
Høringsuttalelse i forbindelse med utarbeidelse av vigselsliturgi: 

 

Gjennom hele kirkens historie har mann og kvinne vært ekteskapets konstante faktor. Grunnlaget 

har vært det Bibelen sier om at Han skapte dem til mann og kvinne og at de to skal være ett. Seksuelt 

samliv mellom to av samme kjønn har i Bibelen klart vært avvist som noe som ikke behager 

Skaperen. Det er mann og kvinne det dreier seg om uansett hva lovene i samfunnet sier om 

dette,fordi dette står fast i Guds Ord. Å representere noe annet enn kva Bibelen sier om dette er i 

strid med Skaperen og det Han har forordnet. Dette står fast helt uavhengig av hva menneskene i 

tiden vi lever i krever av kirken at den skal velsigne. Uansett om kirken velsigner dette så vil ikke 

Skaperen gjøre det. Det er en nedvurdering av skaperordningen å forsøke å forandre på dette. Barn 

har behov for en mor og en far å forholde seg til. Å innføre kjønnsnøytral liturgi er å hjelpe til med å 

innføre kjønnsnøytral ideologi i strid med Skaperens hensikt og plan for menneskene. Kirken burde 

ha vært en motpol til hva samfunnet synes er greit.  

 

På det åndelige plan er kirken en synkende skute,når dere åpner opp for dette. Dere prøver å 

bestemme over Skaperen ved å sette dere over Ham og vite bedre enn Ham. 

 

Dere gjør de homofile og lesbiske en bjørnetjeneste ved å innføre dette,dere fører dem på ville veier. 

Dere har satt dere over Herren selv og vridd på Bibelens sannheter,dere er blitt lurt. Det er to måter 

å bli lurt på. Det ene er å tro på det som ikke er sant. Det andre er å nekte å tro på det som er sant. 

Begge deler gjør dere. 

 

Har Gud virkelig sagt nei til dette? Ja,det har Han virkelig sagt! 

 

At kirken kan synes det er mulig å leve med to syn i denne saken er en forvirrende og ugreit. Hva er 

Kirkens lære? En blanding av sannhet og løgn??? Det er ikke mulig å ha tillit til dette prosjektet dere 

prøver på nå.  

 

Det er heller ikke mulig å ha åndeleg tillit til en Kirke som forandrer på Bibelen etter sine egne lyster 

og folkemeningen.  
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