
Det er vår tur nå! 
 
Årsaken til at jeg skriver dette brevet med påfølgende spørsmål er at Bibelens ord har i den siste 
tiden blitt veldig alvorlig for meg. Jeg tror oppriktig at livet har to utganger, slik Bibelen forteller, 
ellers ville jo Jesu død og oppstandelse være helt meningsløs. Johannes 3:16, Den Lille Bibel, 
oppsummerer i klar tekst hvorfor Jesus sa seg villig til å dø på korset. Dersom det ikke finnes en evig 
fortapelse, mener jeg poenget med den kristne forkynnelsen er borte. Jeg tror oppriktig at Jesus har 
dødd og sonet all synd for absolutt alle mennesker. Jeg tror oppriktig at han elsker den som ikke vil 
tro på ham like høyt som den som har tatt imot frelsen. Jeg tror oppriktig at Jesus elsker den som 
lever i synd like mye som den som har lagt fra seg alle sine byrder og all sin skyld på ham. Problemet 
er ikke Guds kjærlighet til oss, men vår frie vilje som gir oss muligheten til å velge. Vi står alle helt fritt 
til å velge å ta imot frelsen eller ikke. Jeg tror også at Bibelen er Guds Ord og at Guds Ord er Sannhet. 
Jeg tror oppriktig på Bibelen når den forteller at en viss aktivitet er synd og fører til død og evig 
fortapelse. Jeg tror oppriktig at vi må ta et oppgjør med synden en gang for alle når vi tar imot Jesus 
Kristus som Herre i våre liv. Jeg tror oppriktig på når Bibelen forteller at Gud har skapt oss til mann og 
kvinne og at et samliv mellom to mennesker bare kan bestå av én mann og én kvinne, og at de er 
knyttet sammen seksuelt i en ektepakt der de blir ett. Derfor er all seksuell aktivitet utenom 
ekteskapet en synd. Dette gjelder også homofili da dette er en seksuell aktivitet som ikke innebærer 
et samliv mellom én kvinne og én mann som vi er skapt til.  
 
Jeg blir ganske frustrert og lei meg når jeg ser hvor mange kristne som ikke tror at man kan gå 
fortapt. Det er vanskelig å forstå at mange kristne ser ut til å akseptere at et ekteskap mellom to 
likekjønnede er likeverdig med ekteskapet mellom en mann og en kvinne, når Bibelen, Guds Ord, er 
helt tydelig på, slik jeg leser den, som Sannhetens Ord innlest av Gud, at ekteskapet består av én 
mann og én kvinne. Men, jeg tror også at to likekjønnede kan bli oppriktig glad i hverandre og ønsker 
å leve sammen. Jeg tror også at Gud elsker en homofil like høyt som han elsker en heterofil. Men 
saken er den at Guds Ord, Bibelen, forteller oss at homofili er synd, akkurat som all sex som ikke 
finner sted i et ekteskap. Jesus sier til oss alle som vil ta imot hans utrolige gave, som er gitt av bare 
nåde, akkurat som han sa til kvinnen som ble grepet for ekteskapsbrudd, altså hor: «Heller ikke jeg 
fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer fra nå av!» Johannes 8:11  
 
Det er ingen tvil. Vi må legge av oss all synd for å ta del i nåden og slippe dommen. Vi faller alle i 
synd, også kristne, men det er en vesentlig forskjell på å forsvare synd og falle i synd. Når man faller i 
synd gjør man noe man ikke vil eller bør gjøre og samvittigheten kaller til anger. Man mister ikke 
«himmelbilletten» av den grunn. Men når man lever i synd, forsvarer man synden og viser ingen tegn 
til anger. Dette lager en kløft mellom mennesket og Gud og fører til fortapelse. Derfor gjør det så 
vondt i meg når jeg ser pastorer, prester og menigheter velsigne homofili og si at det er greit å leve 
sånn. Hvorfor sier de dette når Bibelen forteller at de vil ende i evig pine? Jeg er kommet der at jeg er 
nødt til å si ifra! Jeg blir helt ødelagt inni meg når jeg ser at «vi» leder mennesker til den visse død! 
Jeg unner ikke min verste fiende en evig fortapelse! Nå må vi våkne! Jeg har ikke samvittighet til å ta 
del i dette mer! Vi må slutte med å føre mennesker vill! Jeg er ikke ute etter å finne syndebukker 
blant menighetens ledere. Jeg er ikke ute etter å henge noen ut! Jeg ønsker oppriktig at alle, alle skal 
med!! Vi må gå i oss selv og rope til Gud om tilgivelse og hjelp til å håndtere disse vanskelige og 
følsomme situasjonene. Det er på tide å lede folk til ekte omvendelse, med syndenes forlatelse, som 
gir oss et evig liv i herlighet hos Gud og ikke en halvveis omvendelse som forkynner syndenes 
tillatelse som fører til dom og fortapelse. 
 
Derfor er tiden er mer enn moden nok for å ta et oppgjør med den liberale bibelkritiske teologien 
som har fått innpass i mange kirkesamfunn og kristne forsamlinger. Mange av oss kristne har vært 
altfor sløve, likegyldige og konfliktskye i møte med denne teologien som forkynner et falskt budskap 



som vil føre mennesker i fortapelse. Bibeltro kristne må og vil reise seg mot denne læren. Det er vår 
tur nå! 
 
