
Spørsmål 
ved et årsskifte

1. Hvert år er det ca 260 norske par 
som inngår ”likekjønnet ekteskap”, ifølge 
Statistisk Sentralbyrå. Antakelig vil under 
halvparten av disse parene velge kirkelig 
vigsel, dersom kirken åpner for dette. Er 
det fornuftig og forsvarlig av kirken å 
omdefinere sin teologi om ekteskap og 
barn for å imøtekomme disse parene? 

2. ”Åpen Kirkegruppe for lesbiske og 
homofile” har aktivititet i Oslo, Bergen, 
Trondheim og Stavanger. Hver lokal-
gruppe samler vanligvis noen titalls 
mennesker på sine arrangementer.  
Bør kirkelige organer betrakte Åpen 
Kirkegruppe som et talerør for alle  
kristne med homoseksuelle følelser?

3. Ekteskapet mellom mann og kvinne 
er en grunnleggende skaperordning, 
innstiftet av Gud. Senest i 2007 argu-
menterte et nesten enstemmig bispemøte 
sterkt og godt for dette. Nå sier flertallet 
det motsatte. Det skaper ikke tillit og 
troverdighet. Hvem har gitt biskoper  
og Kirkemøte mandat til å endre skaper-
ordninger som både er biologisk og 
bibelsk forankret, og til barns beste?

4. I den kjønnsnøytrale ideologien står 
ikke mor-far-barn-relasjonen i noen 
særstilling. Den er bare én blant flere  
likestilte familieformer. Kan kirken  
innføre en teologi og en ideologi som 
oppløser betydningen av mor og far? 

5. Jesus oppgraderte barns verdi og  
betydning på en radikal måte. Finnes 
det noe i evangeliene som tyder på at 
Jesus ville ha velsignet planlagt farløs-
het og morløshet? 

6. Barneloven §4a sier: Et barn som har 
fått en ”medmor”, har ingen far. ”Med-
mor” erstatter far og hans slekt, og hun 
overtar alle fars rettigheter og plikter for 
all framtid. Bør kirken legitimere og 
tilpasse seg denne familieideologien?

7. Med Jesus som forbilde er alle 
kristne kalt til å møte lesbiske, homofile, 
bifile, polyamorøse og transpersoner 
med respekt og kjærlighet. Men må  
kirken av den grunn omdefinere hele 
sin teologi om ekteskap og barn? 

8. Hvis kirken innfører en kjønnsnøy-
tral ekteskapsteologi, vil prester kunne 
reservere seg mot å vie likekjønnede par. 
Men hva med organister,  kirketjenere, 
diakoner, kirkeverger, søndagsskole-
lærere, konfirmantlærere, menighets-
råd, osv? Vil også de få reservasjonsrett 
i sin undervisning og praksis?  

9. Radikale endringer i lære og liturgi 
kan i dag vedtas ved simpelt flertall i en  
kampvotering på Kirkemøtet. Bør ikke 
vedtak i avgjørende spørsmål kreve 2/3 
flertall på to forskjellige Kirkemøter?

10. I morgen – 1. januar – er det fem 
år siden Partnerskapsloven ble avskaffet 
og den kjønnsnøytrale ekteskapsloven 
innført. Hva var den viktigste forskjel-
len på de to lovene, og hovedmotivet 
for lovendringene?  Svar: Retten til barn. 
Politikerne skjønte at ekteskap og barn 
hører uløselig sammen.

11. Bispeflertallet antyder at det bør 
være mulig å innføre ”likekjønnet ekte-
skap” i kirken uten at barn følger med 
som en rettighet. Snakker de ikke da 
om partnerskap, og ikke om ekteskap? 
Hvor mye realisme er det i flertalls-
biskopenes tankegang?

12. Den europeiske menneskeretts-
domstol i Strasbourg har ved flere  
anledninger slått fast at det ikke er  
diskriminerende å definere ekteskapet 
som en institusjon for mann og kvinne. 
Forteller ikke dette at ”menneske- 
rettigheter” og ”diskriminering” er 
ugyldige argumenter i debatten?

13. I en meningsmåling i Fædrelands-
vennen i oktober i år sier rundt 10.000 
mennesker i Agderfylkene (ca 5% av 
den voksne befolkning) at de vil melde 
seg ut av Den norske kirke hvis kirken 
begynner å vie personer av samme 
kjønn. Hvordan vil kirken møte en  
slik situasjon? 
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Ønsker du å støtte MorFarBarn i den kirkelige kampen for ekteskapet og barnet? 
Ukene fram til Kirkemøtet 3.-8. april 2014 blir avgjørende. 

Vi takker hjertelig for faste eller sporadiske  bidrag til konto nr:  3000.22.70028.  

De første månedene av 2014 kan bli avgjørende for Den norske kirkes framtid.  
Grunnleggende spørsmål om ekteskap og foreldreskap, familie og barn, seksualitet og  

kjønnspolaritet står på dagsorden. Dersom kirken innfører en likekjønnet liturgi og lære om  
ekteskapet, vil det også påvirke andre kirkesamfunn – og det felleskirkelige samarbeidet.  

Stiftelsen MorFarBarn har formulert noen spørsmål til refleksjon. De klargjør hva som står på spill.
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