Det kristne JA-budskapet
om ekteskapet, familien og barnet
Et overveldende flertall av kristne i den verdensvide kirke bekjenner og proklamerer:
• JA til Bibelen som kirkens øverste autoritet
for tro, lære og liv.
• JA til ekteskapet som Guds skaperordning for mann og kvinne, undervist og bekreftet av Jesus og apostlene.

• JA til barn som en gave, og ikke som en rettighet.
• JA til betydningen av blodsbånd, slekt og
biologisk tilhørighet.
• JA til et tydelig barneperspektiv i kirkens
teologi og praksis.

• JA til Bibelens lære om Jesus som
brudgom og menigheten som brud.
• JA til mor-far-barn-relasjonens
særstilling og unike betydning.
• JA til barns gudgitte rett til å kjenne sin egen mor
og far. (Derfor: JA til kjønnskvotering i ekteskapet.)

• JA til FNs Barnekonvensjon, artikkel 7.1:
«Barn har rett til, så langt det er mulig, å
kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem.»
• Konklusjon: JA til biologiske realiteter, barns
rettigheter og Bibelens budskap.

NEI-budskap

som naturlig følger av JA-budskapet
• Nei til den kjønnsnøytrale teologien som på en radikal måte
omdefinerer Bibelens lære om kjønn og seksualitet, ekteskap og
foreldreskap, familie og barn.

Ekteskapserklæringen
36 norske kirkesamfunn og organisasjoner står
sammen om dokumentet Ekteskapserklæring.
Dokumentet er publisert som en lettlest og
innholdsrik brosjyre på 8 sider. Les den og

• Nei til krav og ønsker fra voksne som overkjører barns rett til sin
egen mor eller far.
• Nei til en teologi som lærer at far
kan erstattes av en kvinne, og at
mor kan byttes ut med en mann.
• Nei til at planlagt farløshet og
morløshet er etisk høyverdig og
i pakt med Jesu liv og lære. Verken
mor eller far er overflødig.
• Nei til det internasjonale og kommersielle barnemarkedet, der man
handler med sæd og egg, donorer og surrogatmødre. Kristne kirker
kan aldri legitimere og velsigne menneskehandel med ufødte barn.

Kun to prosent av verdens kristne er medlemmer av kirkesamfunn som
har omdefinert ekteskapet og innført en kjønnsnøytral teologi.
(Kilde: Reportasje og oversikt i Vårt Land, 13. nov 2015.)

last den ned fra www.MorFarBarn.no.
Brosjyren er også trykt i en nynorsk utgave
og kommer snart på engelsk.
Bruk erklæringen som en ressurs i ulike
sammenhenger, og del den med andre.
Både på bokmål, nynorsk og engelsk
koster papirbrosjyrene kr 2,-pr stk.

Stiftelsen MorFarBarn vil i årene framover samarbeide aktivt med frikirker, kristne
organisasjoner og alle som ønsker å forsvare den bibelske forståelsen av ekteskap, familie og barn.
Vi takker hjertelig for faste eller sporadiske bidrag til bankkonto 3000.22.70028, eller via VIPPS til nummer 81368.
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