
 

 
 
 
 
 
 
 
Til Kirkerådet 
Postboks 799 Sentrum 
0106 Oslo                
 
 
 
 
 
Vigsling og ansettelse i Den norske kirke av homofile som lever i partnerskap.  
Innspill til Kirkerådets arbeid med en Kirkemøte-sak. 
 
 
Vi viser til deres brev av 18.06.07 til de teologiske fakultetene med invitasjon til å komme med 
innspill til saksdokumentet KR 23/07. 
 
Fra Menighetsfakultetets ståsted vil vi anbefale at saken utsettes og ikke tas opp til 
realitetsbehandling ved årets kirkemøte. Vi ser behov for en bredere utredning der det tas sterkere 
hensyn til både etikk og kirkeordning. 
 
For øvrig viser vi til Lærerrådets uttalelse av 7. mai 2007 To velbegrunnede standpunkt? En 
vurdering av uttalelsen fra lærenemda om homofilisaken som ble oversendt Kirkerådet v/ direktør 
Jens-Petter Johnsen den 9. mai. Fra denne uttalelsen vil vi særlig vektlegge utdrag fra 
konklusjonen (punkt 4 s. 13-14). Her sitert:  
       

Lærenemnda avgrenser sitt drøftingstema slik at viktige sider ved homofilisaken som etisk 
problem ikke blir godt nok belyst. Nemnda har forstått sitt mandat slik at den ikke har gått 
nærmere inn på forholdet til det brede erfaringsfeltet som også er relevant for å vurdere 
homofilt samliv som etisk problem i dag.  
 
Denne avgrensningen får på ulike måter betydning for argumentasjonen både for og mot 
homofilt samliv.  
 
        1. Avgrensningen bidrar til at det ikke blir godt nok begrunnet  
           hvorfor halvparten av medlemmene kan forsvare homofilt  
           samliv i dag, selv om også de mener at bibeltekstene i sin  
           historiske mening er entydige i sin avvisning.  
        2. Avgrensningen bidrar til at det ikke blir godt nok begrunnet  
           hvorfor den andre halvparten av medlemmene, som avviser  
           homofilt samliv, også kan forsvare dette som et etisk  
           standpunkt i dag.  
 
Uttalelsen fra Lærenemnda gir dermed ikke noe godt nok faglig grunnlag for å ta stilling til 
spørsmålet om homofilt samliv som etisk problem i dag. Det gjenstår et mer grundig arbeid 
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med forholdet mellom bibelmaterialet og det omfattende erfaringsfeltet som også er 
relevant når kirken skal ta stilling til det etiske spørsmålet. Det tilsier at en vurderer videre 
utredning av sider ved saken som foreløpig ikke er godt nok belyst.  
 
Argumentasjonen for homofilt samliv har ikke tilstrekkelig bibelsk begrunnelse, og 
konklusjonen har heller ikke god nok støtte i allmennetiske overveielser eller i relevant 
erfaringsmateriale.  
 
Men uttalelsen fra Lærenemnda gir heller ikke grunnlag for å avblåse den kirkelige 
debatten om homofilt samliv. Argumentasjonen mot homofilt samliv har en bedre bibelsk 
begrunnelse, men er heller ikke tilstrekkelig med tanke på aktuell erfaring eller 
allmennetiske overveielser.  
 
 

 
 
 
 

Oslo, 23.08.07 
 
Med vennlig hilsen for 
Det teologiske Menighetsfakultet, 
 

 
Vidar L. Haanes 
rektor 
 
 
 
  


