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Abort dödar barn 
 
 
 
Mänskligt liv  
Människan är en andlig, fysisk, själslig, medveten, tänkande, kreativ, kommunikativ, moralisk varelse 
– unik och väsensskild från alla slags djur, kronan i Guds skapelse, och skapad till Guds avbild (1 
Mosebok 1:26-27). Den skapade människans egenskaper liknar mer Guds attribut än något annat i 
Guds skapelse. Oavsett hur mycket denna Guds avbild har fördärvats av synd, skada, sjukdom, 
svaghet, invaliditet eller ålder, är dock varje enskild människas skapelsestatus en avbild av Gud och 
måste följaktligen behandlas med sådan respekt som en Guds avbild förpliktar.  
 
Allt liv har ett värde. Mänskligt liv äger större värde än allt annat jordiskt liv (Lukas 12:4-9). Värdet av 
varje enskilt mänskligt liv är exakt lika. Människokroppens liv definierar människans fysiska existens. 
Varje levande människas fysiska existens är lika mycket värd. Alla levande människor på jorden har 
exakt lika människovärde. Människovärdet, det mänskliga livsvärdet och värdet av den mänskliga 
existensen är lika för alla människor. Allt som definitionsmässigt inte är en människa kan inte tillräknas 
människovärde. Alla levande människor, däremot, måste tillerkännas fullt och lika människovärde. 
Varje levande människa är en person. 
 
De samhällen som förnekar människans unika status som Guds avbild nedvärderar mänskligt liv, och 
därigenom juridiskt skyddar ett godtyckligt och variabelt människovärde endast utifrån föränderliga 
mänskliga rättigheter. Ett samhälle med en Biblisk (Jakobsbrevet 2:1, Apostlagärningarna 10:34-36) 
människosyn, däremot, respekterar varje enskild människas lika värde inför Gud och måste därför 
konsekvent behandla alla människors liv som lika vördnadsvärda. Det samhälle som konsekvent 
bejakar människans unika status som Guds avbild samt alla människors, av Gud givna, inneboende, 
identiska och absoluta människovärde, kommer att vilja skydda allt mänskligt liv, inte endast de unga, 
friska, starka, ekonomiskt samhällsnyttiga eller de nyföddas liv – men även de oföddas.  
 
 
När börjar mänskligt liv?  
Varje människas fysiska tillblivelse har en 
begynnelse. Mänskligt liv börjar vid människans 
allra första fysiska existensen. Existens av en 
ny mänsklig individ, med andligt och genetiskt 
unikt liv av arten Homo sapiens, börjar inom 
företeelseintervallet mellan kvinnans 
mottagande av mannens spermier (konception) 
och den allra första celldelningen av kvinnans 
fertiliserade ägg. Inom detta intervall börjar 
mänskligt liv. Befruktningen (fertilisation) sker 
när mannens spermiehuvud tränger in i kvinnans äggcell (impregnation) och bägges genetiska 
information förenas i en enda cell genom fusion av cellkärnornas kromosomer (konjugation). I en enda 
cell, den allra första ursprungscellen (en totipotent stamcell), finns all genetisk information tillgänglig 
för celldifferentiering och fosterutveckling – ingen ny information om människans genetiska design 
tillförs utifrån därefter. Inom den allra första stamcellen, ursprungscellen, är därnäst all planenlig 
förökning, implantation, tillväxt, utveckling och fortsatt mognad av fostret definitivt programmerad 
genetiskt.  
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Den lilla människans existens inom modern är inte endast en biofysiskt utvecklande 
konceptionsprodukt, inte uteslutande en tillväxande biologisk cellklump och inte bara ett organiskt 
livmoderinnehåll. Varje vuxen människa har existerat som ett barn inom modern. Varje barn har varit 
ett foster. Varje foster har varit ett embryo. Varje embryo har varit en blastocyst i livmodern. Varje 
blastocyst har utvecklats från pluripotenta och totipotenta stamceller. Dessa totipotenta stamcellers 
urspung utgörs av en zygot cell. En zygotisk cell är ett fertiliserat ovum (befruktad äggcell) före 
klyvning. Redan denna befruktade äggcell är ett litet mänskligt liv, en absolut fullvärdig människa och 
en gåva från Gud. Barnets tillblivelse är inte beroende endast av moderns och faderns sexuella 
umgänge, men det nya livets tillkomst är även sammankopplat med Guds avsikt och Guds (aktivt) 
givande av ande.   
 

