Blir det ro i kirken
når likekjønnet liturgi er vedtatt?

Kirkemøtet starter 25. januar med gudstjeneste i Nidarosdomen.
Mange drømmer om ro i Den norske kirke etter at årets kirkemøte sannsynligvis vedtar en kjønnsnøytral vigselsliturgi.
Da kan vi endelig legge bak oss den langvarige og slitsomme samlivsdebatten. I stedet kan vi bruke kreftene på andre og viktigere ting.
Er dette en realistisk drøm? Neppe.
Mye tyder på at Kirkemøtets vedtak ikke vil skape ro i kirken. Her er noen viktige grunner til det:

1. Jesu advarsel
”Et hus som kommer i strid med seg selv,
kan ikke bli stående” (Matt 12,25).

• Vil menighetene i Den norske kirke greie å leve godt med to
helt forskjellige overbevisninger om hva som er Guds skapervilje angående ekteskap, familie og barn? Kanskje. Men det
er like sannsynlig at den dype uenigheten i mange menigheter vil føre til spenninger og konflikter, forvirring og usikkerhet,
slitasje og tilbaketrekning.

• I søndagsskolen og i konfirmantbøker, i forkynnelse, undervisning og sjelesorg vil kirken fra nå av tale med to tunger
om ekteskap, familie og barn. Prester og ungdomsledere,
diakoner og trosopplærere vil motsi hverandre og skape mye
forvirring. Det er godt mulig at det først blir ro i kirken når den
ene parten er blitt marginalisert eller har trukket seg ut.

2. Kampen om én liturgi

• Hvor lenge vil vedtaket om to likestilte vigselsliturgier bli
stående? Ingen vet svaret, men det er liten grunn til optimisme. Ledelsen i Åpen folkekirke har ved flere anledninger
vært tydelig på at de har som mål å få innført én vigselsliturgi.

3. Barneperspektivet
• Barneperspektivet har hittil glimret med
sitt fravær i kirkens debatt om ekteskap og
samlivsformer. Voksnes krav og ønsker har
stått i fokus. Barna er glemt. Sakspapirene
til vigselssaken på Kirkemøtet i år og i fjor er
f.eks. kjemisk fri for ord som ”barn”, ”mor”, ”far”,
”foreldre” og ”familie”.

• På grunn av den ensporede kirkelige debatten
er det mange som ikke har innsett hvor radikal
den kjønnsnøytrale teologien er. På dyptgripende vis vil den endre kirkens teologi om kjønn
og seksualitet, forplantning og barn, familie og
foreldreskap. Mange vil komme til å reagere
med forskrekkelse og vantro når de etterhvert
skjønner konsekvensene av det Kirkemøtet
vedtar.

• I økende grad vil kirken møte krav om at den
må akseptere og velsigne planlagt farløshet og
morløshet, ”medmor” og ”medfar”, surrogati,
m.m. Hva skal kirken svare for å være i tråd
med bibelsk skapelsesteologi, og med Jesu liv
og lære? Debatten om barneperspektivet vil
trolig bli omfattende i årene som ligger foran.
Dessverre kommer den flere år for sent.

• På Kirkemøtet i 2016 fikk Åpen folkekirke trumfet igjennom
at den nye, kjønnsnøytrale liturgien skal kunne brukes av alle
par som vil gifte seg. Veien ligger derfor åpen for å avskaffe
den ”gamle” liturgien og beholde den nye, kjønnsnøytrale
liturgien. Først da får vi full likestilling, blir det sagt. Kampen
for eller imot én, felles vigselsliturgi kan bli hard de neste
årene.

4. Den kjønnsnøytrale ideologien
• I den kjønnsnøytrale ideologien er det
et grunnleggende premiss at hetero,
homo, bi, poly, pan, trans osv. skal vurderes som like naturlig, normalt og etisk
høyverdig. Betydningen av mann og
kvinne, far og mor er opphevet. En radikal, etisk relativisme gjennomsyrer hele
ideologien. Forskjellen på norm og unntak
er opphevet. Grenseløst mangfold er
idealet. Kan en kristen kirke tilpasse seg
en slik ideologi? Diskusjonene kommer til
å bli mange og intense.

• Kirken er på ingen måte kommet til
den samlivsetiske endestasjonen. Nye
utfordringer, krav og debatter er like rundt
hjørnet. Med en kjønnsnøytral teologi vil
imidlertid kirken stå dårlig rustet til å møte
utfordringene fra en lang rekke kjønnsidentiteter og kjønnsuttrykk, aksept for
flere kjønn, assistert befruktning for single
kvinner, eggdonasjon, flere enn to juridiske foreldre, kjønnsskifte, osv. Det ligger
en rekke udetonerte bomber i dagens
kirkelandskap. Debattene og uenigheten
kommer til å bli krevende.

Konklusjon

Kirkemøtet vil om få dager omdefinere ekteskapet i sin grunnstruktur.
Som en konsekvens av dette blir mor-far-barn-relasjonens særstilling
og unike betydning oppløst. Da åpnes det en demning. Viktige bibelske
sannheter vil følge med i dragsuget. Fra nå av blir det meste mulig.
Uenigheten vil være stor, og ro i kirken forblir nok en drøm ...
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