
I debatten om likekjønnet ekteskap er BARNEPERSPEKTIVET nesten totalt fraværende. 
 Det er korttenkt, uansvarlig og ubibelsk. Likekjønnet ekteskap har nemlig dyptgripende konsekvenser  

for hele teologien om barn og familie, unnfangelse og foreldreskap, kjønn og seksualitet.  

1. Ekteskapsteologien
A. Bibelen er entydig og klar på at ekteskapet 
er Guds skaperordning for mann og kvinne –  
innstiftet av Gud og bekreftet av Kristus og 
apostlene. I hele Bibelen finnes det ikke ett 
eneste unntak.

• Ekteskapet har eksistert fra tidenes morgen. 
Verken politikere, aktivister eller kirkeledere har 
definisjonsretten over ekteskapet, eller mandat 
til å omdefinere det i sine grunnvoller. Kun 2-3 
prosent av verdens kristne tilhører kirkesamfunn 
som har gjort ekteskapet kjønnsnøytralt.

B. Den kjønnsnøytrale ideologien hevder at 
ekteskapet er en ”sosial konstruksjon”, altså en 
menneskelig oppfinnelse og ordning som kan og 
bør endres i tråd med tidsånden. Dette kolliderer 
med Bibelens entydige budskap om ekteskapet. 

2. Mor, far og barn
A. Bibelen lærer at den biologiske mor-far-barn-
relasjonen er unik og står i en særstilling. Den  
er vesensforskjellig fra alle andre relasjoner.  
Absolutt alle mennesker er født ved sæd fra far 
og egg fra mor. Verken mor eller far er uviktig, 
irrelevant eller overflødig. Barn har en gudgitt  
rett til sin egen mor og far.

B. Den kjønnsnøytrale tenkningen benekter 
at relasjonen mellom mor, far og barn er unik. 
Denne relasjonen blir kun definert som én vari-
ant blant en rekke sidestilte ‘normalvarianter’. 

• Oppløsningen av mor-far-barn-relasjonens 
særstilling og unike betydning åpner en demning 
og fører til mange dramatiske og ubibelske kon-
sekvenser. En av dem er at voksne – både par 
og enslige – nå har en lovfestet rett til å få barn 
ved bruk av fertilitets-markedet. Barns rett til 
sine biologiske foreldre blir definert bort, på tvers 
av FNs Barnekonvensjon. Barn trenger bare 
”omsorgspersoner”, hevdes det. Den biologisk 
baserte forståelsen av ”foreldre” går i oppløs-
ning, noe som også blir stadig tydeligere  
i Den norske kirke. 

3. Barneperspektivet  
A. Bibelen lærer at barn er en gave fra 
Herren, ikke en rettighet eller en handelsvare.
B. Den kjønnsnøytrale ideologien gjør barn  
til en rettighet og legitimerer fertilitets- og barne-
markedet. Der handler man med sæd og egg, 
donorer og surrogatmødre. Planlagt farløshet 
og/eller morløshet er en naturlig og nødvendig 
del av denne nye familieforståelsen. Voksnes 
ønsker, krav og selvrealisering overkjører barns 
rett til sin egen mor og far. 

• Å innføre likekjønnet ekteskap i kristne kirker, 
og samtidig forvente eller kreve at parene ikke 
får barn ved assistert befruktning, eggdonasjon 
eller surrogati, er urealistisk ønsketenkning. I 
praksis vil ”barnløs ekteskapsteologi” for like-
kjønnede par være umulig å gjennomføre. Selv 
om man ikke liker det, så vil et Ja til likekjønnet 
ekteskap i realiteten også innebære et Ja til at 
planlagt farløshet og morløshet er i tråd med 
Guds skapervilje.

4. Teologien om kjønn og 
seksualitet
A. Gud skapte mennesket som to kjønn, 
som kvinne og mann. Ifølge Bibelen er kjønns-
polariteten mellom mann og kvinne grunnleg-
gende for seksualiteten og dens rammer, og  
for unnfangelse, foreldreskap og barn.