• Barn är en gåva från Herren, livsfrukt är en lön.   (Bibeln: Psaltaren 127:3) 

• Besinna att Herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva.    
(Bibeln: Psaltaren 100:3) 

• Så talar Herren, han som har spänt ut himlen och lagt jordens grund, han som har skapat 
livsanden i människan.   (Bibeln: Sakarja 12:1) 

• Så säger Gud, Herren, han som har skapat himlen och spänt ut den, han som har utbrett jorden 
med allt som växer där, han som har givit liv åt folket som bor där och ande åt dem som vandrar 
på den.   (Bibeln: Jesaja 42:5) 

 
En fullvärdig mänsklig varelses tillblivelse inträffar vid en exakt tidpunkt känd av Gud, samt inom ett av 
människan definitionsmässigt känt processintervall mellan spermiens impregnation av ägget, 
konjugationen och den första celldelningen. Någon övrig utvecklingsbiologisk gräns där människan 
övergår från enbart biologiskt liv till personligt liv, från något/objekt/funktion till någon/subjekt/person, 
saknas. Den allra första celldelningen efter konjugationen hyser en immanent målinriktning till 
utveckling, via embryo-, foster-, barn- och vuxenstadier, som människa - inte till människa.  
 
 
Död 
Upphörande av liv innebär att dö. Död är 
avsaknad av liv. Avbrott av mänskligt liv 
förändrar människans grundläggande existens 
som människa. Avsiktligt dödande av oskyldigt 
mänskligt liv inkluderar dödshjälp (eutanasi), 
självmord (suicid), mord (homicid), folkmord 
(democid, genocid) samt konstgjord och 
framkallad abort. Alla former av avsiktligt 
utsläckande av oskyldigt mänskligt liv är brott 
mot Guds vilja, mot Gudomlig rätt, och bör 
därför återspeglas i mänsklig rätt. Ofödda barn är oskyldiga och därmed skyddsvärda mot avsiktligt 
dödande. Avsiktligt dödande av oskyldigt människoliv är ett moraliskt brott och kallas mord. Bibelns 
bud i Gamla Testamentet sanktionerar dödsstraff för mord. Brott legitimerar straff. Alla ofödda barn är 
brottsligt oskyldiga inför mänsklig rätt – och är därför moraliskt skyddsvärda mot avsiktligt dödande. 
Lagligt skydd för alla ofödda barn bör därmed utgöra en mänsklig rättighet. 
 

• Du skall inte mörda.   (Bibeln: 2 Mosebok 20:13 / 5 Mosebok 5:17) 

• Jesus svarade: "Du skall inte mörda, …”   (Bibeln: Matteus 19:18) 

• Så skall oskyldigt blod inte utgjutas i ditt land, det som Herren, din Gud, ger dig till arvedel, och 
blodskuld inte komma att vila på dig.   (Bibeln: 5 Mosebok 19:10) 

• Den som utgjuter människoblod, hans blod skall utgjutas av människor, ty Gud har gjort 
människan till sin avbild.   (Bibeln: 1 Mosebok 9:6) 
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En definition av abort 
En inducerad, provocerad eller artificiell abort innebär ett avsiktligt framkallat avbrott av havandeskap 
som syftar till missfall. Ett planerat missfall, till skillnad från spontana missfall, innefattar uppsåtlig 
destruktion av mänskligt liv genom avbrott av livsprocesserna i moderns fertiliserade ägg, blastocyst, 
embryo eller fetus, och innebär avsiktligt dödande och berövande av en människas liv. Avbrytande av 
graviditet är utsläckande av liv. Inducerad abort innebär moraliskt därför mord, dråp eller vållande till 
annans död – vilket juridiskt bör reflekteras i samhällets rättsliga författningar – och vilket främst bör 
återspeglas konkret genom livsbejakande samhällsinsatser för att praktiskt och ekonomiskt stödja vid 
kvinnors oönskade graviditet, och genom livsbejakande rättsskydd och omsorg för det ofödda barnets 
moraliska rätt till liv. Avsiktlig abort kränker människors orubbliga värde, och berövar därvid barnen 
sina mänskliga rättigheter. 
 
