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Uttalelse vedtatt i menighetsmøte i Den luthersk-læstadianske menighet på 
Skibotn den 30. mai 1992. 

 
Om avgjørelse av tvister i lærespørsmål 
 
Om grunnlaget for avgjørelse av tvister i lærespørsmål lærer vi: 
1. Ved avgjørelse av uenighet i lærespørsmål inntar Den hellige skrift 
stilling som overordnet norm. 
 
2. Som rettesnor ved tolkingen av Den hellige skrift inntar Den evangelisk-
lutherske kirkes bekjennelsesskrifter, slik de er inntatt i Konkordieboken, 
en sentral stilling. Vi har den overbevisning at vi i de 
bekjennelsesskrifter som er inntatt i Konkordieboken, har for oss den 
universelle, kristne tro, og at den innsikt i Skriften som reformasjonen 
fant fram til, er umistelig for å gi uttrykk for hva vi lærer. Alle de 
skrifter som er inntatt i Konkordieboken, anerkjennes som læregrunnlag for 
menigheten. 
 
3. Veiledning til forståelse av Skriftens ord vil også kunne finnes i 
Luthers prekener og øvrige reformatoriske skrifter, selv om disse ikke har 
karakter av bekjennelsesskrifter. Som grunnlag for avgjørelse av 
lærespørsmål må Luther tillegges større autoritet enn Læstadius og våre 
tidligere og nålevende predikanter. 
 
Om ekteskapet 
 
Om ekteskapet lærer vi: 
1. Ekteskapet er den eldste stand på jorden, innstiftet av Gud allerede i 
Paradis (1. Mos. 1, 27 og 2, 21-24). 
 
2. Ekteskapet er fra Guds side ment som et monogamt, livslangt forhold 
mellom mann og kvinne, som skal vedvare "inntil døden skiller dem ad". Dette 
stadfester Jesus i Mat. 19, 4-6 der han sier: "Har I ikke lest at han som 
skapte dem, fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne og sa: Derfor 
skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal 
være ett kjød? - Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som 
Gud har sammenføyet, det skal et menneske ikke adskille". 
 
3. Ekteskapets øyemed er; å føre slekten videre (1. Mos 1, 28), å ha en 
medhjelp i livet (1. Mos. 2, 18) og å bevare renhet og kyskhet (1. Kor. 7, 
2-6). 
 

4. I vår verden, som etter syndefallet ligger i det onde, blir Guds 
anordninger for ekteskapet ofte brutt. Selv om ekteskap oppløses daglig, er 
skilsmisse likevel i sitt vesen å anse som brudd med Guds 
skaperordning(Mat.19,6). 
Om Moses for israelsfolkets "hårde hjerters skyld" ga utvidet 
skilsmisseadgang (5. Mos. 24, l), innskjerper Jesus dette i Mat. 19,9 idet 
han sier: "Men jeg sier eder at den som skiller seg fra sin hustru, uten for 
hors skyld, og gifter seg med en annen, han driver hor". Hor adskiller altså 
ektefolk, likesom det i 5. Mos. 22, 20-24 ble satt dødsstraff for 
dette.  
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5. Da Jesus i Mat. 19, 9 viser at han holder ett forhold utenfor skilsmisse- 
og gjengifteforbudet, nemlig hor, så følger herav at den som er blitt skilt 
på grunn av utroskap fra den andre ektefelles side, kan gifte seg igjen. 
Med dette viser Jesus at den nye pakts folk ikke skal leve under strengere 
kår enn de i den gamle pakt når det er snakk om den besvekne part i tilfelle 
av utroskap, og han viser at fra Guds side er denne synden like så alvorlig 
i Det nye testamente som i Det gamle testamente. 
 
