
Erindinr.Þ 
komudagur atoio

Til Alsherjamefndar Alþingis v. nýrra hjúskaparlaga á Alþingi íslendinga.
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Ég Finnbogi Ástvaldsson Guðsmaður frá Hvolsvelli hef fengið til mín að 
ofan, að skrifa Alþingismönnum málefnalega gagnrýni vegna nýrra hjú- 
skaparlaga sem eiga að vera ein og sameiginieg fyrir bæði samkynhneigða 
og gagnkynhneigða. Þama eru alþingismenn á vægast sagt miklum 
villigötum. Þið viljið vel og teljið ykkur vera að gera rétta hluti, auk þess 
sem samkynhneigt fólk í báðum stjómarflokkunum hefur sín áhrif til þess 
að koma þessu í gegn, svo að maður tali nú ekki um forystu konuna 
Jóhönnu Sigurðardóttur. Þetta er bara ekki alveg svona einfalt. 
Alþingismenn hafa mjög takmarkaða þekkingu á Guðfræði, og hafa flýtt 
sér aðeins of mikið með að leggja þetta frumvarp fram, án undangenginnar 
faglegrar guðfræðilegrar úttektar á málinu. Það sem alþingismenn ætla 
prestum og víxlumönnum að framkvæma, er algjörlega gegn heilagri 
ritningu og mun kalla dóm Guðs yfir þá presta sem taka að sér að gefa 
saman samkynhneigt fólk. Þetta er ekki min skoðun, heldur sannleikur úr 
heilagri ritningu. Það virðist vera að alþingismenn ætli sér að koma þessu 
frumvarpi í gegnum alþingi vegna vinsælda, tifinninga og skoðana fólks. 
Það er leiðsögubók lífsins, Biblían sem á að stjómaþví hvaða leið menn 
fara í þessum efhum en ekki vinsældir og tilfinningar.
Hvaða Guðfræðilegu afleiðingar geta verið af svona lagasetningu?
Það er alveg algjörlega og Guðfræðilega kristaltært, að þeir sem standa að 
því að setja slík lög geta kallað á bölvun yfir sjálfa(n) sig ogjafnvei alla 
þjóðina. Þetta get ég sannað með eftirfarandi vitoisburði. Þegar ríkisstjóm 
Geirs H. Haarde og Ingibjargar Sólrúnar sem sat á imdan núverandi 
ríkisstjóm, ákvað að setja lög um að leifa prestum og forstöðumönnum 
trúfélaga að vígja samkynhneigð pör í kirkjum landsins gerðist eftirfarandi. 
Guð talaði til mín og vildi að ég skrifaði Geir og Ingibjörgu bréf, og 
aðvaraði þau á Guðfræðilega málefnalegan hátt um að gera þetta ekki. Guð 
talaði til mín mörg leiðbeiningar-orð sem þau fengu, og ég útskýrði fyrir 
þeim meðal annars að þau gætu kallað á bölvun yflr sig og jafnvel alla 
þjóðina. Hvað gerðist svo ? No.l Nokkrum klukkustundum áður en þeirra 
frumvarp var samþikkt á Alþingi kom síðasti suðurlandsskjálfti. Það var 
loka aðvörun frá Guði vegna þess að hann vissi hvað í hjarta 
alþingismanna bjó. Hann vissi að í vanþekkingu sinni ætluðu 
Alþingismenn að samþikkja frumvarpið. ( Það er athyglisvert að 
eftirskjáiftar suðurlandsskjálftans mynda stóran kross í suðurlandið.) No.2 
Þegar kom að þvi að samþykkja frumvaipið í atkvæðagreiðslu, þá fraus 
tölvukerfið fyrir atkvæðagreiðsluna. Þá kom mikið fát á Geir Haarde.
