Høring –ny vigselsiturgi.
I et ordtak heter det som en roper i skogen, får en svar.
Kirkemøtet i april i år vedtok at det «må utarbeides tilsvarende liturgier
som inkluderer likekjønnde par og som kan brukes for alle par.»
Forslag til vigselordning for likekjønnede og ulikekjønnede par er gjort kjent KR-sak 22/16.
-Det er ikke lett å gi tilbakemelding på høringspørmål, der en i utgangspunketet er dypt
uening med vedtaket som er fattet på Kirkemøtet. Jeg gjør det likevel for å vise ikke bare
urimeligheter, men til direkte løgn og forfalskning som foreligger i forslaget som her
foreligger.
Under punkt 3 Alminnelige bestemmelser.
Gjeldende vigselsordning fra 2003 sies det klart at ekteskapet inngås ved at kvinne og mann
offentlig,, - i forslag til vigselsordning for likekjønnede par. Ekteskapet inngås ved at to
personer offentlig.
Alt her har ekteskapet fått en ny forståing. Ikke lenger som ordning mellom mann og kvinne
slik det like fra skapelsen av har vært, men ved at to personer offentlig avgir løfte.
Det fører til at ekteskapet har fått ei ny forståelse hentet fra ønske om å leve sammen, fordi
en er tiltrukket til hverandre. Ikke lengre det som er en bibelsk forståelse av ekteskapet; Gud
skapte menneske i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han
dem. Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange, fyll jorda og legg henne
under dere! 1. Mos 1, 27 – 28. Jesus selv grip fatt i disse ordene når han taler om ekteskap,
skillsmisse og enslig stand, Matt 19, 4 – 6. Ord som blir lest ved hver vigsel i kirka.
Det hele fører i mine ører til underlige sammensetninger. Brudepar blir byttet ut med paret
andre ord:
Senere 1 Preludiet; De som skal vies
Punkt 3 Når to mennesker velger å leve sammen.
Punt 9 Brudeparet byttes ut med ekteparet.
Angående ordet ekteskap som brukes under skriftlesinga: Når to mennensker velger å leve i
ekteskap. At to velger å leve sammen er ikke noe ekteskap, men en overensstemmelse
mellom de to. Etter norsk lov blir ulikekjønnede som likekjønnede sidestilt etter den nye
ektskapsloven, men noe ekteskap er det ikke.

De innledende ordene under punkt 4
Når det står før skriftlesing punkt 4: Når to mennesker velger å leve sammen i ekteskap,
stadfester Gud dette fellesskapet med sin velsignelse, er det direkte løgn og sitatfusk!
Gud stadfester ikke to som velger å leve sammen med sin velsignelse.
Leser vi hele Guds ord, er det heller det motsatte vi leser, jfr Paulus ord i Rom kap 1: Guds
dom over hedenskapet. Vi kan ikke se bort fra disse versene.
At Gud stadfester dette fellesskapet med sin velsignelse, er direkte løgn og sitatfusk.
Det kan ikke bli stående!!!!!!!!!!!!

( I parantes bemerket vil jeg så lenge jeg er prest i kirken holde fram det som Guds ord sier
om ekteskapet.)
6 Forslag til obligatorisk skriftlesing
Skriftlesingene er hentet fra salme 36, 6 -10 og er en flott og oppbyggelig tekst, men sier
egntlig ingenting om hva et ekteskap er. Likeledes er det med skriftlesingen 1. Joh 4, 7-12,
som er ord til den kristne meningheten og helt almengydig. Ikke et ord fra Skriften om hva et
ekteskap er.
7 Ekteskapsinngåinngåelse
Å be om velsignelse over det som ikke Gud velsigner, skriftbelegg mangler ?
Over hjemmet ? Hvor kommer barn frå når to av same kjønn lever saman. Det må enten
kome frå ei surrogatmor eller sæd frå ein mann. –
Over dere to, må da passe bedre.
8 Punktene 8 – 13
Under punkt 7: For Guds ansikt og i disse vitners nærvær- leve sammen i ekteskap. Som sagt
tidligere, en ny forståelse av ekteskapet.
Punkt 9 Innledning: Liturgien ber for ekteparet. Etter mitt syn og kirken sitt syn er ikke dette
noe ektepar, men en ordning de to imellom.
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