
Uttalelse om det bibelske syn på ufødt liv og følgene for abort 
Mennesket er skapt i Guds bilde. En del av gaven Gud har gitt oss som mennesker, er forplantning, 
muligheten til å delta i skapelsen sammen med livets opphav. Denne hellige gaven må alltid 
verdsettes og voktes. I Guds opprinnelige plan skulle hvert svangerskap være et resultat av et uttrykk 
for kjærligheten mellom en mann og en kvinne forpliktet til hverandre i ekteskapet. En graviditet bør 
være ønsket, og hver baby elsket, verdsatt og pleiet, selv før fødselen. Dessverre har Satan, fra 
synden oppstod, gjort bevisste bestrebelser for å ødelegge gudsbildet ved å forvrenge alle Guds 
gaver, inkludert forplantningsgaven. Følgelig står enkeltpersoner til tider overfor vanskelige 
dilemmaer og beslutninger angående graviditet. 

Syvendedags Adventistkirken er forpliktet på læren og prinsippene i Den hellige skrift, som uttrykker 
hvordan Gud verdsetter livet og gir veiledning for potensielle mødre og fedre, medisinsk personell, 
kirker og alle troende i spørsmål om tro, lære, etisk atferd og livsstil. Kirken er ikke samvittighet for 
de enkelte troende, men har plikt til å formidle prinsippene og læren i Guds ord. 

Denne uttalelsen bekrefter livets hellighet og presenterer bibelske prinsipper med betydning for 
aborter. I denne uttalelsen defineres abort som enhver handling i den hensikt å avbryte et 
svangerskap, og omfatter ikke spontan avslutning av en graviditet, også kjent som spontanabort. 

Bibelske prinsipper og læresetninger knyttet til abort 

Abort må vurderes i lys av Skriften, og de følgende bibelske prinsipper og læresetninger gir veiledning 
både for de troendes fellesskap og enkeltpersoner som er berørt av så vanskelige valg: 

1. Gud fastholder menneskelivets hellighet og verdi. Menneskeliv er av den største verdi for Gud. 
Etter å ha skapt mennesket i sitt bilde (1 Mos 1,27; 2,7), har Gud en personlig interesse for hvert 
individ. Gud elsker dem og kommuniserer med dem, og de kan på sin side elske ham og 
kommunisere med ham. 

Livet er en gave fra Gud, og Gud er livets giver. I Jesus er livet (Joh 1,4). Han har liv i seg selv (Joh 
5,26). Han er oppstandelsen og livet (Joh 11,25; 14,6). Han gir liv i overflod (Joh 10,10). De som har 
Sønnen, har liv (1 Joh 5,12). Han er også livets opprettholder (Apg 17,25-28; Kol 1,17; Hebr 1,1-3), og 
Den hellige ånd beskrives som Ånden som gir liv (Rom 8,2). Gud har en dyp omsorg for skaperverket, 
og spesielt for menneskeheten. 

Videre blir viktigheten av menneskeliv tydeliggjort av det faktum at etter syndefallet (1 Mos 3) ga 
Gud «sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv» 
(Joh 3,16). Selv om Gud kunne ha forlatt den syndige menneskeheten og avsluttet vår eksistens, 
valgte han livet. Følgelig vil Kristi etterfølgere bli oppreist fra de døde og leve i et fellesskap ansikt til 
ansikt med Gud (Joh 11,25.26; 1 Tess 4,15.16; Åp 21,3). Derfor er menneskelivet av uvurderlig verdi. 
Dette gjelder for alle stadier av livet: de ufødte, barn i forskjellige aldre, ungdommer, voksne og 
eldre, uavhengig av fysiske, mentale og emosjonelle evner. Det gjelder også for alle mennesker 
uansett kjønn, etnisitet, sosial status, religion og hva som helst annet som kjennetegner dem. En slik 
forståelse av livets hellighet gir ukrenkelig og lik verdi for hvert eneste menneskeliv og krever at livet 
behandles med den største respekt og omsorg. 

