
1. Ekteskapet er Guds skaperordning 
for én mann og én kvinne, innstiftet av 
Gud og bekreftet av Kristus. 

2. Martin Luther og reformatorene  
beskrev ekteskapet mellom mann  
og kvinne som ”en guddommelig  
ordning”. Det bryter med luthersk  
teologi å hevde at ekteskapet er en  
sosial konstruksjon som kirken står  
fritt til å omdefinere i sin grunnstruktur. 

3. Det er ikke ”diskriminering” å  
skjelne mellom tokjønnet ekteskap og  
likekjønnet samliv. Dette er tvert imot 
en saklig og velbegrunnet differensier-
ing mellom to samlivsformer som er 
grunnleggende forskjellige i muligheten 
til å få barn sammen. 

4. Biologi og blodsbånd, slekt og gener  
er grunnleggende aspekter ved Guds 
skaperverk.

5. Relasjonen mellom mor, far og barn 
er unik – for barn, for voksne og for 
samfunnet. Denne relasjonen står i en 
særstilling i forhold til alle andre  
relasjoner.

6. Kirken må forsvare barns gudgitte 
rett til å kjenne og vokse opp med sin 
biologiske mor og far, så langt det er 
mulig og forsvarlig.

7. Barneloven §4a sier: ”Eit barn kan 
ikkje ha både ein far og ei medmor.”  
Et barn med medmor har altså ikke 
noen far, ifølge norsk lov. Denne  
usannheten må kirken avsløre og  
utfordre, og ikke stilltiende godta. 

8. En kirke som har Jesus til forbilde 
og Mester, kan ikke godta at planlagt 
farløshet og morløshet er til barns  
beste og i tråd med Guds skapervilje. 

9. Kirken kan ikke legitimere det  
internasjonale barnemarkedet hvor  
det handles med sæd og egg, donorer 
og surrogatmødre. 

10. Kirken likestiller ikke barn ved å  
godta at de blir fratatt sin mor eller  
far før fødselen. Disse barna mister  
grunnleggende rettigheter og blir  
diskriminert i forhold til andre barn.
 
11. Det finnes unntakstilfeller og 
nødssituasjoner der barn ikke kan ha 
kontakt med far og/eller mor. Da må det 
offentlige finne så gode løsninger som 
mulig. Men kirken kan ikke støtte ideo-
logier og ordninger som aktivt bidrar til 
å skape situasjoner som ikke er til barns 
beste eller krenker deres rettigheter.

12. Barns gudgitte rett til sin egen mor 
og far må alltid veie tyngre enn voksnes 
ønsker om selvrealisering. Barn er en 
gave, ikke en rettighet eller en handels-
vare.

 

Endringene som Kirkemøtets flertall ønsker å vedta, vil åpne opp for dyptgripende endringer  
i kirkens teologi og praksis. Tusenvis av aktive kirkemedlemmer gråter over det som er i ferd med å skje.  

Mange av oss kommer aldri til å akseptere kirkens kjønnsnøytrale prosjekt. 

Den kjønnsnøytrale teologien om ekteskapet og barnet strider mot vår samvittighet, fornuft og gudstro.  
Vi ønsker derfor å stå imot usannhetene om kjønn og seksualitet, forplantning og foreldreskap,  

ekteskap og barn som snart vil bli innført i kirken.  

    
Halvparten av biskopene og flertallet i det nyvalgte Kirkemøtet mener at de har autoritet til å omdefinere  
gudgitte og biologiske skaperordninger. De har derfor bestemt seg for å gjøre ekteskapet kjønnsnøytralt.  

Dette innebærer blant annet at kirken ikke lenger vil være i stand til å forsvare barns gudgitte rett  
til å kjenne og vokse opp med både mor og far. 

Vi erklærer:

 

Sannheter  
kirken er i ferd med å fornekte

Stiftelsen MorFarBarn,  Postboks 8253,  4676 Kristiansand 
Konto: 3000.22.70028  •  post@morfarbarn.no  •  Tlf 99 23 23 54  •  www.MorFarBarn.no  

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


