Ekteskap, liturgi og
politikk
Kirkens lære om ekteskapet blir uttrykt i bryllupsliturgien: Det er en ordning innstiftet av Gud ved skapelsen,
før syndefallet. Med rette har derfor kirken i århundrer kalt ekteskapet for en skaperordning.
Før Stortinget vedtok den kjønnsnøytrale ekteskapsloven var Den norske kirkes organer massive i sin avvisning:

9 av 11 biskoper • 83% av Kirkemøtet • Solid ﬂertall i Kirkerådet • 16 av 20 medlemmer i Lærenemnda
Vil kirken nå kaste vrak på Bibelens entydige lære og sin totusenårige teologi om ekteskap,
familie og barn og tilpasse seg politiske ideologier og trender? Det blir i tilfelle en dramatisk helomvending.

Fra bryllupsliturgien

Bispemøtet

• Gud har ordnet det slik at mann og kvinne
skal være ett og stadfestet dette fellesskapet
med sin velsignelse. Ekteskapet er Guds
gode gave.

9 av 11 biskoper i 2007:
• "Kristen tro forstår ekteskapet mellom mann
og kvinne som en ordning innstiftet av Gud
Skaperen."

• Guds ord vitner om ekteskapet at det er
hellig og ukrenkelig.

• "Kristen tro og livstolkning bekrefter
ekteskapet mellom mann og kvinne som en
universelt utbredt samfunnsordning. (...)
Menneskelivet videreføres som samliv mellom
mann og kvinne. I den forstand er kjønnspolariteten konstituerende for ekteskapet."

• Det står skrevet i Første Mosebok: "Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han
det, til mann og kvinne skapte han dem. Gud
velsignet dem og sa til dem: 'Vær fruktbare og
bli mange, fyll jorden og legg den under dere!'"
1 Mosebok 1,27-28a
• Vår Herre Jesus Kristus sier: "Har dere ikke
lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem
til mann og kvinne og sa: 'Derfor skal mannen
forlate sin far og sin mor og holde seg til sin
hustru, og de to skal være ett.' Så er de ikke
lenger to; deres liv er ett. Det som Gud altså
har sammenføyd, skal mennesker ikke skille."
Matteus 19,4-6

Lærenemnda
• "Ekteskapet er en ordning etter Guds vilje,
innstiftet av Gud ved skapelsen til mann og
kvinne for å videreføre skaperverket. [...]
Forholdet mellom mor, far og barn er en
skapelsesmessig gitt orden i det bibelske
familiemønster, og en grunnstruktur i
luthersk samlivsetikk" (side 100).

• "Vi anser departementets forslag [om likekjønnet ekteskap] ikke bare som et brudd med
kristendommens og de ﬂeste andre religioners
ekteskapsforståelse, men som et sosialt,
kulturelt og økologisk eksperiment med
konsekvenser vi neppe overskuer."

Vranglære?
På oppdrag fra Bispemøtet utarbeidet biskop
Odd Bondevik, Sigurd Osberg og Halvor Bergan
i 1997 et 30-siders dokument kalt Kirkens
enhet og troens fundamenter. Dokumentet
drøfter bl.a. forholdet mellom homoﬁlt samliv og
heteroﬁlt ekteskap. Det ble sendt ut av Bispemøtet som en ressurs til kirkelige organer.
På side 29 og 30 oppsummerer biskopene de
viktigste konklusjonene. Her er noen av dem:

• "Det er bred enighet i nemnda om at ekteskapet mellom kvinne og mann er uttrykk for den
orden i skaperverket som gir seg av kjønnsdifferensieringen. Her ligger betingelsene og
mulighetene for forplantning og videreføring av
slekten. Denne kjensgjerning setter relasjonen
mellom mor, far og barn i en særstilling"
(side 105).
Fra Lærenemndas uttalelse: "Skriftforståelse og skriftbruk med særlig henblikk på homofilisaken", 2006.

• Skriften inneholder [...] både Guds lov og
evangeliet. Forkynnelsen av evangeliet er i
en stadig dialektikk med Guds lov, som gir
uttrykk for hans vilje for hvordan det menneskelige liv og fellesskap skal fungere.
• Av dette fremgår at også spørsmål som hører
inn under livsførselen, etikken, kan være lærespørsmål, der avvikende lære og praksis kan
true kirkens enhet.
• Å sidestille heteroﬁlt ekteskap med homoﬁlt
samliv er i strid med grunnleggende etiske
prinsipper i Bibelen og må anses som kirkesplittende vranglære."

• "Samfunnet bør i sin lovgivning ikke legge
til grunn at frembringelse av barn er en
rettighet. (...) Flertallet vil avvise en slik form
for rettighetstenkning."
Disse uttalelsene ﬁkk støtte av Haugland Byfuglien,
Kjølaas, Riksaasen Dahl, Kvarme, Skjevesland,
Wagle, Hagesæther, Baasland og Bondevik.

Kirkemøtet
• "Ekteskapet mellom mann og kvinne er
begrunnet i kristen tradisjon og tenkning og
er en felles verdi i vår kulturtradisjon i vid
forstand."
• "Kirkemøtet vil fastholde at ekteskapsbegrepet fortsatt skal forbeholdes det ofﬁsielt
inngåtte og forpliktende samlivet mellom
mann og kvinne."
83% av Kirkemøtet 2007 stemte for uttalelsen

På www.morfarbarn.no finnes alle de 9 infoannnonsene MorFarBarn har publisert de siste ukene
– under menyen "Ekteskapskampen i kirken".

Om ikke Stortinget hadde omdefinert ekteskapet, ville ingen biskop ha foreslått at kirken burde gjøre det på egenhånd.
Nye lover og postmoderne ideologi synes altså å veie tyngre enn Bibelens lære og kirkens skapelsesteologi. Det er dramatisk.
Er kirken kalt til å proklamere:

"Så sier Stortinget!" eller: "Så sier Herren!" ?
Hver søndag i fastetiden ber menighetene i Den norske kirke det gamle Litaniet. Der lyder det i strofe 6:

"Styr og led din hellige kristne kirke, og la den forenes i din sannhet.
Gi kirken tjenere som holder fast på ditt ord. Bevar oss fra vrang lære og død tro."

Stiftelsen MorFarBarn, Postboks 8253, 4676 Kristiansand

Uthevninger av ord i teksten
er gjort av MorFarBarn.

Konto: 3000.22.70028 • post@morfarbarn.no • Tlf 99 23 23 54 • www.MorFarBarn.no