6. Av dette følger likevel ikke at ekteskap må oppløses om den ene 
ektefellen har vært utro, og i likhet med Luther vil vi formane begge parter 
til om mulig å forlike seg og bli hos hverandre. Men både Luther og de 
øvrige reformatoriske kirkefedre lærer enstemmig sammen med oss at den 
uskyldige part i prinsippet kan gifte seg igjen når skilsmisseårsaken er 
hor. 
I anhanget til De schmalkaldiske artikler kaller de lutherske kirkefedre det 
motsatte syn for "urettferdig" (Konkordieboken s. 274). Vi vil likevel ikke 
fordømme dem som har det motsatte syn av vårt i dette spørsmålet, fordi 
deres syn likevel ikke rokker ved "grunnvollen" (1. Kor. 3, 10-15). 
 
7. Hvert enkelt tilfelle hvor spørsmålet om gjengifte etter skilsmisse måtte 
oppstå, må behandles individuelt og fortrolig. Råd og veiledning må gis ut 
fra Guds ord, etter den nåde og visdom Gud selv vil gi i de forhold som 
foreligger. 
 
Om skapelsen 
 
Om skapelsen lærer vi: 
1. Vi tror, og hol der fast på ethvert ord i Bibelens skapelsesberetning (1. 
Mos. kap. 1 og 2), likesom det i Hebr. 11, 3 står skrevet: "Ved tro skjønner 
vi at verden er kommet i stand ved Guds ord, så det som sees, ikke ble til 
av det synlige", og likeså i Salme 33, 9: "Han talte, og det skjedde, han 
bød, og det sto der". 
 
2. Den 1. trosartikkel både i Den apostoliske og Den nicenske 
trosbekjennelse står urokkelig fast. Troen på en allmektig Gud, som har 
skapt himmelen og jorden, er av fundamental betydning for den kristne tro. 
 
3. Vi forkaster derfor all utviklingslære og alle vitenskapelige teorier som 
vil tilintetgjøre skapelsesberetningen og den 1. trosartikkel. Teorien om at 
mennesket har utviklet seg fra et laverestående vesen, forkaster vi som 
stridende mot Bibelens lære. I 1. Mos. kap. 2 går det fram at Gud ved en 
særskilt skaperakt "dannet mennesket av jordens muld". Mennesket ble skapt 
som menneske og "i Guds bilde". 
 
4. Skapelsesdagenes lengde har tidligere i kirkens historie ikke vært gjort 
til et bekjennelses-spørsmål. Selv om Luthers tolkning er den mest 
nærliggende (Forkl. 1. Mos. s. 5-57), viser Luther selv likevel at 
spørsmålet ikke har evighetsverdi. Han holder fortsatt Augustin og Hilarius 
for "de største" av kirkefedrene, på tross av at de hadde et annet syn på 
saken. 
 
5. Vi vil derfor ikke opphøye spørsmålet om skapelsesdagenes lengde til noe 
annet enn hva det er, nemlig en ulik tolkning av hva ordet "dag" i skriften 
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betyr. De som mener at skapelsesdagene i skriften betegner tidsperioder, i 
stedet for allminnelige dager, fornekter verken skapelsesberetningen eller 
den l. trosartikkel. De lærer samstemmig med oss at alle ting er skapt av 
intet, av en evig og allmektig Gud. 
 
Om kirken: 
 
Om kirken og dens enhet lærer vi: 
l. I overensstemmelse med Den Augsburgske konfesjons art. 7 bekjenner vi: 
"At en hellig kirke vil bestandig vedbli. Men kirken er de helliges 
forsamling, hvor evangeliet forkynnes rett og sakramentene forvaltes rett". 
 
2. Likeså: "Til kirkens sanne enhet er det nok at man stemmer overens om 
evangeliets lære og sakramentenes forvaltning. Derimot er det ikke nødvendig at det 
overalt er de samme menneskelige overleveringer eller av mennesker 
instiftede kirkeskikker eller seremonier. Likesom Paulus sier: En tro, en 
dåp, en Gud og alles Fader osv. (Ef.4,4-5)". 
 
