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Jeg er veldig takknemlig for at Flekkerøy Menighetsråd nå har tatt en riktig avgjørelse, som er i tråd 

med Bibelens lære og i høyeste grad Luthers lære. Men, denne avgjørelsen setter på ingen måte 

punktum for denne saken. Flekkerøy Menighet har fortsatt en prest som ikke forfekter Guds klare 

ord og følger Luthers lære i denne alvorlige saken. Luther redegjør i klar tekst at homofili er et klart 

brudd på det 6.bud, og at ekteskapet er en Guddommelig ordning mellom én mann og én kvinne.   

Det vil være svært vanskelig, å forholde seg til en prest som er villig til å bryte Guds vilje og sette til 

side Bibelens tydelige lære. Han har liten eller ingen tillitt og står for en lære som bryter 

fundamentalt med Guds Ord. Det ansees som svært vanskelig å ha noe som helst videre samarbeid 

med en hyrde som leder vill. Jeg kan dessverre ikke se det annerledes, enn at så lenge han ikke tar et 

oppgjør med sin nåværende lære vil menigheten være splittet. Han skal i rollen som prest være en 

leder som i klar tekst skal lede menigheten på Herrens vei, med Bibelen som rettesnor. Det ville 

forundre meg meget dersom de andre forsamlingene på Flekkerøy ønsker å forholde seg til presten i 

Flekkerøy Kirke. Hvordan kan vi ha tillitt til at han lærer våre konfirmanter Bibelens lære i disse 

sakene og i alle andre saker. Skolen har spilt fallitt og underviser at homofili er like vanlig som 

heterofili og lærer ikke ungdommene at sex hører til innenfor ekteskapets rammer som består av én 

mann og én kvinne. Det er viktigere for skolen å lære ungdommene om prevensjonsmidler enn å 

undervise om hvorfor Gud har sagt at sex hører til i et ekteskap. Derfor er det viktig at presten vår 

forteller ungdommene de bibelske sannheter, som er til det beste for oss alle. 

Se her et utdrag fra «Martin Luthers store kommentar til Første Mosebok, kapittel 19, 1 - To slags 

tilhørere og to forskjellige budskap»: 

«Men nå har Gud forordnet forkynnerembedet i verden, ikke for at prestene skal tie stille, men 

overbevise om synd, lære, trøste, forferde og således frelse, hvem de kan. Dette forkynnerembede 

opphever lovfiendene ganske og aldeles, fordi de slett ikke ville vite av noen anklage, og byder oss 

innvilge i deres synd mod Paulus’ lære.» 

«Når du nå helt alvorlig betenker alt dette, så vil det vekke deg, så du også betenker din nød, 

avstår fra dine synder og ber om tilgivelse. Dette kjenner våre tåpelige og blinde lovfiender intet 

til, så derfor vil de oppheve denne forkynnelsen om Guds vrede i kirken, til deres store skade og 

fare. Derfor ber jeg om, at man vokter seg for dem, for de er gale ånder, uerfarne i åndelige saker, 

men de oppblåser seg og innbiller seg å være lærde og kloke, hva de dog ikke er.» 

Utdrag fra «Den Store Katekismus og det sjette bud»: 

«Hvis du unnlater å gripe inn, hvor du kunne ha hindret synden, eller ser igjennom fingrene med 

det, som om det ikke kom deg ved, har du like så stor skyld som gjerningsmannen selv.» 

Dette er Luthersk lære som vår kirke er bygget på! Denne type forkynnelse er dessverre meget 

fraværende i vår kirke, også på Flekkerøy! 

Jeg blir stadig minnet på synet som den gamle damen fra Valdres hadde for veldig lenge siden. 
Dette synet, som en 90 år gamle kvinne i Valdes hadde fått av Gud, – ble fortalt til Emanuel Minos i 
1968.  Minos hadde noen møter i Valdres, i den lutherske statskirken, – hvor han kom i kontakt med 



denne kvinnen: «Det blir et frafall uten sidestykke fra sann og ekte kristendom. Det blir stor 
lunkenhet blant de troende. De blir ikke lenger åpne og mottakelige for ransakende, budskap. Folk 
vil ikke så gjerne høre om synd og nåde, lov og evangelium, bot og bedring. En ny slags forkynnelse 
overtar talestolene. Det er å søke lykke, fremgang og materiell velstand. En slags lykkeforkynnelse 
griper om seg. Kirkene begynner å stå tomme. Det samme skjer med bedehusene og 
vekkelseslokalene. De troende vil ikke etterfølge Jesus på den smale Korsvegen. Underholdning, 
kunst og kulturaktiviteter overtar mer og mer plassen for vekkelse, nød, anger og botsmøter. Det 
blir moraloppløsning som vi ikke har opplevd tidligere. Folk lever som gifte uten å være gift. 
(+Minos sin kommentar: Den gang hadde vi ikke begrepet samboer. Så kvinnen uttrykte det på sin 
måte). Det blir stor urenhet før ekteskapet. Og det blir veldig utroskap i ekteskapet. Ja, selv i de 
kristne ekteskapene gjør utroskapen seg gjeldende, og blir oppløst. Perverse synder begynner også 
å gripe om seg. Og det blir til og med godtatt i kristne kretser.» 
 
