Dagen før Kirkemøtet ...
• I morgen, 25. januar, starter årets Kirkemøte med åpningsgudstjeneste i Nidarosdomen.
• Søndag 29. januar innledes markeringen av Reformasjonsjubileet med en festforestilling i Trondheim.
• Mandag 30. januar vedtar Kirkemøtet etter all sannsynlighet at to menn eller to kvinner fra nå av
kan erklæres og velsignes som ”rette ektefolk” foran alteret i alle norske kirker.
Uansett hva Kirkemøtet vedtar, vil tusener på tusener av norske kristne i alle kirkesamfunn fortsette
å stå sammen om fundamentale, bibelske sannheter. De kan sammenfattes i følgende bekjennelse:

En trosbekjennelse for ekteskapet, familien og barnet
1. Ekteskapet

• Ekteskapet er en skaperordning for mann og kvinne, innstiftet av Gud, bekreftet av Kristus
og anerkjent i hele den kristne kirke gjennom alle tider. Ekteskapet er ingen sosial konstruksjon.
• Kjønnspolariteten mellom mann og kvinne kan aldri defineres som uvesentlig eller irrelevant –
verken for ekteskap, foreldreskap, barn, samfunn eller kirke.

2. Mor-far-barn-relasjonen

• Mor-far-barn-relasjonen står i en særstilling i forhold til alle andre relasjoner.
• Mor og far er unike personer i et barns liv. Verken mor eller far er overflødig.
• Biologiske relasjoner, blodsbånd og slekt er grunnleggende verdier i menneskets og samfunnets liv.

3. Barnet

• Barn har en gudgitt rett til sin egen mor og far. Ingen har autoritet til å frata dem denne retten.
• Planlagt farløshet og morløshet kolliderer med Bibelens budskap og barns rettigheter.
• Barn er en gave, ikke en «rettighet» eller en handelsvare.

En siste appell før Kirkemøtet:
Til alle delegater på Kirkemøtet:
Tenk på ny gjennom hva de langsiktige konsekvensene vil bli
for Den norske kirke, for barnet og for familieinstitusjonen
hvis Kirkemøtet setter til side Bibelens entydige budskap om
at ekteskapet er for mann og kvinne. Er det verdt prisen?
Ønsker du å støtte
MorFarBarn i den videre
kampen for ekteskapet,
familien og barnet?

Til biskopene som mener at ekteskapet er for
mann og kvinne:
Legg til side all taktisk stemmegivning! Stem i stedet etter
deres teologiske overbevisning! Hvis dere gjør det, vil dere
kunne gjenvinne mye av den tilliten dere har mistet blant
mange kirkemedlemmer. Nå er tiden kommet for å legge
bak seg taktikkeri og kompromisser!

Hjertelig takk for gaver til
konto 3000.22.70028 eller til
VIPPS: 81368
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