Absolut människovärde 
Människan äger ett absolut värde genom att vara människa – genom sin blotta existens. 
Människovärdet kan inte förtjänas eller genom prestation höjas. Människans värde är redan givet vid 
hennes första tillblivelse i konceptionen. Människovärdet är absolut och konstant hela livet – det är 
inte graderbart. Människovärdet är lika för varje människa – det är varken variabelt eller relativt. 
 
Mänskligt liv är fullvärdigt redan från livets startpunkt, det vill säga vid befruktningsögonblicket, ända 
till människans kroppsliga död. Varje oskyldig människa äger moralisk rätt till ett skyddsvärt liv. Varje 
barn är en oskyldig människa inför denna världens rätt. Endast inför Guds slutgiltiga dom är alla 
människor dock skyldiga – undantagna dem som enligt nådens förbund frivilligt i tro har mottagit Guds 
barmhärtiga räddning genom Jesus Kristus. Ingen människa har rätt att välja att döda ett oskyldigt 
barn. Ett undantag från brottsbeskrivningen utgörs av risken att fullföljandet av graviditeten 
uppenbarligen medför allvarlig fara för moderns liv. Eljest har ingen kvinna moralisk rätt att välja att 
döda embryot i livmodern. Varken någon utomstående person eller kvinnan själv besitter denna 
valrätt. Det ofödda barnet äger absolut människovärde och utgör därmed en skyddsvärd individ med 
rätt till sitt liv. 
 
 
Mänskligt liv skall respekteras  
Det ofödda barnet är en människa. Som 
människa skall barnet åtnjuta rättsskydd och 
samma respekt för sitt människovärde som 
varje annan människa. Människoliv skall 
respekteras från det mänskliga livets allra första 
begynnelse till dess naturliga avslut. Det ofödda 
barnet äger rätt till det liv som Gud har givit. 
Rätten till liv grundar sig på uppfattningen om 
människan som person med ett absolut 
människovärde, oberoende av förväntad 
funktionsduglighet eller hur människan faktiskt fungerar som aktör. Det tillhör människans moraliska 
plikt att respektera och värna livet och skydda de svaga i samhället, både vid livets inledningsskede 
och dess slutskede. Ofödda barn är personer som tillhör mänskligheten. De ofödda barnens 
människovärde får inte kränkas. Att genom fosterfördrivning döda ett barn eller att låta ett nyfött barn 
förgås kränker människovärdet och är ett avskyvärt brott mot den nyblivna människan, ett brott mot 
mänskliga rättigheter och en synd mot Gud. 
 
En stat som inte betraktar fostret som person från och med konceptionen förnekar därmed allas likhet 
inför lagen och berövar en kategori människor det skydd som samhällets lagstiftning bör ge dem. 
 
Fostrets okränkbara människovärde kontra kvinnans autonomi  
Kvinnans graviditet orsakas alltid via en manlig och en kvinnlig könscell. Varje gravid kvinna bör därför 
av naturliga skäl ha involverats i en relation med en man. Mannens influens vid kvinnans graviditet bör 
vara betydelsefull. Graviditeten i sig består däremot alltid av två individer; den gravida kvinnan och 
fostret.  
 
Människovärdesprincipen, att allt mänskligt liv har ett givet och lika värde, medför att både kvinnan 
och fostret är likvärdiga individer, båda innehar lika människovärde, båda har lika rätt till respekterad 
integritet, båda är skyddsvärda personer och båda har lika rätt till sina liv.  
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Autonomins två essentiella villkor1 är 1) frihet - oberoendet från en kontrollerande influens samt 2) 
inverkan - kapaciteten till avsiktligt agerande. Människans autonomi (oberoende och 
självbestämmande) avseende både person och val bör respekteras. Människans autonoma kapacitet 
och val måste däremot begränsas till specifika rättigheter och avgränsas mot andra människors 
rättigheter. Enskilda personers autonomi och autonoma val bör begränsas även med hänsyn till 
utomstående auktoriteter: samhälle, stat, internationell rätt, skapelsens natur och Skaparens etik.  
 
