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Til Kultur og likestillingsminister Anette Trettebergstuen 
  
(skrevet først offentlig på facebook for ei uke siden.) 
  
 Regnbueflagget. 

Jeg tenker mye på regnbueflagget nå for tida. Regnbuen ble gitt av Gud som et løfte om at han ikke 
igjen ville sende en ny storflom over  folk slik som i Noahs dager.  Han ville bære over med 
ugudeligheten i verden og gi menneskene en mulighet til å vende om og få tilgivelse for syndene på 
grunn av Jesus Kristus . Det betyr ikke at hans vilje er forandret. Noe er rett og noe er galt i Guds 
øyne. Det er tydelig når du leser Bibelen. Når Jesus kommer igjen, slik han har sagt, blir det synlig 
hvem som tror hans ord og hvem som ikke vil bøye seg under det.   

Regnbuen har 7 farger. 7 er i Bibelen Guds tall, fullkommenhetens tall. I Prideflagget er en av fargene 
kuttet ut. Hvorfor?  Der er bare 6 farger i flagget. 6 er tallet for mennesket, har jeg hørt.  Er den 
manglende fargen kanskje klar tale om at «vi vil elske hvem vi vil» uten å blande inn Gud og Bibelen? 
Vi vil bestemme selv hva som er godt og ondt slik som Adam og Eva!  Javel, - Gud lar oss velge, men vi 
må ta konsekvensene av våre valg. 

En ting er å akseptere at noen velger et liv uten å spørre etter Guds vilje. Vanskeligere er det når 
forvirringen blir så stor at  Den Norske Kirke forteller at det er rett å velsigne et homofilt eller lesbisk 
samliv  og vie samkjønnede  til ektefolk , samtidig som det også er rett å si at det et synd å leve 
seksuelt sammen med en av samme kjønn. Begge deler kan ikke være rett ut fra Bibelens lære.  

Jeg vet at mange strever på det seksuelle plan – ikke bare de homofile.  Gud har formaninger til 
heterofile også. Johannes døperen ble halshugget fordi han sa til kong Herodes at det var galt av han 
å leve sammen med sin brors kone. Likevel var det Johannes sa rett etter det Guds ord sier i Bibelen. 

Vi som ønsker å la Bibelen være rettesnor i livet, mener ikke dermed at vi er bedre enn andre. Heller 
ikke lykkes vi alltid med å leve slik vi ser er rett, men da har vi muligheten til å erkjenne synd og be 
Gud og mennesker om tilgivelse.   

I vår tid er tragedien at en del av de som lever i strid med Guds ord ikke er villige til å erkjenne det. 
De sier heller «Vi har ikke gjort noe galt.»  I Judas brev 1.18 står det…..»I den siste tid skal det komme 
folk som spotter og følger sine egne ugudelige lyster.»  Vi som ser dette, prøver å advare. Når vi ikke 
vil gå i PRIDEtog så betyr det ikke at vi vil de homofile, lesbiske og transpersoner vondt. All hets mot 
dem er galt og det at noen har grepet til våpen er forferdelig!!! Det skulle likevel  ikke  bli et påskudd 
for å kneble oss som mener staten går i feil retning  når lover  blir laget i forhold til kjønnsidentitet, 
kjønnsmangfold o.s.v. Den forståelsen av kjønnsmangfold som blir dosert i vårt land nå er ikke av det 
gode. Det skaper forvirring blant mange flere enn de som fra et biologisk eller medisinsk synspunkt er 
berørt. Det gjelder oss alle at det ikke  er alle tendenser og følelser som skal følges, selv om de må 
erkjennes. Det er ikke sant at «det spiller ingen rolle om kjæresten din er av samme kjønn eller ikke.» 
slik det faktisk blir sagt i flere sammenhenger. Det stemmer ikke hvis utgangspunktet er hva Bibelen 
formidler både i Det gamle og Det nye Testamente.   



Når dette er sagt så er det viktig at de som er født med uklart kjønn,  får god hjelp til avklaring – god 
hjelp både medisinsk, kirurgisk og psykologisk. 

De som selv ønsker kristen sjelesorg i forhold til vanskelige følelser og vanskelige valg, må ikke 
henvises til å lete uten å finne noen som er villige til å samtale med dem, slik det kan bli hvis  
lovforslag  blir vedtatt slik at dette emnet blir ulovlig i sjelesorg. Kristen sjelesorg forstår jeg da som  
en frivillig,  fortrolig samtale  med vegledning ut fra Bibelen inn i aktuell situasjon. Sjelesørgeren har 
taushetsplikt  og må selvfølgelig møte den han snakker med uten å manipulere eller tvinge til noe 
vedkommende ikke vil. 
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