3. Med henblikk på den uenighet som har vært om forståelsen av 
skapelsesberetningen og adgangen til gjengifte etter skilsmisse for hors 
skyld, bekjenner vi, sammen med Den Augsburgske konfesjons apologi, art. 4: 
"Og denne kirke er rett egentlig "sannhetens pillar" (1. Tim.3,15). For den 
bevarer det rene evangelium og, som Paulus sier (1. Kor. 3, 12) 
"grunnvollen", det vil si Kristi sanne erkjennelse og tro, om det også 
innenfor den finnes mange skrøpelige som på grunnvollen bygger forgjengelig 
strå og høy, det vil si enkelte unyttige meninger, som dog, fordi de ikke 
omstyrter grunnvollen, dels blir dem tilgitt, dels rettet. De hellige fedres 
skrifter avgir vitnesbyrd om at de undertiden har bygget også høy og strå på 
grunnvollen, dog uten at sådant har omstyrtet deres tro". 
 
4. Av dette følger at de to stridsspørsmålene ikke angår vår adgang til 
barnerett hos Gud. "Evangeliets lære", "sakramentenes forvaltning" og 
"grunnvollen" blir på ingen måte anfektet av den uenighet som striden 
gjelder. Den kristelige kjærlighet burde her tre i funksjon, slik apologiens 
art. 3, punkt 25 sier: "Således vil Paulus at det også i kirken skal være en 
kjærlighet som bevarer enigheten, som tåler - hvor det er nødvendig - 
brødres feil og mangler, som overser ringere forseelser, at ikke kirken skal 
bli søndersplittet, og derav oppstå hat, partier og kjetteri". 
 

5. Denne kjærlighet fritar likevel ingen fra å søke klarhet og opplysning av 
Guds ord i ting det måtte være delt syn om, og når det gjelder å bevare 
"kirkens sanne enhet" er det forskjell på hva striden står om. I 
Konkordieformelen s. 401, punkt 12 står det: "Der skal og må i enhver 
henseende gjøres en forskjell mellom unødvendig og unyttig trette, hvormed 
kirken - som rimelig er - ikke skal forvirres, da den mere nedbryter enn 
oppbygger, - og nødvendig strid, når nemlig sådan strid forefaller som angår 
troens artikler eller "de fornemste hovedstykker i den kristelige lære; for 
i så fall må den motsatte falske lære straffes - til forsvar for sannheten". 
 
6. Vi tror derfor, og bekjenner at selv om de to stridsspørsmålene isolert 
sett ikke vedrører den enkeltes salighet, så blir konsekvensen av å opphøye 
dem til dette at man legger en annen grunnvoll ved siden av den eneste, 
sanne grunnvoll, Jesus Kristus (1. Kor. 3, 11). I så fall forfører man Guds 
menighet, og kommer under den dom som Jesus selv uttaler i Mat. 18,7: "Ve 
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verden for forførelser, for forførelser må komme; men ve det menneske som 
forførelsen kommer fra!" 
Og apostelen Paulus sier: "Om noen ødelegger Guds tempel, ham skal Gud 
ødelegge; for Guds tempel er hellig, og det er I". (1. Kor. 3,18). 
 
 
 
Skibotn, den 30. mai 1992. 
 
(17 skannede underskrifter: Jens Edvin Andreassen – Ragnar T. Samuelsen – Roald 
Gundersen – Trygve Jørgensen – Trygve Paulsen – Alf Jakobsen – Johan Johansen – 
Einar T. Karlstrøm – Andreas Esbensen – Erling Saltnes – Sigm. Eriksen – Magnar 
Fjellstad – Aslak Anders Siri –Hans Nic Nilsen – Oddvar Kristiansen – Johan L Nilsen 
– Øystein Pettersen, av hvilke bare få ble utskrevet i lesbar form:) 
 
 

 

  

 