Autonomiprincipen måste begränsas av människovärdesprincipen. Kvinnans självbestämmanderätt 
och integritet skall respekteras, men inte alltid på bekostnad av barnets integritet. Kvinnan bör tillåtas 
att bestämma om de egna angelägenheterna, men ingen kvinna äger rätt att tillmäta sig själv ett större 
människovärde än barnet. Den starkare individen skall inte tillåtas att kränka den svagare individen.  
 
Ett foster saknar autonomi och kan inte själv försvara sin integritet. Därför fordras tillräckligt lagligt 
skydd för att värna det ofödda barnets rätt till ett okränkbart människovärde och rätt till sitt 
skyddsvärda liv.  
 
 
 
Barnets rätt till sitt liv  
är en mänsklig rättighet 
Otillräcklig respekt för det mänskliga livets 
inledningsskede är förståelig där samhället utgår 
endast från en sekulärhumanistisk2 värdegrund, 
men är oförsvarlig där kyrkliga företrädare, som 
bör representera en kristen teistisk världsbild, 
istället inkonsekvent betraktar en 
utvecklingsperiod i människans liv som ett 
värdelöst och rättslöst ingenmansland. 
Abortliberalism utgör en barbarisk frukt av 
sekulärhumanismens ansvarslösa omständighets- och konsekvens-etiska paradigm. Den 
värderelativistiska och nyttoetiska utilitarismen är en rot till abortliberalismens dödande av oskyldiga 
barns liv. 
 
Kvinnan innehar grundläggande mänsklig rätt att välja att råda över sin kropp (1 Korintierbrevet 7:4), 
men ingen kvinna äger moralisk rätt att skada sin kropp (1 Korintierbrevet 6:19-20). Inte heller har 
kvinnan rätt att välja att avsiktligt skada eller döda sitt foster. Varje foster har rätt till sitt liv – oavsett 
barnets kapacitet att överleva utanför livmodern. 
 
Den Bibeltrogna kristendomens normetik utgår från Guds evigt sanna natur och reflekterar därmed 
Guds absoluta och evigt sanna värden. Guds moraliska standard inbegriper undantagslöst varje 
människa – alltid och överallt. Den kristna Bibelns texter är den primära källan och normen för Guds 
universella etik. 
 
Bibeltrogen kristen normetik hävdar det oskyldiga livets okränkbarhet från människans konception till 
hennes naturliga död och utesluter därmed abort eller eutanasi som moralsikt försvarbart. Från och 
med första ögonblicket av sin existens skall en människa få sina personliga rättigheter erkända, 
däribland varje oskyldig varelses okränkbara rätt till det liv som Gud har skänkt. Moraliskt bör det vara 
en mänsklig skyldighet att skydda de värnlösa fostrens rätt till liv. 
 
Den nationellt fastlagda (SOU 1995:5) allmänna riktlinjen och grundläggande principen, 
människovärdesprincipen, konstaterar att alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av 
personliga egenskaper och funktioner i samhället. Abortingrepp strider mot denna 
människovärdesprincip och mot mänsklig rättighet. Abortingrepp utgör inte en moralisk rättighet och 
bör därför inte tillhöra de internationellt erkända mänskliga rättigheterna. 

                                         
1 Beauchamp, Principles of Biomedical Ethics, Oxford University Press 1994, Respect for Autonomy, sidor 120-- 

2 www.americanhumanist.org/humanism 
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För att hindra att människans absoluta människovärde kränks kan särskilt skydd behövas för svaga 
individer eller grupper. Människovärdet är särskilt sårbart i livets begynnelse och slutskede. Den 
kristna normetiken om allas inneboende lika värde inför Gud har i kyrkohistorien överlag förkunnats 
och försvarats, vilket har gynnat teokratisk demokrati och garderat mänskliga rättigheter, friheter och 
skyldigheter. En risk med konsekvensetikens godtycke, relativism, pragmatism och populism är att 
människovärdet kränks utan tillbörlig reflektion. Även om internationellt erkända grundläggande 
mänskliga rättigheter kan på demokratisk väg både revideras och omstörtas, förblir den kristna 
normetiken god och oföränderlig (1 Petrusbrevet 1:25).  
 