Tiden er inne for et oppgjør i våre forsamlinger. Å ta et oppgjør forbindes ikke med noe hyggelig, og 
det er det heller ikke. Mennesker vil bli såret og støtt, men vi må be om Guds ledelse gjennom 
prosessen. Et oppgjør innebærer irettesettelse, diskusjoner, selvransakelser, brudd og omvendelse. 
Man kan ikke inngå et kompromiss med synden, slik som er blitt gjort i Den Norske Kirke. Bibelen 
taler helt tydelig om at menigheten må gå i seg selv og rense ut surdeigen, som forderver hele 
forsamlingen: 
 
Dere har sannelig ikke mye å være stolte av! Vet dere ikke at litt surdeig gjennomsyrer hele 
deigen? Rens ut den gamle surdeigen så dere kan være en ny deig! Dere er jo som usyret brød. For 
vårt påskelam er slaktet, Kristus. Så la oss holde høytid, ikke med gammel surdeig av ondskap og 
synd, men med renhetens og sannhetens usyrede brød. 1. Korinter 5:6-8 
 
Videre lærer Bibelen oss at vi ikke skal dømme de som ikke er med i troens felleskap, men vi må ta et 
oppgjør med de som kalles for brødre/søstre som ikke retter seg etter Guds Ord: 
 
Hva har jeg med å dømme dem som står utenfor? Er det ikke dem som er innenfor, dere skal 
dømme? Dem som står utenfor, skal Gud dømme. Få da den onde bort fra dere!  1. Korinter 5:12-13  
 
Dersom vi kristne skal oppleve vekkelse i våre forsamlinger og lokalsamfunn, må vi begynne med oss 
selv. Vi må våkne opp og ta et oppgjør med vår egen synd, respektere Guds Ord, Bibelen, og gi slipp 
på tidsånden som preger oss. Vi må la Den Hellige Ånd få lov til å virke i våre forsamlinger, slik at han 
kan få prege alt vårt arbeid, peke på frelsen i Jesus Kristus og lede oss til å forkynne syndenes 
forlatelse og ikke syndenes tillatelse. 
 
Jeg hadde en samtale med John Schlitt, vokalist i det kristne rockebandet Petra, for noen år siden. 
Jeg spurte ham da om han merket stor forskjell på å synge hos lutheranere, pinsevenner, baptister 
m.fl. Han fortalte meg da at han de senere årene merket et større samhold blant de forskjellige 
retningene innen troen vår, og at han erfarte et mye større skille mellom de bibeltro kristne, som står 
på Guds Ord uavhengig av trosretning og de liberale kristne som forkynner et løgnens budskap, ledet 
av tidsånden og misforstått nestekjærlighet. Dette er erfaringer som mange av oss kan si oss enige i.  
(Ekte nestekjærlighet er å lede mennesker til et evig liv, forkynne nåden vi har fått gjennom Jesu offer 
og syndenes forlatelse. Vi får lov til å legge vårt syndige liv bak oss og starte på nytt. Dette er ikke et 
budskap om syndenes tillatelse.) Sjekk ut: www.johnwschlitt.com 
 
Har pratet med flere som lurer på hvor egentlig deres egen forsamling står i homofilidebatten. Jeg 
mener at vi som kristne har rett til å få vite hva den enkelte menighet mener om dette viktige 
temaet, fordi spørsmålet er i virkeligheten: Skal synd virkelig velsignes? Står menigheten fast på 
Guds Ord? Da jeg selv bor på Flekkerøy, er det naturlig for meg å be om svar fra øyas tre 
forsamlinger: Flekkerøy Kirke, Flekkerøy Misjonsmenighet og Bedehusforsamlingen. 
 
Jeg vil oppfordre alle troende kristne rundt omkring til å gjøre det samme i deres lokale menigheter. 
Det er viktig at vi tar et oppgjør med vår egen sløvhet og ber forsamlingene heise rent flagg og 
komme med tydelige svar slik at vi kristne vet hva forsamlingene mener om dette. Dette har vi rett til 
å få vite da pastorer, prester og menighetens eldste/ledere skal være våre hyrder.  
 
Hadde for litt siden kontakt med en av denne bloggens følgere. Han trodde spørsmålene ville skape 
uro, men en nyttig uro. Han hadde gått og tenkt på i det siste at dersom han skulle ut i krigen, hvem 
ville han hatt med seg? De lojale og trofaste eller de illojale og troløse? Og hvordan kunne han fått 
greie på hvem som var hvem? Homofilispørsmålet er i så måte en god test!  

http://www.johnwschlitt.com/


 
Så her er spørsmålene jeg ber om svar på fra pastor, prest og forsamlingenes eldsteråd/ledere i 
Flekkerøy Kirke, Flekkerøy Misjonsmenighet og Bedehusforsamlingen: 
 
1. Hvordan ser dere på min artikkel om homofili? Er dere enige i innholdet? 
Kan leses på: www.bibelogtro.wordpress.com  
https://bibelogtro.files.wordpress.com/2015/01/homofilidebatten.pdf 
 
2. Kan mennesker som lever ut og forsvarer sin homofili ha aktive roller i menigheten? 
 
3. Kan forkynnere, artister eller andre aktører med åpenbare liberale meninger som bryter med 
Bibelens lære om homofili få bruke forsamlingens talerstol? 
 
4. Dersom det ikke er ønskelig at slike skal få lov til å bruke forsamlingens talerstol, blir det da gjort 
en research av forkynnere, artister eller andre aktører, så man er sikret at Bibelens lære blir 
forkynt, uavhengig av form og stil? 
 
Mvh 
Richard Tørressen 
www.bibelogtro.wordpress.com 
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