Den norske kirke ved en korsvei:

En kjønnsnøytral kirke

Det neste Kirkemøtet finner sted i Trondheim. Det åpner med gudstjeneste i Nidarosdomen den 25. januar 2017.
Noen dager senere vil flertallet etter all sannsynlighet vedta en kjønnsnøytral liturgi og lære om ekteskapet.
Den gamle og den nye læren skal leve side om side på alle nivåer i kirken -- fra søndagsskolen til bispemøtet.

Kirkens nye teologi om ekteskap og familie

• Ekteskapet er ikke Guds skaperordning for mann
og kvinne, men en sosial konstruksjon.
• Kjønn er irrelevant i det kristne ekteskapet.
• To av samme kjønn kan bli erklært som ”rette
ektefolk” og velsignet i alle norske kirker.
• Mor-far-barn-relasjonen er ikke unik, men én
variant blant andre sidestilte normalvarianter.
• Barn hører naturlig med i likekjønnede ekteskap.

IDEAL OG MÅL. Den kjønnsnøytrale
ideologien har ”dekonstruksjon” som
ideal og mål. Man plukker fra hverandre (dekonstruerer) gamle strukturer,
tradisjoner og normer, og bygger opp
igjen noe nytt. Mangfold, relativisme,
grenseløs frihet og selvrealisering er
viktige stikkord.
På grunnleggende områder snur den
radikale kjønnsideologien opp-ned på
det kirken hittil har stått for i samlivsetikken. Det gjelder f.eks. forståelsen av
seksualitet og forplantning, betydningen
av kjønn og kjønnspolaritet, foreldreskap og barn, familie og slekt, m.m..
Vi ser allerede kirkelige
tilpasninger til den kjønnsnøytrale ideologien: I
mange menigheter kan
man f.eks. nå velge
”medmor” og ”medfar”
som alternativer når man
registrerer barn til dåp.

• Å erstatte far med en kvinne, og å bytte ut mor med en

mann, kommer ikke i konflikt med Jesu liv og lære.
• Barn har ingen gudgitt rett til sin egen mor og far.
• Fordi likekjønnede par må bruke kunstig befruktning,
donorer og surrogatmødre for å få barn, vil kirken på
sikt bli moralsk garantist for fertilitetsmarkedet.
• Forkynnelse og undervisning blant barn, ungdom
og voksne vil bli gjennomsyret av den nye læren.

Den kjønnsnøytrale ideologien

NYE UTFORDRINGER. Dersom kirken
innfører likekjønnet ekteskap, vil en
lang rekke nye utfordringer følge med
på lasset. Først kommer trolig krav fra
biseksuelle, transpersoner og polyamorøse. Senere følger grupper og minoriteter som representerer flere titalls ulike
kjønnsidentiteter og kjønnsuttrykk. Å tro
at kirkens samlivskamp bare dreier seg
om homofili, er korttenkt og uholdbart.

lesbiske, homofile, bifile og transpersoner”. I år har de igjen endret navn, nå
til ”FRI – Foreningen for kjønns- og
seksualitetsmangfold”. Lederen deres
uttalte nylig i media: ”Alle samlivsformer
har lik verdi, og vår vedtatte politikk er
at det hverken er antall personer eller
kjønn som skal avgjøre hva slags verdi
samlivsformen har.” De støtter derfor
den nystartede foreningen PolyNorge.

LLH. Navnebyttene til LLH de siste
årene illustrerer situasjonen: Fram til
2008 het foreningen ”Landsforeningen
for lesbisk og homofil frigjøring”. Da
skiftet de navn til ”Landsforeningen for

GRENSELØST MANGFOLD. Målet
for den radikale kjønnsideologien er å
avskaffe mann/kvinne-relasjonen som
norm. I stedet for hetero-normen vil man
innføre multi-normen. Det ønskede resultatet er et grenseløst mangfold (eller
bedre: et samlivsanarki), der ingen
samlivsform skal stå i noen særstilling. Hetero, homo, bi, poly, pan,
trans, m.m.m. – alt skal defineres
som like naturlig, normalt, rett og
godt for barn, for voksne, og for
samfunnet.

Hva skjer med
Stiftelsen MorFarBarn?

MorFarBarn har ingen planer om å legge inn
årene. Stiftelsen vil fortsette å samarbeide
med
og støtte folk i Den norske kirke, men ønsker
også å bruke mye tid og krefter på å støtte
frikirker og kristne organisasjoner.

HVA ER EKTESKAP? Fire kriterier har
hittil vært avgjørende i definisjonen av
ekteskapet: a) kjønn, b) antall, c) alder
og d) slektsnærhet. Ektepar må være
mann og kvinne, kun to, minst 18 år og
ikke i nær slekt. De tre siste kriteriene
varierer i ulike kulturer, men mann og
kvinne (to kjønn) har vært universelt
anerkjent i alle kulturer, religioner og
sivilisasjoner. Å fjerne kravet om to kjønn
betyr at man kaster vrak på det eneste
objektive kriteriet i definisjonen av ekteskapet. Det blir som å åpne en demning.
Flommen blir tilnærmet umulig å stoppe.
RO I KIRKEN? Å omdefinere ekteskapet betyr at Den norske kirke oppløser
mor-far-barn-relasjonens unike betydning. Dette er den mest dramatiske og
destruktive konsekvensen av å innføre
en kjønnsnøytral teologi. Fordi barneog familieperspektivet hittil er blitt
skjøvet under teppet, vil kirken møte
mange krevende utfordringer i de
kommende års samlivsdebatter. Det vil
nok ikke bli ro i kirken med det første ...

Disse kommer til å møte et stadig sterkere
press – fra media, politikere og aktivister,
men trolig også fra egne rekker.
Hjertelig takk for all forbønn og
støtte til MorFarBarn!
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