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Viktige spørsmål

Samlivsdebatten

om kjønn, samliv og barn

og utviklingen

• Er verden og mennesket skapt? Står vi ansvarlige overfor
en Skaper? – Eller finnes det ingen autoritet over og utenfor oss?

i samfunn og kirke

• Har barn rett til å kjenne sin egen mor og far og deres
slekt? - Eller har biologiske foreldre og slektninger liten betydning?
Kan far og mor like gjerne byttes ut med en omsorgsperson av
motsatt kjønn? Er planlagt farløshet og morløshet til barns beste?

• Er ekteskapet Guds skaperordning for én mann og
én kvinne? - Eller er ekteskapet en menneskelig oppfinnelse,
som vi står fritt til å definere som vi måtte ønske?

Tema 1

• Er samliv og ekteskap bare for to personer? - Eller er tre
eller fire personer like bra? Hvorfor? Hvorfor ikke?

• Er kjønn bestemt av biologi? Eller av følelser?
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Jesu budskap og eksempel

Noen sentrale årstall
i norsk lovgivning

 SKAPT OG ELSKET
Alle mennesker er skapt av Gud og har
samme verdi og menneskeverd. Vi er alle
høyt elsket av Ham. Samtidig lever vi i en
ufullkommen verden, der ikke alt fungerer slik Gud ønsker.

Forbud mot
samboerskap og
homoseksuell
atferd avskaffet.

 NESTEKJÆRLIGHET
Kristne er kalt til å møte alle mennesker med Jesu kjærlighet
– i ord, holdninger og handlinger. Guds ord oppfordrer oss til
å vise respekt, vennlighet, likeverd, empati, osv. overfor alle –
også dem vi kanskje er dypt uenige med.

1972

Partnerskapsloven
for par av samme
kjønn ble innført.

 NÅDE og SANNHET
Begge deler er nødvendig og bibelsk – ikke bare nåde eller
bare sannhet. Det er som to vinger, to årer, to togskinner.
Begge er viktige og uunnværlige. (Se Joh 1,14.17 og Ef 4,15)
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Kjønnsnøytral
ekteskapslov
+ endringer i
4 andre lover.
2008
Lov om
endring av
juridisk kjønn.

2016

2017

?

Den norske kirke
omdefinerte ekteskapet og innførte
likekjønnet liturgi.
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Juni 2008: Stortinget vedtok
radikale endringer i 5 lover

Uansvarlig saksbehandling
1. De radikale lovendringene i 2008 ble vedtatt …
a) uten offentlig utredning (NOU),
b) uten konsekvensanalyse,
c) uten stortingsmelding.

1) Ekteskapsloven §1: Kjønnsnøytral
definisjon: «To personer av motsatt
eller samme kjønn kan inngå ekteskap.»
2) Bioteknologiloven: To kvinner i parforhold får statens
hjelp til å føde barn ved assistert befruktning med sæd fra
en donor.
3) Barneloven §4a: «Eit barn kan ikkje ha både ein far og ei
medmor.» Dvs: Et barn med ”medmor” har ingen far og
farsslekt.
4) Adopsjonsloven: To menn eller to kvinner kan adoptere
utenlandske og norske barn på lik linje med mann og kvinne.
5) Partnerskapsloven: Avskaffet.
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Alt manglet! * Inge Lønning: «Undermåls saksbehandling».
2. Brudd på et viktig prinsipp i FNs Barnekonvensjon:
«Barnet skal, så langt det er mulig, ha rett til å kjenne sine
foreldre og få omsorg fra dem.»
3. Avstemningen i Stortinget:
* Ap, SV og Venstre stemte enstemmig for.
* Høyre og Senterpartiet var delt.
* KrF og FrP stemte enstemmig mot.
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Samlivsdebatten i

Usannheter om ekteskap og barn

Den norske kirke

som norsk familielovgivning nå bygger på

1. EKTESKAPET er ingen skaperordning eller fast definert

Diskusjonen om
homofilt samliv
startet i kirkelige
organer.

institusjon med konkrete kjennetegn. Ekteskapet er en elastisk
institusjon, en «sosial konstruksjon», som det rådende stortingsflertall har mandat til å definere og omdefinere som de måtte ønske.
2. RELASJONEN mellom mor, far og barn er ikke
unik. Den kan like godt erstattes av andre
relasjoner. Mor-far-barn-relasjonen er bare én
variant blant andre like naturlige og verdifulle
«normalvarianter».

