
Mailkorrespondanse med debattredaksjonen i Fædrelandsvennen 

 

Til debattredaksjonen og politisk redaktør! 

 Vil gjerne ha med dette leserinnlegget i Fædrelandsvennen. Forrige innlegg jeg sendte inn ble ikke 

godtatt da det ble ansett som forkynnende!? 

 Dette innlegget forklarer og dokumenterer mitt og andre kristnes standpunkt. Vi har Bibelen som 

fundament for vår tro og våre meninger. Bibelversene i innlegget er dokumentasjon på dette. Derfor 

er ikke dette innlegget forkynnende, men forklarende for hvorfor vi ikke tier i denne sak.  

 Jeg ber dere ta med hele innlegget, da alt innhold er viktig for å forklare helheten. Innlegget ligger 

også innenfor 2500 tegn. 

 Vil også minne om at det er tusenvis av bekjennende kristne som abonnerer og leser avisen, så 

innlegg av denne type har stor relevans for en stor andel av avisens lesere.  

 

Debattredaksjonen: 

Hei igjen og takk for innlegg. 

 Vi vil som sagt tidligere gjerne trykke innlegg om denne saken. Men det blir litt i overkant når over 

halve innlegget er bibelsitater. Hvis du kan redusere disse noe, får vi det raskt på. 

 

Hei! 

 Forrige gang jeg ble sensurert aksepterte jeg det, da stykket i og for seg var en gjengivelse av Judas 

Brev. Min mening er at det innlegget også dokumenterte Bibelens syn og da også mitt syn grundig, og 

at det burde ha blitt trykket, men som sagt jeg aksepterte at innlegget ikke ble trykket. 

 Denne gang oppfatter jeg det som svært urimelig! Det er tvingende nødvendig å kunne 

dokumentere hvorfor jeg og andre kristne har de synspunktene vi har. Det har lite hensikt for meg å 

si at Bibelen lærer og formaner oss noe uten å samtidig kunne legge dette fram. Dette er rett og slett 

sensur av mine meninger. Hvorfor er det så «grusomt» å trykke vers fra Bibelen som dokumentasjon 

på synspunkter? Hadde jeg henvist og sitert en annen bok eller lovbok hadde det nok ikke dette vært 

noe problem, men hva er det som er så problematisk ved Bibelen? Har dere en redsel for at 

mennesker som leser innlegget skal samtykke eller, enda verre, skifte mening fordi de nå vil følge 

Bibelens lære?  

 Dere trykket tidligere dette innlegget http://www.fvn.no/mening/Bibelen-sier-at-3026264.html , 

men her er det vel ok å trykke mye bibelvers, da hensikten til forfatteren er å latterliggjøre denne 

boken som er fundamentet for den kristne tro og for kristne.  

 Mitt innlegg er ikke en andakt, men forklarer meget tydelig hvorfor mine meninger er som de er, 

samtidig som leserne kan lese svart på hvitt hva jeg forholder meg til uten at de må slå opp 

bibelhenvisninger. Mange av de jeg ønsker å dele min mening med har ingen interesse av å slå opp i 

Bibelen eller de er ikke i besittelse av en Bibel.  

  

http://www.fvn.no/mening/Bibelen-sier-at-3026264.html


Dessuten er homofilidebatten om likekjønnede ekteskap en debatt som dreier seg om hva kristne 

skal mene, og om dette «ekteskapet» skal aksepteres av kristne på bekostning av hva Gud lærer oss i 

Bibelen. Debatten dreier seg ikke om likekjønnede skal få lov til å gifte seg verdslig eller ikke. Norge 

har lovliggjort og lagt til rette for likekjønnede ekteskap. Det er ikke et problem, for det hører denne 

verden til. Voksne mennesker har selvsagt rett på respekt for det livsløpet de velger for seg selv. 

Problemet er jo om kirken skal tvinges til å velsigne noe som Bibelen, Guds Ord taler imot. Når 

kristne (som tusener av denne avis lesere er) vet at Bibelen advarer mot utøvende homofili og at den 

lærer oss om alvorlige konsekvenser ved dette, da får kristne sterke meninger som man ønsker å ytre 

i de fora som er tilgjengelige, som i for eksempel FVN. Så lenge debatten raser i media bør også 

bibeltroende kristne få slippe til med alle våre meninger. Våre meninger er viktige for oss og bør tas 

alvorlig på lik linje med de som bagatelliserer problemet eller latterliggjør oss. Våre meninger er ikke 

diskriminerende eller dømmende. Som sagt er det ikke en kamp mot verdslige vigsler, men mot 

kirkelig aksept og velsignelse av en handling som Guds Ord, Bibelen fordømmer. Vi henviser til den 

boken som vi forholder oss til. 

 Hvordan kan kristne som forholder seg til Bibelen som et fundament for sine meninger få slippe til 

dersom man ikke kan diskutere ved å henvise og sitere kilden til våre meninger, nemlig Bibelen? Å 

nekte sitater som dokumenterer meninger er jo direkte vingeklipping, ja sensur som vårt «tolerante» 

samfunn ikke bør være seg bekjent av.  

