Likekjønnet
forbønnsliturgi?
- Nei takk.

I oktober 2013 erklærte flertallet i Bispemøtet at to menn eller to kvinner bør kunne inngå ekteskap i kirken
på lik linje med mann og kvinne. Bispeflertallet innrømmer imidlertid at en så radikal endring
av kirkens teologi om ekteskap og familie setter samholdet i kirken på en alvorlig prøve.
De foreslår derfor å innføre en forbønnsliturgi for likekjønnede par som er viet borgerlig.
1. UHOLDBAR INKONSEKVENS

Dersom kirken innfører gudstjeneste med
forbønnsliturgi for likekjønnede par som er
viet borgerlig, vil politikere, media og aktivister utøve et kontinuerlig press for å utvide
ordningen til å bli full vigsel. Hvordan vil
kirken kunne be for, velsigne og bekrefte
parene som "rette ektefolk", men nekte å vie
dem? Både tilhengere og motstandere av likekjønnede ekteskap vil være enige i at en slik
ordning er inkonsekvent og uholdbar – både
logisk, ideologisk og teologisk.

5. BARNA BLIR IGNORERT

Av uforståelige grunner tar verken Samlivsutvalget eller flertallsbiskopene barnas
situasjon på alvor. De har ingen refleksjoner og ingen svar på hvordan kirken skal
møte planlagt farløshet og morløshet hos
likekjønnede par som ønsker kirkelig forbønn eller vielse. Denne oppsiktsvekkende
tausheten er et signal om at saksbehandlingen er ufullstendig og overfladisk.

2. DYPTGRIPENDE FORVANDLING

Å innføre en forbønnsliturgi for likekjønnede
ekteskap som er inngått borgerlig, innebærer
at kirken anerkjenner disse forholdene som
legitime ekteskap i tråd med Guds skapervilje.
Kirkens ekteskapsteologi vil derfor allerede
med en forbønnsliturgi gjennomgå en dyptgripende forvandling: Likekjønnede parforhold
vil bli definert som en integrert del av Guds
skaperplan for ekteskap, familie og barn.

4. MER ENN EN SEREMONI

Debatten om forbønnsliturgi for likekjønnede
par kan få noen til å tro at det bare handler om
å innføre en ny seremoni. Det er feil. I realiteten dreier det seg om en endring av hele
kirkens teologi angående ekteskap og familie,
foreldreskap, barn og mor-far-barn-relasjonen.

Flertallsbiskopene sier: «Vi fastholder
fortsatt at det er mulig å være tilhenger av
likestilling mellom heterofile og homofile når
det gjelder adgang til å inngå ekteskap, og
samtidig være imot den tilsvarende likestilling når det gjelder adgang til adopsjon og
assistert befruktning.» Hvordan de har
tenkt å gjennomføre dette, er en gåte. Det
de beskriver, er egentlig et slags partnerskap (som Stortinget avskaffet for fem år
siden), og ikke ekteskap. Tror de at politikere, media og Åpen Kirkegruppe vil godta
obligatorisk barnløse «partner-ekteskap»?
Retten til barn var faktisk hovedgrunnen
til at politikerne vedtok den kjønnsnøytrale ekteskapsloven.

8. HVOR MANGE?

Ifølge Statistisk Sentralbyrå ble det i 2013
inngått 23.410 ekteskap mellom mann og
kvinne, og 252 likekjønnede ekteskap.
Av de likekjønnede parene vil kanskje
100 ønske kirkelig medvirkning. Bør
kirken endre hele sin skapelsesteologi på
familieområdet og risikere dyp splittelse
for at disse parene skal få en egen liturgi?

3. DØRÅPNER OG BREKKSTANG

Svært mange mener at kirken ikke har bibelsk
mandat til å omdefinere ekteskapet og å velsigne planlagt farløshet og morløshet. Forbønnsliturgi for likekjønnede par er derfor
en uaktuell løsning, ettersom en slik liturgi
utvilsomt vil fungere som brekkstang og
døråpner til en helt ny lære om ekteskapet.

7. BARNLØSE
”PARTNER-EKTESKAP”

9. ALVORLIGE KONSEKVENSER
6. EKTESKAP og BARN

Svært mange er enige i at kirken ikke kan
velsigne planlagt farløshet og morløshet som
etisk høyverdig og i tråd med Guds skapervilje. Av den grunn kan kirken heller ikke
velsigne og anerkjenne likekjønnede parforhold som ekteskap i en forbønnsliturgi. Ekteskap og barn hører nemlig uløselig sammen.
Det har politikerne forstått. Det bør også alle
kirkelige aktører innse.

Tyskeren Wolfhart Pannenberg blir regnet
som en av Europas viktigste teologer de
siste tiårene. Han sier følgende om ekteskap og homofili: «De som vil presse kirken til å endre lærenormen i dette spørsmålet, må forstå at de skyver kirken mot et
skisma [splittelse].» I USA har Evangelical
Lutheran Church of America (ELCA)
med over 5 millioner medlemmer opplevd
sannheten i Pannenbergs ord: På fire år
har ELCA mistet 23% av medlemmene på
grunn av endringer i samlivsteologien.

Ønsker du å støtte MorFarBarn i kampen for ekteskapet og barnet?
Vi takker hjertelig for faste eller sporadiske bidrag til konto nr: 3000.22.70028.
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