2. Gud betrakter det ufødte barnet som menneskeliv. Prenatalt liv er dyrebart i Guds øyne, og Bibelen 
beskriver Guds kjennskap til mennesker før de ble unnfanget. «Dine øyne så meg da jeg var et foster. 
Alle dager er skrevet opp i din bok, de fikk form før én av dem var kommet» (Sal 139,16). I visse 



tilfeller ledet Gud prenatalt liv direkte. Samson skulle «være en Guds nasireer helt fra mors liv» (Dom 
13,5). 

Herrens tjener ble kalt fra han «var i mors liv» (Jes 49,1.5). Jeremia ble valgt som profet allerede før 
sin fødsel (Jer 1,5). Det ble også Paulus (Gal 1,15), og døperen Johannes skulle være fylt av Den 
hellige ånd «helt fra mors liv» (Luk 1,15). Engelen Gabriel forklarte Maria om Jesus: «Derfor skal 
barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn» (Luk 1,35). I inkarnasjon opplevde Jesus selv 
menneskets prenatale periode og ble anerkjent som Messias og Guds Sønn rett etter unnfangelsen 
(Luk 1,40-45). Bibelen tilskriver det ufødte barnet glede (Luk 1,44) og til og med rivalisering (1 Mos 
25,21-23). De som ennå ikke er født, har en klar plass hos Gud (Job 10,8-12; 31,13-15). Bibelsk lov 
viser en sterk respekt for å beskytte menneskeliv og vurderer skade på eller tap av en baby eller mor, 
som et resultat av en voldelig handling, som en alvorlig sak (2 Mosebok 21,22.23). 

3. Guds vilje angående menneskeliv kommer til uttrykk i de ti bud og blir forklart av Jesus i 
Bergprekenen. Dekalogen ble gitt til Guds paktsfolk og verden for å lede deres liv og beskytte dem. 
Budene er uforanderlige sannheter som bør verdsettes, respekteres og overholdes. Salmisten roser 
Guds lov (f.eks. Salme 119), og Paulus kaller loven hellig, rett og god (Rom 7,12). Det sjette bud sier: 
«Du skal ikke slå i hjel» (2 Mos 20,13), og krever beskyttelse av menneskeliv. Prinsippet om å bevare 
livet, slik det er nedfelt i det sjette bud, plasserer abort innenfor dets virkeområde. Jesus forsterket 
budet om ikke å drepe (Matt 5,21.22). Livet er beskyttet av Gud. Dets verdi måles ikke etter 
individers evner eller nytte, men etter verdien skaperverket og Guds offervillige kjærlighet har lagt på 
det. Å være en person, ha menneskelig verdi og motta frelse kan ikke fortjenes, men gis av en nådig 
Gud. 

4. Gud er livets eier, og mennesker er hans forvaltere. Skriften lærer at Gud eier alt (Sal 50,10-12). 
Gud har et dobbelt krav på mennesker. De er hans fordi han er deres skaper; derfor eier han dem (Sal 
139,13-16). De er også hans fordi han er deres forløser og har kjøpt dem med den høyeste pris – sitt 
eget liv (1 Kor 6,19.20). Dette betyr at alle mennesker er forvaltere av det Gud har betrodd dem, 
inkludert deres eget liv, deres barns liv og det ufødte liv. 

Å være forvaltere av livet innebærer et ansvar som i noen grad begrenser valgmulighetene (1 Kor 
9,19-22). Siden Gud er livets giver og eier, har ikke mennesker endelig kontroll over seg selv, og bør 
søke å bevare livet der det er mulig. Prinsippet om forvaltning av livet forplikter de troendes samfunn 
til å veilede, støtte, ta vare på og elske dem som står overfor avgjørelser angående graviditet. 

