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Main Identity
From:
To:
Sent:
Subject:

"Folketingets Oplysning" <Folketinget@ft.dk>
"Kirkeministeriet" <KM@KM.DK>
19. april 2010 10:51
(WM) VS: Til Udvalget vedrørende Homovielser!

_____
Fra: Eva Vosegaard [mailto:eva.vosegaard@stofanet.dk]
Sendt: 17. april 2010 12:57
Til: Folketingets Oplysning
Emne: Til Udvalget vedrørende Homovielser!
_____
Kære Kirkeminister og samtlige Udvalg med Biskop Peter Skov-Jakobsen i spidsen, der skal
tage stilling til HOMOVIELSER!
Da jeg, en almindelig kristen "græsrod", men med et godt kendskab til BIBELEN, som jeg fra
min ungdom har læst igennem mange gange fra ende til anden, på dansk, engelsk og fransk, og
stadig læser fortløbende, - i tiltagende grad er blevet klar over den stigende tendens i Danmark
til at gå ind for sag efter sag, der er i direkte modstrid med BIBELEN, GUDS ORD, begyndte
jeg at "råbe vagt i gevær" indenfor de muligheder, jeg selv har, bl.a. gennem et gratis kristent
traktatblad til mine omgivelser...
Jeg er utrolig taknemlig for, at jeg i løbet af mine snart 80 år har lært MANGE fantastiske kristne
at kende i ind- og udland. Og når jeg bruger ordet "fantastisk", er det fordi disse mennesker
HOLDER SIG TIL GUDS ORD, BIBELEN, OG LEVER DEN UD I DERES HVERDAG!
En af disse uforfærdede og "fantastiske" kristne, er MOSES HANSEN!
Jeg får på hans hjemmeside hans aldrig-svigtende daglige og højaktuelle "Regnbue"-andagter!
Således også den i dag d. 16.04.2010 (se nedenfor), og - ja - der var ingen tvivl om, at jeg (og
uden tvivl alle bibel-elskende og bibel-tro kristne) 100% kan gå ind for det, han dér har skrevet!!
Hvad forstår i grunden Regering og Folketing (og for den sags skyld Den danske Folkekirke),
egentlig ved ordet KRISTENDOM?? Hvis vi ikke havde Det Nye Testamente, der hviler på Det
Gamle Testamente, havde vi IKKE haft nogen Kristendom! Det er derfor umuligt at adskille
Kristendom fra disse to bøger, som er samlet i vores BIBEL!
Hvis vi lader hånt om det, GUD siger klart og utvetydigit i Bibelen, er vi på en farlig glidebane
væk fra det eneste fundament, vi har som kristne!
Det er ved at ske i Danmark!
Jeg beder jer læse Moses Hansens "Regnbue" i stor ydmyghed og med en beslutning om at ville
lyde Guds Ord, - koste hvad det vil!
Kærlig hilsen i Jesu Kristi Navn,
Eva Vosegaard,
Storebæltsvænget 182,
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5500 Middelfart
_____
16. april – Gud har talt
Kirkeministeren har efter drøftelser med biskopperne nedsat et udvalg, der skal tage stilling til homovielser.
Hvis der er noget, ministre er gode til, meget gode, er det at nedsætte udvalg. De ligefrem elsker at
nedsætte udvalg.
Udvalget, der skal ledes af biskop Peter Skov-Jakobsen, skal senest 15. september i år afslutte sit arbejde.
Han skal have med- og modspil fra en række teologiske eksperter fra begge fløje i spørgsmålet om
homovielser.
Hvad i alverden foregår der? Det er både latterligt og tragisk. Ja, det er ulykkeligt, at vores kirke og nation
er kommet dertil. Hvad skal det udvalg bruge fem måneder til? Med mulighed for at de nedsætter et ny
udvalg.
Himlens udvalg, som består af Faderen, Sønnen og Helligånden, har allerede talt. Himlens udvalg siger i
Romerne 1:26-27,
”Derfor giver Gud slip på dem og overlader dem til nedværdigende lidenskaber, så selv deres kvinder
vender sig fra det naturlige forhold og hen til det, som er unaturligt, ligesom mændene – i stedet for at have
et naturligt kærlighedsforhold til kvinden – bliver optændt af begær efter hinanden.”
Det tager ikke fem måneder at finde ud af, at Gud kalder et seksuelt forhold mellem to mennesker af
samme køn for unaturligt og nedværdigende. At der overhovedet skal nedsættes et udvalg, som skal bruge
fem måneder på at finde en konklusion viser, at Bibelen for dem ikke længere er Guds Ord og højeste
autoritet.
Hvad betyder Guds Ord for dig? Venter du på at høre, hvad et udvalg finder frem til, før du bestemmer dig?
Eller er Ordet højeste autoritet for dig, som siger, at homovielser er unaturlige og nedværdigende?
Gud skabte ikke Adam og Anders eller Eva og Ellen. Hans skaberorden var Adam og Eva – og Gud har
ikke ændret mening, uanset hvad et eller tusind udvalg mener om den sag.
Gud skabte ikke Adam og Anders eller Eva og Ellen, men Adam og Eva. Den skaberorden har Han aldrig
ændret på. Derfor bliver alt andet unaturligt. Her er det ikke Adam og Eva, men David og Michelle, vores
søn og svigerdatter i New Zealand, som blev viet i januar i år.
----- Original Message ----From: Moses Hansen<mailto:moses@watchman.dk>
To: Dagens ord<mailto:dagensord@watchman.dk>
Sent: Friday, April 16, 2010 12:29 AM
Subject: 16. april
Kære Ven!

Gud skabte ikke Adam og Anders eller Eva og Ellen. Hans skaberorden var Adam og Eva – og Gud har
ikke ændret mening,
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uanset hvad et eller tusind udvalg mener om den sag.
Læs mere i andagten for den 16. april:
http://www.pottemagerens-hus.dk/site/Artikler/Dagens_ord/index.php/977/16__april___Gud_har_talt
Du kan skrive til Regnbuens forfatter Moses Hansen:
moses@watchman.dk<mailto:moses@watchman.dk>
_____
Jeg beskyttes af den gratis SPAMfighter til privatbrugere.
Den har indtil videre sparet mig for at få 264 spam-mails
Betalende brugere får ikke denne besked i deres e-mails.
Hent en gratis SPAMfighter her<http://www.spamfighter.com/lda>.
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