Voksenperspektiv
eller barneperspektiv?
Jesus, kirkens Herre og Mester, oppgraderte barns verdighet, betydning
og rettigheter på en radikal måte. Må ikke kirken gjøre det samme?
Debatten om ekteskap og samliv de siste årene har vært preget av voksenperspektivet –
også i kirken. Det ser man tydelig i retorikken som brukes.
Tre ord peker seg ut:

”DISKRIMINERING” • ”RETTIGHETER” • ”LIKESTILLING”
Når vi bruker barneperspektivet på disse slagordene,
oppdager vi raskt at de fungerer tilslørende:

Barna blir DISKRIMINERT

Barna mister RETTIGHETER

Barna nektes LIKESTILLING

I den kjønnsnøytrale ekteskapsideologien blir barn utsatt for statlig
diskriminering: Barn blir med statens
støtte fratatt sin far. Barneloven §4a
erklærer at barn som har fått en «medmor», ikke har noen far. I statens nye
familieideologi blir planlagt farløshet
definert som et framskritt, og til barns
beste. Hvor er barneperspektivet?

Ordet «rettigheter» blir ofte brukt
uten å definere hva rettighetene
består i. Er det en legitim «rettighet»
for voksne å kunne skaffe seg planlagt farløse eller morløse barn?
Eller er dette tvert imot en krenkelse
av barns gudgitte rettigheter? Barneperspektivet gir svaret.

Barn blir ikke likestilt med andre
barn hvis de med statens velsignelse
blir fratatt sin egen mor eller far. I
den kjønnsnøytrale virkelighetsforståelsen har verken mor og far
noen spesiell betydning. Begge kan
byttes ut med en person av motsatt
kjønn. Barneperspektivet avslører
alvoret i saken.

Hva vil kirken gjøre?
Statens kjønnsnøytrale ekteskapsideologi gir voksne rett til å skaffe seg barn,
mens barn har mistet retten til sin egen mor eller far.
Kan kirken, med Jesus som forbilde, støtte og tilpasse seg denne ideologien?
Vil Kirkemøtet omdefinere ekteskapet i sine grunnvoller og oppløse betydningen av mor-far-barn-relasjonen?
Dersom det skjer, blir kirken uunngåelig en medspiller og moralsk garantist i
en revolusjon av historiske dimensjoner – med barn i hovedrollen.

Hvis man mener at barneperspektivet må veie tyngre enn voksenperspektivet,
blir likekjønnet ekteskapsteologi og liturgi en uaktuell løsning.

Ønsker du å støtte MorFarBarn i kampen for ekteskapet og barnet?
Vi takker hjertelig for faste eller sporadiske bidrag til konto nr: 3000.22.70028.
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