
1. Ekteskapet er Guds skaperordning for  én mann og én kvinne – innstiftet av Gud og  bekreftet av Kristus og apostlene. Det finnes ikke  et eneste bibelsk eksempel på ekteskapet kan være  noe annet enn mann og kvinne.
2. Ekteskap, foreldreskap og barn hører uløselig sammen. Hvis kirken innfører liturgi for "likekjønnet ekteskap", betyr det at kirken også vil måtte godta plan-lagt farløshet og morløshet. Verken Kirkemøte, biskoper eller prester vil kunne hindre dette. Likekjønnet ekte-skap i kirkelig regi uten rett til barn er utenkelig og vil ikke la seg gjennomføre i praksis. 

3. Med Jesus som forbilde er 
alle kristne kalt til å møte  
lesbiske, homofile, bifile og 
transpersoner med nestekjær-
lighet, vennlighet og saklighet. Dette betyr imidlertid ikke at kirken av den grunn er forpliktet til å gi etter for ønsker og krav som strider mot Guds vilje og bud. Det er fullt mulig å møte ethvert menneske 

med kristen nestekjærlighet – også når vi er dypt uenige med dem. 
4. Barn har en gudgitt rett til sin egen mor og far, så langt det er mulig og forsvarlig. Ingen kirke har bibelsk mandat til å innføre en teologi der far eller mor blir definert som overflødig. Men det vil skje dersom kirken tilpasser seg den kjønnsnøytrale ideologien.  Da vil ikke lenger kjønnspolariteten og mor-far-barn-relasjonen være basis for kirkens lære om ekteskap, foreldreskap og familie. 

5. Barn er en gave, ikke en rettighet eller en  handelsvare. Kristne kirker kan aldri medvirke til at barn gjøres til en "rettighet" for voksne. En slik ideologi frontkolliderer med Jesu budskap. Barns behov og rettigheter må veie tyngre enn voksnes krav og ønsker om selvrealisering. 

6. En kirke med Jesus Kristus som forbilde 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. Kirken kan ikke tilpasse seg den kjønns- nøytrale ideologien, 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 vesensforskjellige 
samlivsformer ulikt. Det er i 
realiteten en saklig og velbegrun-
net differensiering. Ved å bruke 
barneperspektivet ser man at det i virkeligheten er barna som blir 
diskriminert og mister rettigheter ved at mor eller far blir definert 
som overflødig. 
9. Man er ikke intolerant  
eller ukjærlig 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 biologien, barnet og Bibelen  på alvor.

10. Barneperspektivet må styre kirkens teologi  om ekteskap, familie og barn. Dette er i tråd med FN's Barnekonvensjon. Kirken viser ikke Jesu kjærlighet og respekt overfor barn hvis ekteskapet gjøres kjønns-nøytralt og barn blir fratatt en av sine foreldre før de  er født.  
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10 viktige argumenter  
i samtalen om ekteskapet og barnet

Vil du være med og støtte MorFarBarn i vår fortsatte innsats for ekteskapet og barnet?
 

Vi takker hjertelig for faste eller sporadiske  bidrag til bankkonto nr:  3000.22.70028.  
• Ved å sende en SMS med kodeordet Barn til telefonnummer 2380, gir du kr 100,- til arbeidet vårt.  

Du får umiddelbart en kvittering på mobilen din.

Dersom du er enig i disse argumentene, er du velkommen til å bli en MorFarBarn-venn.  
Det følger ingen forpliktelser med dette, men du vil av og til få en info-mail fra oss.  

Registrer deg på nettstedet www.morfarbarn.no, eller send oss en e-post eller SMS med navn og e-postadresse. 


