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UTTALELSE
Jeg vil avvise hele liturgiforslaget av bibelteologiske grunner og advare Kirkemøtet mot å vedta det.
Bibelbruken i forslaget er særdeles svakt mht. samliv og seksualitet. Annet var kanskje ikke å vente
da man jo, av ideologiske årsaker, må unngå alt bibelstoff som kan oppfattes «heteronormativt». Det
er i seg selv grunn god nok til å avvise forslaget. Det tar ikke høyde for å se Bibelen som øverste norm
for lære og liv. Og er dermed på kollisjonskurs med både Skrift og Bekjennelse
Særlig grotesk blir det i den tunge bruken av 1. Joh. 4, 7-12 som bærer av liturgiens bibelske
legitimitet. Den kjærligheten som det tales om her er Guds frelsende kjærlighet i Jesus Kristus,
agapè- kjærligheten som vi riktignok er kalt til å reflektere i våre liv og samliv, men som det ikke er
grunnlag for å identifisere med vår erotiske kjærlighet som både er av skapelsen og skadet av
syndefallet, og et viktig område i vår helliggjørelse.
Liturgiens (mis)bruk av agapè-motivet bidrar faktisk til å spiritualisere den (homo)erotiske
kjærligheten/seksualiteten fordi det bidrar til en sammenblanding av skapelsesmotiver,
syndefallsmotiver og frelsesmotiver. Vi ser i denne liturgien konturene av en nygnostisk,
nypaganistisk og synkretistisk erosteologi som faktisk lenge har hatt sine talspersoner innen queertheology- miljøet.
Kirkerådet/kirkemøtet kan umulig være klar over hvilken sekulær-liberal ideologisk kiøpenikade de
har blitt utsatt for ! Rettighetstenkningen trumfer Skrifttrosskapen. For en måte å starte
reformasjonsjubileet på !
At denne bibelbruken, helliggjort gjennom liturgiske vedtak, driver en kile inn i de sårbare
samarbeidsforholdene i kirkelivet og splitter den (allerede skjøre) alliansen mellom embet/råd og
evangelisk-luthersk legmannsbevegelse som har vært Kirkens force i 200 år. Det er bare èn side av
kostnadene ved det himmelropende kontrakt og tillitsbruddet som begås hvis (når) Kirkemøtet
vedtar denne liturgien.
DEN SOM HAR ØRER; HØR HVA ÅNDEN SIER TIL MENIGHETEN ! (Åp. 3,22)