5. Bibelen underviser om omsorg for de svake og sårbare. Gud selv bryr seg om dem som er 
vanskeligstilte og undertrykte og beskytter dem. Han er den «Gud som ikke gjør forskjell og ikke lar 
seg bestikke. Han gjør rett mot farløse og enker og elsker innflytterne i landet, så han gir dem mat og 
klær» (5 Mos 10,17.18; se også Sal 82,3.4; Jak 1,27). Han holder ikke barn ansvarlige for deres fedres 
synder (Esek 18,20). Gud forventer det samme av sine barn. De er kalt til å hjelpe sårbare mennesker 
og bedre deres kår (Sal 41,1; 82,3.4; Apg 20,35). Jesus snakker om sine minste søsken (Matt 25,40), 
som hans etterfølgere har et ansvar for, og om de små som ikke må bli foraktet fordi han ville berge 
dem (Matt 18,10-14). De aller yngste, nemlig de ufødte, må regnes med blant dem. 

6. I en verden ødelagt av synd og død, fremmer Guds nåde livet. Det er Guds natur å beskytte, bevare 
og opprettholde livet. I tillegg til hans omsorg for sin skapelse (Sal 103,19; Kol 1,17; Hebr 1,3), 
erkjenner Bibelen de omfattende, ødeleggende og nedverdigende følgene av synd for skaperverket, 
inkludert menneskets kropp. I Romerne 8,20-24 beskriver Paulus hvordan skapningen ble underlagt 
forgjengeligheten som et resultat av syndefallet. En konsekvens er at menneskelig unnfangelse i 
sjeldne og ekstreme tilfeller kan resultere i graviditeter med dødelige utsikter og/eller akutte, 
livstruende fødselsanomalier som stiller enkeltpersoner og par overfor ekstraordinære dilemmaer. I 



slike tilfeller kan avgjørelser overlates til samvittigheten til berørte enkeltpersoner og deres familier. 
Disse beslutningene bør være godt informert og ledet av Den hellige ånd og det bibelske livssynet 
som er beskrevet ovenfor. Guds nåde fremmer og beskytter livet. Personer som møter disse 
utfordrende situasjonene, kan komme til ham i oppriktighet og finne veiledning, trøst og fred i 
Herren. 

Følger 

Syvendedags Adventistkirken mener at abort ikke er i samsvar med Guds plan for menneskers liv. 
Abort angår den ufødte, moren, faren, medlemmer av den nærmeste og den utvidede familie, 
menighetsfamilien og samfunnet med langsiktige konsekvenser for alle. Troende søker å stole på Gud 
og følge hans vilje for dem, vel vitende om at han har deres beste interesser i tanke. 

Selv om kirken ikke aksepterer abort, blir menigheten og alle medlemmer kalt til å følge eksempelet 
til Jesus, som er “full av nåde og sannhet” (Joh 1,14), for å (1) skape en atmosfære preget av ekte 
kjærlighet og vise nåderik pastoral omsorg og kjærlig støtte til dem som står overfor vanskelige valg 
angående abort; (2) sørge for hjelp fra velfungerende og engasjerte familier og utdanne dem til å gi 
omsorg for enkeltpersoner, par og familier i krevende situasjoner; (3) oppfordre 
menighetsmedlemmer til å åpne hjemmene sine for dem som har behov, inkludert enslige foreldre, 
foreldreløse barn, adopterte barn og barn i fosterhjem; (4) ta vare på og støtte på forskjellige måter 
gravide som bestemmer seg for å beholde sitt ufødte barn; og (5) gi emosjonell og åndelig støtte til 
dem som har abortert et barn av ulike årsaker, eller har blitt tvunget til å ta abort og kanskje kjenner 
fysisk, følelsesmessig og/eller åndelig smerte. 

Abort byr på enorme utfordringer, men det gir enkeltpersoner og menigheten muligheten til å være 
det de lengter etter å være: et fellesskap av brødre og søstre, de troendes fellesskap, Guds familie, 
som åpenbarer hans grenseløse og usvikelige kjærlighet. 

Denne uttalelsen ble vedtatt av hovedstyret for Syvendedags Adventistkirken internasjonalt 16. 
oktober 2019. 
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