
Til Kirkerådet. 

HØRINGSSVAR OM FORESLÅTT LITURGI 

Ekteskapet er hellig og ukrenkelig og består av to kjønn, mann og kvinne. En kirke som 
bekjenner seg til Jesus Kristus og det han lærer oss, må, framfor alle, holde fram og arbeide 
ut fra at ekteskapet er definert av Gud. Dette faktumet kan det ikke stemmes over og 
handler ikke om simpelt flertall eller mindretall i noen demokratisk avgjort «sak»: Det finnes 
ikke én eneste bibelsk begrunnelse for noe ekteskap mellom andre enn mellom mann og 
kvinne. Alt det Bibelen sier om seksuelt samliv som ikke handler om mann og kvinne i 
ekteskap, er der, i Guds åpenbarte ord, definert som noe Gud ikke velsigner, ikke har behag 
i, noe som er synd. 

Dermed har en ikke ryggdekning f.eks. for å innlede skriftlesningene i noen kirkelig liturgi for 
spleising av to av samme kjønn med å snakke om at Gud stadfester «dette fellesskapet med 
sin velsignelse», når Jesu ord/Bibelens ord er så tydelig på hva slags ekteskapelig, seksuelt 
samliv som velsignes, noe som for øvrig de aller fleste som kan lese får med seg. «Har dere 
ikke lest,» spør Jesus, og henviser direkte til mann og kvinne-relasjonen. 

Misbruk og vridning av Guds ord kan ikke forekomme i noen liturgi, om en aldri så mye 
ønsker å tilfredsstille et politisk korrekt kirkemøteflertall.  

Noen ivrer for å kunne legge det meste ut på anbud. Det kan være snakk om både 
byggmestertjenester og andre håndverkeroppdrag, forsikringer, bilreparasjoner, 
helsetjenester, reingjøring, transport og mye annet; Legg det ut på anbud og gi tilslaget til 
dem som leverer det gunstigste tilbudet! 

Er det mulig å forholde seg til Guds vilje på den samme måten? Lar det seg slik gjøre også å 
legge Guds bud og vilje «ut på anbud»? Kan den kristne læren altså legges ut til LAVEST-
bydende? Så får vi la den som nettopp byr lavest, Les: det som det er enklest å få igjennom 
og koster minst for samfunnet å godta, få tilslaget? 

Det ville fort ha vært mange av Guds bud og store deler av hans vilje som hadde stått for fall 
ved en slik anbudsrunde. Takk Gud for at det Han vil, det er åpenbart i Hans ord, og Guds ord 
kan vi ikke kjøpslå med. 

Holder grunnvollen også i det året vi skriver 2016? Ja, fordi «ingen kan legge noen annen 
grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus», jfr 1 Kor 3,10-11. Dette fundamentet kostet 
Gud ufattelig dyrt. Se opp for (an)budene i form av liturgi og kirkelig lære som ikke har 
bibelsk begrunnelse! 

Vennlig hilsen 

Anne Kristine og Thor André Lindstad 

 