 Å unnlate å trykke mitt innlegg dersom jeg ikke fjerner en del bibelvers er en nedtoning av mine 

meninger, ja en type sensur som jeg oppfatter som svært urimelig. Ja, jeg ser veldig alvorlig på det! 

Derfor ber jeg dere revurdere og trykke innlegget i sin helhet. 

 Med håp om et godt svar med en rett avgjørelse! 

 

Debattredaksjonen: 

Hei igjen og takk for mail. 

 Vi har trykket svært mange innlegg om temaet homofil vigsel. Mange av innsenderne har begrunnet 

sine holdninger med bibelske sitater. Men da har disse sitatene utgjort en mindre del av det enkelte 

innlegg. Vi ønsker ikke at våre debattspalter skal ikke bli et forum for hvordan lange skriftsteder bør 

eller kan tolkes. Dette gjelder også for andre religioner og har ingen brodd på kristendommen. 

 Dette handler derfor ikke om sensur, men om generelle debattregler. 

 

Hei igjen. 

 Jeg forstår og aksepterer at dere ikke ønsker at debattspaltene ikke skal være andaktspalter for 

forskjellige religioner. Men, i dette tilfellet stiller det seg helt annerledes. Den kristne troen har en 

helt spesiell plass i vårt land, vår historie og vårt folk. Bibelen er også Norges mest solgte bok 

gjennom tidene. Homofilidebatten som raser nå er ikke en debatt om for eller imot likekjønnet vigsel 

i vårt land. Nei, det dreier seg om likekjønnede skal få kirkens, ja Guds velsignelse over sitt ekteskap. 

Det dreier seg om å la Gud føye sammen to likekjønnede til et hellig ekteskap. Dette strider totalt 

med Bibelens lære, det er ingen uenig i, men uenigheten er om andre bibelske holdninger og 

prinsipper skal trumfe denne lære. Hele debatten som raser nå er en debatt som er i og tilhører 

kristenheten. Det at den sekulære media, inkludert Fædrelandsvennen har sterke meninger i saken 

og lar denne debatten slippe til i debattspaltene, må jo også bety at frontene som står mot 



hverandre må få slippe til på like premisser. Hele debatten dreier seg i bunn og grunn om hva Bibelen 

sier. Hadde ikke Bibelen eksistert hadde ikke dagens debatt rast.  

 Debatten dreier seg om hva Bibelen sier. Derfor er det rart at det er restriksjoner på hvor mye som 

kan siteres fra den. Jeg anser mitt innlegg som meget viktig for at folk skal forstå hvorfor troende 

agerer som de gjør. Hvorfor troende ikke lar ballen ligge død. Hvorfor det aldri i noe framtid vil bli ro i 

denne sak. Folk, inkludert dere i Fædrelandsvennen forstår jo tydeligvis ikke hvorfor kristne reagerer 

så stekt som de gjør. Derfor er det så viktig å få frem hvorfor kristne agerer som de gjør. Bibelen er 

fundamentet, ja rettesnoren for våre liv. Hvordan kan man oppnå å få en forståelse fra begge sider i 

saken dersom ikke begge sider slipper til med alt det som styrer ens handlinger. Hvordan skal jeg 

klare å få frem hvorfor jeg ikke kan la dette ligge uten å få sitere det som jeg styrer mitt liv etter? For 

meg har dette et evighetsperspektiv og Gud forteller i disse tekstene jeg siterer, at jeg om kristen har 

fått en alvorlig oppgave med å fortelle det jeg anser som sannhet, gitt av Gud. Forståelsen for dette 

må jo nettopp komme av at vi får sitere fra det som vi ønsker skal styre våre liv. 

 Du sier også at du ikke ønsker tolkninger av lange bibelsitater. Det slipper du heldigvis her. Det er 

ingen tolkning her. Det er presentert som det står. Det er ikke tatt ut av sin sammenheng, nei er 

presentert klart og tydelig uten fortolkninger eller bortforklaringer. 

 Det er viktig for meg å få slippe til med denne ytringen. Det er viktig å la de som er aktive i debatten 

få se drivkraften til meg og andre kristne. Det er frustrerende å ikke få slippe til. 

 Jeg ber igjen om at du må revurdere avgjørelsen. 

 

Debattredaksjonen: 

Hei igjen og takk for mailen. 

 Jeg har ikke noen problemer med å forstå engasjementet ditt. Men vi må stå fast på vår avgjørelse i 

denne saken. Rett og slett fordi vi ville åpnet opp for lange teologiske diskusjoner i våre spalter hvis vi 

ikke hadde hatt denne policyen. Av den grunn takker vi også av og til nei til andre innlegg, med 

samme begrunnelse. Beklager det.  

 (Så er jeg nok ikke enig i det du skriver om at «Dette strider totalt med Bibelens lære, det er ingen 

uenig i», men det får så være). 

 Ha en fin søndag videre. 

 

 

 