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Eftir allnokrra stund þegar búið var að lagfæra tölvukerfið samþiktu svo 
menn frumvarpið. No.3. Eins og flestir ef ekki allir muna þá veiktust bæði 
Geir Haarde og Ingibjðrg Sólrún alvarlega og hrökkluðust síðan bæði úr 
stjómmálum og mér segir svo hugur að þeirra stjónmálaferli sé lokið. Þetta 
gerðist stuttu eftir að frumvarp þeirra var samþikt,
Eins og áður sagði var Guð búin að láta mig vara þau við bölvunar- 
afleiðingum. No. 4. Loðnan hvarf og það kom sýking í sfldarstofninn. Þar 
með misti þjóðin af miklum gjaldeyristekjum. No.5 í fjármálakreppunni 
sem reið yflr heimsbyggðina fór ekkert land eins illa og ísland. No.6 Það 
kemur eldgos í einni af gjöfúlustu landbúaðarbyggð undir Eyjafjöllum, og 
askan fer víða og algjör óvissa er hvemig landbúnaði reiðir fram á stórum 
svæðum. Og eins og þið vitið hefiir orðið hrun í ferðaþjónustunni, og menn 
vita heldur ekkert hvemig gosið á eftir að hafa áhrif á þá atvinnu-starfsemi. 
Einhverjum kann að þykja þetta vafasamur rökstuðningur hjá mér, en það 
skulu menn hafa í huga, að það eru mörg svona dæmi um afleiðingar f 
heilagri ritningu þar sem bölvanir komu yflr þegar menn hundsuðu 
Guðsorð. Það er ritað okkur til viðvörunnar til að lenda ekki í því sama.
Af hverju í ósköpunum eru skoðanir fólks á íslandi þá alment fylgjandi 
þessu fhimvarpi ykkar, og af hverju eru rúmlega 90 prestar meðmæltir 
slíkum lögum sem um ræðir. Það er vegna þess að í Guðfræðideild 
Háskóla Islands er sá aðal kennari sem Biblían talar um ekki hafður með. 
Hvaða kennara er ég að tala um. Jú það er heilagur andi. (Hann mun kenna 
yður allt og minna yður á allt) segir heilög ritaing. Þess vegna vaða menn í 
villu og auk þess sem fræðslustefna Þjókirkju íslands er algjörlega í 
molum. Svo er það líka með blessaðan biskupin okkar, þann væna dreng. 
Hann sem vissi að hann var að gera rétt miðað við heilaga ritningu og stóð 
gegn slíkum lögum, en nú er hann að bogna og gefa eftlr vegna þrýstins frá 
fólki, sem hefur ekki verið frætt um alvöru og afleiðingar í Guðsorði. 
Heilög ritnig talar skýrt um það að hugleysi muni ekki standast fyrir Guði, 
og það er alvarlegt mál, og á alveg eins við um presta eins og 
alþingismenn. Ekki má skilja orð mín svo að ég hafi einhverja andúð á 
samkynhneigðu fólki. Mér ber sem Guðsmanni að sýna því kærleika og 
virðingu. Það er ekki þar með sagt að ég eigi að beygja mig fyrir þeirra 
skoðunum og kröfum á kostnað heilagrar ritningar. Mér kemur í raun ekket 
við hvemig þetta fólk lifir, en mér kemur við hvort sett séu lög á íslandi 
sem geta valdið bölvunum yfir landi og þjóð. Svo vil ég minnast á orð 
heilagrar ritningar um Satan í Opinberun Jóhannesar. (Hann sem 
afvegaleiðir alla heimsbyggðina.) Þaðan koma andlegir ósýnilegir vírusar, 
sem afvegaleiða fólk og rugla það í rýminu. Ég gæti skrifað miklu ýtarlegri



greinargerð um þetta málefhi, en þ'að er bara ekki tími til þess vegna þess 
að þetta er síðasti skiladagur til alsherjamefhdar Alþingis. 05 -  05 2010 
Auk þess sem ég fékk ekki skýrt svar um að gera þetta fyrr en í morgun. 
Svo að ég segi einhver deili á mér, að þá er ég öryrki búsettur á Hvolsvelli. 
Ég er meðlimur í þjóðkirkju íslands, og hef lagt stund á lærdóm í heilögum 
ritningum síðastliðin 11 ár með þann aðalkennara sem Bilían talar um, sem 
er heilagur andi, Ég hef þá sérstöku köllun, að færa ráðamönnum ríkis og 
kirkju á fslandi leiðbeiningar og ögunarorð frá himninum. Því hef ég sint í 
mörg ár þó að það hafí ekki farið hátt. Ég vona að alþingismenn beri hug 
og kiark til að táka faglega ákvörðun sem er ekki byggð á tilfinningum eða 
skoðunum fólks? heldur sannleika úr heilagri ritningu sem flestir ef ekki 
allir alþingismenn játuðust undir í fermingunni á sínum tíma. Ákvörðun 
sem verður landi og þjóð til heilla en ekki bölvunnar.
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