Du er velkommen til å delta i markeringer på Eidsvolls plass foran Stortinget på onsdag 11. juni kl 10.00-13.00.
I samme tidsrom kan du også følge debatten og avstemningen fra Stortingets publikumsgalleri.

I dag er det én uke til 11. juni, dagen da Stortinget skal stemme over forslaget til
kjønnsnøytral ekteskapslov, homofil adopsjon, assistert befruktning, avskaffelse
av partnerskapsloven, og automatisk ”medmorskap” for kvinnen som erstatter far i
barnets liv. Vi oppfordrer herved til trofast bønn og faste fram til onsdag 11. juni. Vi vil
også oppmuntre til en avsluttende nasjonal bønne- og fastedag tirsdag 10. juni. Gå
gjerne sammen med noen venner eller med andre menigheter.

Felleskristen bønnefaste
for ekteskapet og for barns rett til mor og far
Utdrag fra oppropet til bønnefaste,
og ledere fra 11 kirkesamfunn og 13 kristne
organisasjoner:
Vi henvender oss med dette til alle kristne i
menigheter, organisasjoner og bevegelser,
og til det norske folk. Vi oppfordrer alle som
ser alvoret, til å samle seg i bønn og faste for
ekteskapet mellom mann og kvinne, og for
barns rett til mor og far.
Norges regjering ønsker å innføre en ny
lov som radikalt vil forandre ekteskapet
og barns rettigheter i vårt samfunn. Det er
oppsiktsvekkende at politikere er villige til
å vedta lovforslaget uten å følge vanlige
prosedyrer for ansvarlig lovbehandling. Mange
føler seg provosert og overkjørt av politikernes
hastverk. Vi kan ikke tie i denne situasjonen.
Vi vil oppfordre det norske folk til å reise seg
og si fra til sine folkevalgte for å hindre denne
skjebnesvangre lovendringen.
I denne situasjon er vårt hovedbudskap:
• Et ja til ekteskapet som den naturlige
og gudgitte samlivsordning for én mann
og én kvinne, og til ekteskapets fortsatte
særstilling i lovverket.

Kanskje er det første gang i Norge at kristne
ledere fra alle kirkesamfunn forener seg i et
opprop til bønn og faste. Guds folk kan komme
i situasjoner hvor det ikke hjelper med annet
enn dette. Dialogen er brukt opp. Ordene og
argumentene synes virkningsløse. I en slik
situasjon kan vi bare gjøre som kristne til alle
tider har gjort: søke hjelpen der den er å finne
– hos Gud. Da kan forsakelse, fastens offer, gi
skjerpet fokus og større åndelig frihet.
Mange frimodige kristne har gjort mye for
barnet i det offentlige rom den siste tiden. Men
de fleste troende på lokalplan – basisdemokratiet
– har vært nokså tause og passive. Men alle
kan gjøre noe – nå! Gjør vi ingenting, blir vi
medskyldige. Da kan et fåtall politikere enerådig
innføre en lov som strider mot barnets rett til mor
og far, selv om folkets flertall er imot.
Akkurat nå kan det – rent menneskelig og
politisk sett – se ut som om saken er avgjort. Men
hvis Gud åpner øynene på politikere så de innser
at det er uetisk å frata barnet den guddommelige
og naturlige retten til å ha både mor og far, vil
loven fremdeles kunne utsettes eller stoppes.
Gud har tidligere snudd overmakt til nederlag.
Om så ikke skulle skje denne gangen, har vi i

hvert fall gjort det vi kunne: Vi har som Guds folk
reist oss, blitt mer ett, og stått sammen side ved
side. Det vil vi også gjøre etter dette – i en fortsatt
kamp for barnet og Guds gode skaperordninger.

• Et ja til barnets rett på både mor og far.

En lov kan endres, og barnet kan igjen få den
plass som det skal ha etter Jesu ord og Guds
vilje. I oppropet heter det: ”Verken før eller etter
at loven eventuelt blir vedtatt, vil vi oppgi vår
overbevisning om ekteskap og barnets rett. På
grunn av lovens uforenlighet med den kristne tro
vil den tvinge mange inn i en permanent konflikt
med statens ideologi.”
Våre politikere må forstå at kampen ikke er over
hvis loven vedtas. Det er først da den virkelig
begynner. Derfor samles vi i håp og handling –
nå.
La kjærligheten til Gud og barnet drive oss!
La oss sette mot i hverandre!
La oss være frimodige og sterke!
La oss stå sammen – ett i Kristus!

Ja til håpet og en fortsatt kamp
for barns rett til mor og far!

Les mer om Oppropet og bønnefasten på
www.JatilEkteskapet.no
Ønsker du å støtte den videre kampen
for ekteskapet og barns rett til mor og far?
Send din støtte til prosjektkonto 3000.20.87932.
Ja til Ekteskapet
Postboks 8253, 4676 Kristiansand

www.designsentralen.no

Håpet lever!
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