Fra ca 1990 • 1997 • 2004-2007
Bispeutredning: Likekjønnet ekteskap vil
være «kirkesplittende
vranglære».

3. BLODSBÅND, SLEKT, ARV, gener og biologisk tilhørighet er
uvesentlig i et menneskes liv. Sammenhengen mellom seksualitet
og fruktbarhet, barn, foreldreskap og familie er uten betydning. Det
som er viktig for barn, er at de har gode omsorgspersoner.
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Bispemøtet, Lærenemnda og Kirkemøtet avviste likekjønnet ekteskap.
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•

Kirkemøtet vedtok å
innføre likekjønnet
teologi og liturgi.
2013 • 2017

Et kirkelig samlivsutvalg anbefalte
kjønnsnøytral
teologi og liturgi.
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En bibelsk forståelse av ekteskapet

Utfordringen

1 Mos 2,24  Matt 19,5  Mark 10,7-8  Efes 5,31

fra den radikale kjønnsideologien

(Bibel 2011)

Den naturlige
familien med
mor og far

Voksen,
selvstendig person
«Derfor skal mannen forlate
sin far og sin mor og
holde fast ved sin kvinne,

Ny familie,
ny sosial enhet,
livslang trofasthet

og de to skal være én kropp.»

Et par, bestående
av én mann og
én kvinne

Prosess med
kjærlighet,
læring og
utvikling

Denne ideologien frontkolliderer med grunnleggende
sannheter i kristen samlivsetikk – sannheter som er basert
på biologi, barns gudgitte rettigheter og Bibelens budskap .

Oppbrudd,
ny livsfase,
ny lojalitet

1. Kjønn
2. Seksualitet
3. Foreldreskap
4. Barn
5. Ekteskap
6. Familie

Mann og kvinne,
to kjønn som
tilhører og utfyller
hverandre

En unik enhet mellom
mann og kvinne
 Familie og
foreldreskap
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To løgner om toleranse

Hva er
TOLERANSE?

Den kjente pastoren Rick Warren er forfatter av
vår tids mest solgte kristne bok: Et målrettet liv
(The Purpose-Driven Life). Han sier:

A. Misforstått oppfatning av toleranse:
«Du er bare tolerant hvis du mener at min mening og
overbevisning er like bra som din.»

«Vår kultur har akseptert to store løgner.
Den første er denne:
Hvis du er uenig i et menneskes livsstil,
er det fordi du frykter eller hater dem.

B. Ekte toleranse:

Den andre løgnen sier:
Å elske noen betyr at du godtar alt de tror eller gjør.

«Jeg er dypt uenig med deg, men jeg vil uansett
respektere og forsvare din rett til å mene det du gjør.»

Begge løgnene er meningsløse.
Du behøver ikke å gå på kompromiss med dine
overbevisninger for å være barmhjertig.»

(Ofte kan det være nødvendig å tilføye: «Jeg håper du vil gjøre
det samme overfor meg. Toleransen må være gjensidig,
ikke enveiskjørt.»)
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Bibelens utfordring:

Det kristne svaret:

Et tydelig JA-budskap

Radikal og uventet kjærlighet

 JA til Bibelen som forpliktende autoritet for tro,
lære og liv.
 JA til ekteskapet som Guds skaperordning for
én mann og én kvinne.
 JA til mor-far-barn-relasjonens særstilling og
unike betydning.
 JA til barns gudgitte rett til
å kjenne sin egen mor og far.
 JA til barneperspektivet i
kirkens teologi og praksis.

Jesus i Bergprekenen: Matteus 5,44-45
Elsk deres fiender,
velsign dem som forbanner dere,
gjør godt mot dem som hater dere,
og be for dem som krenker dere og forfølger dere.

Paulus i 1 Korinterbrev 4,12-13:
Når vi blir utskjelt, velsigner vi.
Når vi blir forfulgt, holder vi ut.
Når noen håner oss, svarer vi med vennlighet.
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Vår tro og vårt budskap bygger på
et tydelig JA til Guds gode vilje på alle livsområder –
også i spørsmål om seksualitet og samliv.
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