Ekteskap= kvinne + mann
• Ekteskap,
foreldre				
skap og barn hører
uløselig sammen –
både bibelsk, historisk
og kulturelt. Hvilken
betydning bør dette ha
for kirkens ekteskapsteologi? Hvilken rolle
bør barneperspektivet
spille i kirkens teologi
og praksis?

Mor + Far + Barn = sant

Hva vil det innebære dersomom kirken gjør ekteskapet kjønnsnøytralt
og innfører en liturgi for ”likekjønnet ekteskap”?
Her er noen nyttige spørsmål til refleksjon og samtale:
• Det viktigste motivet
for å avskaffe partner• Ifølge Bibelen og kristen teologi er
• Kirkelige ledere ville trolig aldri ha

• Er det nødvendig for

kirken å dekonstruere
sin teologi om ekteskap,
foreldreskap og barn
for å kommunisere kjærlighet og respekt overfor
homofile, bifile og polyamorøse? Kan ikke disse
holdningene uttrykkes på
andre måter?

• Ifølge store undersø-

kelser i bl.a. England,
Canada, Sverige og Norge
er det ca 1% av befolkningen som definerer seg
som homofile. Blant disse
er det i Norge bare et lite
mindretall som ønsker
å gifte seg – ca 260 par i
året, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Trolig vil mindre
enn halvparten av dissse
ønske å gifte seg kirkelig.
Bør kirken omdefinere
hele sin teologi om ekteskap og barn for å etterkomme krav fra denne
lille gruppen?

foreslått å innføre likekjønnet ekteskap
på egenhånd, uten at staten først hadde
gjort det. Hva signaliserer dette om
grunnlaget og motivasjonen for å ville
endre ekteskapet i sine grunnvoller?

• Finnes det bibelsk belegg

for å mene at likekjønnede par
handler etisk høyverdig og i
pakt med Guds skapervilvje når
de skaffer seg planlagt farløse
og morløse barn ved assistert
befruktning eller surrogati?

• Hvilke problemer (og evt fordeler) kan vi forvente dersom
kirken oppløser betydningen
av kjønnspolariteten mellom
mann og kvinne, og oppgir
barns rett til mor og far?

• Barneloven 4a sier: ”Eit barn

kan ikkje ha både ein far og ei
medmor.” Et barn som har fått
en medmor, har altså ingen
far, ifølge norsk lov. Bør kirken
tilpasse seg denne statlige
ideologien?

ekteskapet mellom mann og kvinne
en skaperordning, innstiftet av Gud.
Har biskoper og Kirkemøte mandat
til å endre på dette? Hvorfor? Hvorfor

• Hva er kirkens budskap til alle

dem som har homofile, bifile og
polyamorøse følelser, men som
ønsker å leve i pakt med Bibelens
seksualetikk?

• Den norske kirke står

sammen med den verdensvide
kirke i læren om ekteskapet og
barnet. Hvilke ulemper (og
eventuelle fordeler) er sannsynlige dersom kirken bryter
med denne felleskirkelige
forståelsen av ekteskapet?

• Hva skal konfirmanter og

barn i søndagsskolen lære
om Guds vilje for samliv
og ekteskap, familie og
barn hvis kirken innfører
likekjønnet ekteskap?
Hvilke bibeltekster bør
man unngå å ta opp? Hva
skal man gjøre i menigheter
der lærerne er uenige?

• Jesus oppgraderte barns

skapsloven og innføre en
kjønnsnøytral ekteskapslov, var at likekjønnede par
skulle få rett til barn. Vil
det være mulig for kirken
å innføre ”likekjønnet
ekteskap” uten samtidig
å gi parene rett til å skaffe
seg barn med kirkens
velsignelse? Evt hvordan?

• Er det realistisk å tro at

kirken kan leve godt med
”to syn og to praksiser” i
spørsmålet om ekteskap,
foreldreskap og barns rett
til mor og far? Hvorfor?
Hvorfor ikke?

• Den radikale kjønnsideologien likestiller alle typer samliv.
Hetero, homo, bi, poly, trans,
single – alt defineres som like
naturlig og bra for barn og
voksne. Hvor går grensen for
hva kirken kan akseptere og
velsigne? Bør kirken særbehandle homofile sammenlignet med andre seksuelle
minoriteter? Er bifiles og
polyamorøses kjærlighet
mindre verd?

verdi og betydning på en
radikal måte. Finnes det
grunner til å tro at han ville
ha velsignet en ideologi
som fratar barn retten til
sin egen far eller mor?

Ønsker du å støtte MorFarBarn i den kirkelige kampen for ekteskapet og barnet?
Det neste halvåret fram til Kirkemøtet i april 2014 blir avgjørende.
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