Vi trenger en prest og et menighetsråd som taler klart og tydelig Guds Ord og som våger å tale 
Kirkemøte, biskop, og domprost midt imot dersom de ikke står på Bibelens lære. Man burde også 
avvise alt samarbeid med disse åndelig og i lærespørsmål dersom de ikke forfekter Bibelens lære. 
Saker der vår hyrde og vårt menighetsråd burde tale «Rom» midt imot er da Bispemøtet i sak sa ja til 
forbønn for personer som har inngått likekjønnet ekteskap og da alle biskopene og nesten hele 
kirkemøtet var samstemmig om at de ulike syn på ekteskap og homofili ikke er kirkesplittende. Her 
burde vår prest og menighetsråd gitt beskjed om at vår menighet ikke vil godta eller rette seg etter 
følgende avgjørelser. 
 
 Bibelen sier: Matt. 12: 25 – 26. «Hvert rike som kommer i strid med seg selv blir ødelagt, og hver 
by eller hvert hus som er i strid med seg selv, kan ikke bli stående.» 
 
Det forundrer meg meget og gir meg stor uro at det syntes for Den Norske Kirkes ledelse, så også 
med vår egen konservative biskop, at det er viktigere å beholde kirken som institusjon, tradisjon og 
arbeidsplass enn det er å stå fast på Bibelen, Guds Ords lære. Det forundrer meg at man kan leve i og 
med en kirke og føle felleskap med biskoper, prester og ledere som er villige til å velsigne synd og 
tale Bibelen, Guds Ord midt imot. Bibelens sannheter er i dag ikke lenger sannheter for store deler av 
Den Norske Kirke. Mange prester forkynner i dag disse ord av Jesus Kristus: «Heller ikke jeg 
fordømmer deg,» men de unnlater den viktige slutten av setningen: «gå bort og synd ikke mer fra 
nå av!» 
 
Vår prest skriver på menighetens nettside at han vil velge å rette seg etter det som bestemmes av 
menighetsrådet uansett resultat. Dette bekrefter at han ikke ser alvorligheten av å bryte Herrens 
bud. Han sier i virkeligheten at han vil følge Guds vei dersom menighetsrådet bestemmer det og 
bryte Herrens bud dersom menighetsrådet avgjør det. Videre sier presten i Fædrelandsvennen at 
dersom han får forespørsel fra et homofilt ektepar om en forbønnshandling, vil han gjøre det i en 
annen kirke som har gitt grønt lys for denne type handling. Det betyr i klar tekst at vår prest er villig 
til å tjene to herrer!   
 
«Et menneske som skaper splittelse ved sin vranglære, skal du avvise etter å ha formant ham en og 
to ganger, da du vet at en slik person er på villspor og lever i synd, han har fordømt seg selv.» (Tit 
3,10-11)  
 
Mitt ønske er at vår biskop kommer til Flekkerøy og samler de kristne igjen, instruerer, rettleder og 
tar et oppgjør med vranglæren som preger Den Norske Kirke i dag. Bibelens Sannheter står høyt 
hevet over enhver kirkelig bestemmelse. Jeg håper virkelig biskopen tar tak i dette. Biskopens valg 
av å ikke ville gifte homofile må jo bunne ut i at biskopen mener at homofili er i strid med Guds vilje. 
Derfor er det rart at det tillates en forbønnshandling som i realiteten betyr at presten ber om Guds 
velsignelse av synd og man gir det homofile ekteparet en kirkelig aksept for deres livsvalg. Dette er 



svært alvorlig. Men dessverre når vi leser i Fædrelandsvennen kan det virke som om biskopen er mer 
opptatt av å rettferdiggjøre seg selv foran Herren enn å gripe inn der det utføres falsk lære i 
bispedømmet. Det kan se ut som om holdningen er at alle får seile sin egen sjø, unngå strid og la Gud 
avgjøre til slutt. Dette er en farlig holdning som både Bibelen og Luther advarer kraftig mot. Kirken 
har i dag oppnådd stor takhøyde, men dessverre mangler den fundament! 
 
Hva menighetsrådet, prest og biskop foretar seg fremover vil være avgjørende for menighetens 
framtid og om det i det hele tatt er mulig å være medlem i Den Norske Kirke, Flekkerøy Menighet. 
Presten vår er et godt menneske med et stort hjerte og jeg har bare godt å si om ham. Jeg er ham 
evig takknemlig for sjelesorg og samtale etter at vi mistet vårt nyfødte barn. Jeg skulle av hele mitt 
hjerte ønske at menigheten ikke kom opp i denne vanskelige situasjonen. Heldigvis er det nåde å få 
dersom vi vender om fra vår villfarelse. Jesus står alltid med åpne armer til den som søker ham, 
vender om, blir født på ny og lar Jesus bli HERRE i sitt liv. 
 
Med ønske om en kirke bygget på nåde og sannhet, som redder folk fra fortapelse og leder dem til 
frelse og et evig liv sammen med Jesus! 
 
Medlem av Den Norske Kirke inntil videre 
 
Richard Tørressen 
www.bibelogtro.wordpress.com 
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