B. Den kjønnsnøytrale ideologien demonterer 
og oppløser Bibelens lære om:  seksualitet  •  
kjønn  •  unnfangelse •  foreldreskap  •  familie  •   
barn  •  etc.  - Betydningen av mann og kvinne, 
mor og far blir bagatellisert. Det biologiske 
prinsipp defineres som uviktig. I forlengelsen 
av dette opererer stadig flere nordmenn – inkl. 
mange politikere – med et mangfold av kjønn, 
med ”flytende kjønn” og med dusinvis av ulike 
kjønnsidentiteter.   
• Skeiv teologi er i ferd med å sive inn i kristne 
miljøer, og mange kirkeledere og menigheter i 
Den norske kirke synes det er naturlig å delta i  
Pride-parader. Det blir også naturlig å under-
vise barn og unge om at ”medmor” er like 
naturlig og bra som far, at kjønn ikke bare 
bestemmes av biologi, men også av følelser, 
og at det finnes flere kjønn enn gutt og jente.

5. Samlivsanarki 
A. Guds design for samliv, ekteskap og foreldre-
skap har definerte rammer og innhold. Guds bud 
er gitt oss av kjærlighet. De står på livets side og er 
til velsignelse for barn og unge, for voksne og for 
samfunnet.

B. Den nye seksualetikken fremmer et samlivs-
messig anarki, hvor det meste flyter. Tenkningen 
er gjennomsyret av en etisk relativisme der ingen 
samlivsform får stå i noen særstilling. Forskjellen 
på norm og unntak utviskes: Hetero, homo, bi, 
poly, pan, trans, osv., osv. – alt defineres som like 
normalt, naturlig og godt for både barn, ungdom, 
voksne og samfunn. En ekstrem individualisme 
med lyst, følelser og selvrealisering som ideal 
overstyrer de fleste andre hensyn. Dette blir stadig 
tydeligere også i en del kirkelige sammenhenger.

• De største taperne i dette eksperimentet med 
tilnærmet grenseløs seksualitet vil være barn og 
unge. For mange unge – også i kristne sammen-
henger – kan resultatet bli usikkerhet og destruktiv 
livsstil, kjønnssykdommer, identitetsproblemer 
og kjønnsforvirring. Avstanden til idealene i Jesu 
undervisning, f.eks. i Bergprekenen, synes stor .....

5 viktige grunner til at kjønnsnøytral teologi og likekjønnet ekteskap ikke er et bibelsk alternativ:

Bruk de gratis, brukervennlige og svært nyttige ressursene på www.Samlivsbanken.no
Gjør deg f.eks. kjent med ”Samlivsrevolusjon – Et kurs om kjønn, seksualitet og kristen tro”.

www.Samlivsbanken.no er en kristen ressursbank fra Stiftelsen MorFarBarn med stoff om:
 • Kjønn og seksualitet  •  Pride-ideologi og Bibelen  •  Barns rett til mor og far  •  Guds design for ekteskapet, m.m.m.  

• 60 ferdige PowerPoint-bilder m/ lederveiledning.
• Video-undervisning  •  Samtaleopplegg til grupper.
• Korte innslag til møter og gudstjenester + mye mer!

• Bli kjent med de fleksible ressursene, og bruk dem! 
• Tausheten og frykten i kristne miljøer må brytes.   
   Samlivsbanken.no gir kunnskap og argumenter,    
   redskaper og frimodighet. Alle ressursene er gratis. 

Stiftelsen MorFarBarn, Postboks 8253, 4676 Kristiansand 
Konto: 3000.22.70028  •  VIPPS 81368  •  www.MorFarBarn.no  •  post@morfarbarn.no 

 

Likekjønnet ekteskap – hvorfor ikke?

   


