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• Hvis kirken åpner seg for den kjønnsnøy-
trale ideologien, vil det ikke ta mange år 
før en kjønnsnøytral tankegang har infiltrert 
store deler av budskapet som blir undervist 
og forkynt til barn, unge og voksne, i søn-
dagsskole og konfirmantarbeid, i prekener, 
bibeltimer og sjelesorg. Å tro noe annet er 
etter all sannsynlighet ren ønsketenkning. 
For hvordan er det mulig å unngå en slik 
utvikling hvis kirkens liturgi, lære og praksis 
formidler at kjønn er irrelevant i alt som har 
med ekteskap å gjøre – og dermed også 
med familie og barn?

• Når kirken ikke lenger lærer at mor, far og 
barn er Guds ordning for familie og barns 
oppvekst, settes det i gang en dynamikk 
som vanskelig lar seg stoppe. Ikke minst 
er dette tilfelle i en folkekirke der politikere, 
media og pressgrupper har stor innflytelse. 
Å tro at endringene bare vil angå voksne 
par uten barn, og ikke føre til en helt ny 
teologi om familien, er urealistisk og naivt. 

Konsekvenser

     Tankevekkende kronologi
1997: Bispemøtet stiller seg bak følgende konklusjon i en 30 siders samlivsutredning skrevet av tre biskoper: ”Å sidestille heterofilt ekteskap   
          med homofilt samliv er i strid med grunnleggende etiske prinsipper i Bibelen og må anses som kirkesplittende vranglære.”
2004: En kjønnsnøytral ekteskapsforståelse blir avvist av et enstemmig bispemøte, inkludert biskop Gunnar Stålsett og Rosemarie Køhn.
2005: Et enstemmig bispemøte gjentar sin avvisning av en kjønnsnøytral ekteskapsforståelse.
2006: 16 av Lærenemndas 20 medlemmer uttaler at en kjønnsnøytral ekteskapsforståelse strider mot kristen teologi.
2007: 83% av Kirkemøtet stemmer for en uttalelse som avviser en kjønnsnøytral ekteskapsforståelse.
2007: 9 av 11 biskoper og nesten samtlige bispedømmeråd avviser regjeringens planer om en kjønnsnøytral ekteskapslov.
2008: Stortinget vedtar den kjønnsnøytrale ekteskapsloven på tross av massiv motstand fra kirkelige og kristne organer. 

I media – og også i kirken – blir likekjønnet ekteskap svært ofte framstilt som et spørsmål om bryllup:  
”Bør likekjønnede par få gifte seg i kirken?” Spørsmålet blir redusert til kun å handle om innføringen  
av en ny kirkelig seremoni. Dette er en utilstrekkelig, overfladisk og delvis manipulerende framstilling. 

I virkeligheten står hele kirkens skapelsesteologi angående samliv, familie og barn på spill.  
Hvis Kirkemøtet 6.-12. april bestemmer at det skal utarbeides en likekjønnet ekteskapsliturgi,  

som Kirkemøtet så vedtar i 2017, vil kirken få en helt ny lære og praksis angående: 

• Forståelsen av familie og slekt   • Barns rett til sine foreldre   • Ekteskapets definisjon og særpreg  
• Seksualitetens mening og rammer  • Betydningen av kjønn  • Læren om mann og kvinne, mor og far  
• Planlagt farløshet og morløshet  • Forplantning og foreldreskap  • Betydningen av biologiske relasjoner 

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

• Ved å sende en SMS med kodeordet Barn til telefonnummer 2380, gir du kr 100,- til arbeidet vårt.  
 

"Så sier Herren", eller: "Så sier Stortinget"?

Nyttig statistikk 
• I en stor undersøkelse av den norske befolkning,  
publisert i 2010, skriver Statistisk Sentralbyrå  at  
”1,2 prosent klassifiserte seg som homofile,  
lesbiske eller bifile.” Se rapporten Seksuell 
identitet og levekår. Liknende tall finner man også 
i offentlige undersøkelser fra blant annet Sverige, 
Storbritannia og Canada.

• I 2015 var det 22.738 par som inngikk ekteskap 
i Norge.

• I 2015 var det 300 norske par som inngikk  
likekjønnet ekteskap.  

• Ca en tredel av norske ekteskap blir inngått i  
Den norske kirke.

• Hvis andelen likekjønnede par som ønsker kirkelig 
vigsel, er den samme som for andre par, innebærer 
det at ca 100 likekjønnede par hvert år vil bli viet  
i kirken.

• Ca to prosent av de kristne i verden tilhører 
kirkesamfunn som har innført en kjønnsnøytral  
ekteskapsteologi. (Vårt Land, 13. nov 2015)

De siste årene er det ingen som har presentert nye og viktige  
bibelske/teologiske innsikter eller oppdagelser om ekteskapet  
og kristen samlivsetikk. Det eneste nye er at Stortinget i 2008  
omdefinerte ekteskapet, innførte en kjønnsnøytral ekteskapslov 
og fratok barn retten til å kjenne begge sine biologiske foreldre. 

Hvis Stortinget ikke hadde vedtatt den kjønnsnøytrale ekteskaps-
loven, ville verken biskoper eller Kirkemøtet ha foreslått at kirken 
burde omdefinere ekteskapet på egenhånd. Politiske vedtak og 
ideologisk press ser altså ut til å veie tyngre enn Bibelen, skapelses-
teologien og Guds ordninger for samliv. Det er dramatisk.

Hva skal en prest gjøre når to kvinner har 
fått barn med ukjent donor i Danmark, og 
nå vil gifte seg i kirken? Eller når to menn 
har vært i USA og betalt en surrogatmor 

for å bære fram et barn? Bør presten 
nekte å vie dem? Bør han markere sin 

motstand mot planlagt farløshet og mor-
løshet? Eller må presten bare godta at 

dette er en naturlig og uunngåelig 
konsekvens av kirkens nye teologi?

Dilemmaer


