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Høringsuttale vdr spørsmål om samlivsform ved ansettelser i kirkelige stillinger! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

Hei, - er kristen , men ikke medlem av dnk-kirken, men det hendte innimellom at jeg 

besøkte dnk-kirken før kirkevalget i 2015. 

Vdr. spørsmålet om kirken skal kunne spørre søkere til kirkelige stillinger om deres 

samlivsform: 

Jeg er uenig at det er diskriminerende å spørre søkere til kirkelige stillinger om deres 

samlivsform.  

Viser til Bibelen - Guds Ord og Titus 1,6-9 og Jesus sine gudfryktige Ord vdr ekteskapet i 

Matt 19,4. 

Dog noen kirkelige samfunn idag bygger kirken kun på menneskelig kjærlighet, og ikke 

også på kjærligheten til Gud og til Hans vilje etter Hans Ord. - (Ref.: Luk 10,27.) 

Slike samfunn kan f.eks også være åpne for å sammen-blande religioner, f.eks elementer 

av new age og buddisme inn i den kristne tro. - Slikt er jeg selv helt imot, og viser til 

Bibelens 1. bud i "De Ti Bud". 

Så f.eks for slike blandede tros-samfunn er spørsmål om samlivsform muligens ikke så 

relevant for dem, og det de tror på, 

Men for de gjenfødte kristne som er født på ny (Joh 3,3) og har møtt Guds Sønn Jesus, 

er samlivsform så absolutt relevant å spørre om, hvis man ikke i forkant kjenner til 

personen som søker på den kirkelige stillingen. 

Ofte blir kirkelige stillinger gitt til personer som man allerede kjenner til i forkant - altså 

det går gjennom kjente innen kirken. Derfor vet man ofte om personens samlivsform før 

ansettelsen, så man slipper å spørre. - Men når man ikke kjenner til personen før 

ansettelsen, må det i høyeste grad være greit å spørre om samlivsform, Guds Ord 

forkynner jo det. 

Videre er det forøvrig også så vanlig idag at f.eks forkynnere som skal tale til en 

forsamling i en menighet oftest sier noe om sin samlivsform / familie i sin innledning før 

selve talen, - nettopp fordi det faller seg helt naturlig å gjøre slikt i en kristen kirke, hvis 

forkynneren ikke kjenner (eller har tidligere sett) alle han skal tale til. 

Så jeg mener det er absolutt relevant å vite om en persons samlivsform ved ansettelse i 

kirkelige stillinger. 

Spesielt fordi den personen som skal bli ansatt i en kirkelig stilling bærer et ansvar 

ovenfor Gud og mennesker, og skal lede og påvirke mennesker rett etter Guds Ord og 

vilje. - Ref. Joh 14,6. 

Hilsen Janne Mathisen 
  


