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En erklæring

om ekteskapet,
barnet og Bibelen

Sannheter vi tror på, bekjenner og forsvarer:
1. Ekteskapet er Guds skaperordning for én mann og
én kvinne – innstiftet av Gud og bekreftet av Kristus (1
Mosebok 1,26-28 og Matteus 19,4-6).

2. Ekteskap, foreldreskap og barn hører uløselig

sammen. Hvis kirker og menigheter innfører seremonier
og liturgier for "likekjønnet ekteskap", betyr det uunngåelig
at de deﬁnerer kjønn som uvesentlig og at de godtar og
velsigner planlagt farløshet og morløshet. Ekteskap uten
rett til barn er utenkelig og lar seg ikke gjennomføre.

3. Med Jesus som forbilde er alle kristne kalt til å

møte lesbiske, homoﬁle, biﬁle, transpersoner og
andre seksuelle minoriteter med respekt og nestekjærlighet. Det er fullt mulig å møte alle mennesker med
vennlighet, saklighet og kristen nestekjærlighet uten å gi
etter for krav om å dekonstruere Guds skaperordninger
og bud angående ekteskap, foreldreskap og barn.

4. Barn har en gudgitt rett til sin egen mor og far.

Ingen kristen kirke har bibelsk mandat til å innføre en
teologi der far eller mor og deres slekt blir deﬁnert som
overﬂødig og irrelevant. Dette blir med nødvendighet
resultatet i kirker som tilpasser seg en kjønnsnøytral
teologi.

5. Barn er en gave – ikke en rettighet eller en

handelsvare. Barns rettigheter må veie tyngre enn
voksnes krav og ønsker.

6. Guds folk kan ikke følge politikerne når de

deﬁnerer bort far som en "sædcelle" eller en "donor".
Kirker og menigheter må avsløre at Barneloven §4a
bygger på en løgn når den erklærer at barn som har fått
en "medmor", ikke har far.

7. Kristne kirker kan aldri tilpasse seg en ideologi
som fremmer handel med sæd og egg, donorer og
surrogatmødre. I stedet må kirken være en profetisk
røst som taler barnets sak, med Jesus som forbilde.

8. Det er ikke diskriminering å behandle vesens-

forskjellige samlivsformer ulikt; det er i realiteten
en saklig og velbegrunnet differensiering. De som blir
diskriminert, er barna som blir fratatt retten til sin mor
eller far og deres slekt.

9. Man er ikke intolerant eller fordomsfull fordi

man mener at ekteskapet er for mann og kvinne,
og at barn har rett på sin egen mor og far. Tvert imot:
Man tar bare biologien, barnet og Bibelen på alvor.

10. Barneperspektivet må styre kristen teologi om

familie og barn, noe som også er i tråd med FNs Barnekonvensjon. Kirker og menigheter viser ikke kjærlighet
til barn hvis de omdeﬁnerer ekteskapet og lærer at
planlagt farløshet og morløshet er i pakt med Guds
skapervilje.

Spørsmål til samtale

A. Les erklæringen i gruppa.
B. La hver person velge ut de tre
punktene de mener er viktigst,
helst sammen med en begrunnelse. Hvilke fem punkter får
størst tilslutning i gruppa?

C. Hvilke andre momenter
kunne eventuelt være med i en
slik erklæring?
D. Hvilke(t) av de 10 punktene
synes dere har minst vekt og
kunne eventuelt utelates?

E. Mange i Norge er positive til
den kjønnsnøytrale ideologien.
Hvilke motforestillinger og
argumenter vil de – etter deres
erfaring – møte denne erklæringen
med? Hvordan vil dere svare?
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