om det 

med en slik avslutning indikeres at skaperen ikke har noen løsning, og at vi derfor som 

mennesker må lage løsningen selv! Blir det stående slik er det maktmisbruk på høyt nivå. Det 

må ikke skje! 

Punkt 10 

De kommentarer som er gitt ovenfor gjelder også for forbønnshandlingen. 

 

Jeg ber innstendig om at mine kommentarer blir tatt til følge 

 

Med hilsen 

Steinar Aanstad 

 