Svensk lag och statistik 
Antal levande födda barn ett år (2003) i Sverige var 99 157i. Samma år verkställdes 34 4731 aborter i 
Sverige. 25%ii av alla nya människoliv (kända graviditeter) i Sverige aborteras idag. Övrigt antal döda 
människor i Sverige under ett år (2002) var sammanlagt 95 071iii. 25%iv av totala antalet avlidna 
människor under ett år i Sverige har orsakats genom abort. Av samtliga dödsorsaker i Sveriges 
befolkning utgör abort av människor den näst4 vanligaste dödsorsaken. Socialstyrelsenv uppskattar att 
det årligen i världen utförs mellan 30 och 40 miljoner legalt inducerade aborter av barn och mellan 10 
och 20 miljoner illegala abortingrepp mot foster.  
 
Abortlagen (1974: 595) samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om abort (SOSFS 2004: 
4), beviljar kvinnan laglig rätt att relativt fritt styra utgången av graviditeten före artonde 
havandeskapsveckan. Svensk lag sanktionerar därmed mödrar laglig rätt att välja att avsiktligt döda 
den nytillkomna lilla människan inom kvinnan före artonde havandeskapsveckan. Även efter arton 
fullbordade graviditetsveckor medger svensk lag och föreskrift (§3 respektive 4kap.§1, §2) tillstånd för 
uppsåtligt dödande av små människors liv om Socialstyrelsens Rättsliga råd anser att synnerliga skäl 
kan föreligga, med reservation för antagande att fostret skulle anses som livsdugligt (utanför 
livmodern).  
 
Med livsduglighet menas att ett levande men 
ännu inte fött barn betraktas som värdelöst om 
barnet inte kan överleva också utanför 
livmodern. Det ofödda barnet, vars livskraft 
bevisas genom tillväxt och mognad, är 
naturligtvis livsdugligt förutsatt att barnet vistas i 
sin rätta miljö – inom livmodern. Fostrets 
människovärde är konstant liksom varje 
levande människas människovärde är absolut. 
En människas människovärde är ej föränderligt 
eller relativt till hennes ålder, grad av 
självständighet eller nyttograd. Barnets 
människovärde är korrelerat varken med 
barnets förmåga att överleva utanför livmodern, 
barnets förmåga att överleva skild från moderns 
bröstmjölk eller annan näring, eller barnets 
förmåga att överleva oberoende av omvärldens omsorg och stimulans. Barnets människovärde är 
oberoende av livsmiljö (livmoder eller kuvös) och försörjningssätt (navelsträng eller intravenöst 
näringsdropp). Ingen levande människa är fullständigt oberoende av miljön. I alla livets faser (även 
mycket gamla människor) måste mänskligt liv betraktas som livsdugligt och värdefullt oavsett hennes 
produktiva kapacitet eller grad av beroende av omgivning. Alla levande eller livskraftiga embryon är 
därför alltid livsdugliga.  
 
Tillstånd för abortering av ofödda barn efter 18:e havandeskapsveckan medges efter Socialstyrelsens 
prövning om synnerliga skäl föreligger. Ansökan om tillstånd till sena aborter av ofödda barn prövas 
individuellt och utgår från en läkar- och kuratorsutredning angående kvinnans livsomständigheter, 
kvinnans prioriteringar och hälsotillstånd, eller moderns acceptans av barnets normavvikelse, och kan 
därmed åberopa fyra huvudindikationer som synnerliga skäl: 1) sociala problem (54% av alla 
ansökningar) 2) psykisk sjukdom eller -insufficiens 3) kroppslig sjukdom 4) fosterskador & 
missbildningar (43% av alla ansökningar). Psykosociala skäl kan utgöra tillräcklig grund för att döda 
det ofödda barnet efter 18 graviditetsveckor. Ansökningarvi om tillstånd för sen abort år 2003 
beviljades till 99% med huvuddiagnosen fosterskador & missbildningar, och till 73% med 
huvudindikationen sociala problem.  
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Enligt svensk lag saknar tidigt mänskligt liv juridiskt värde lagligt skydd. Eliminering av ett ofött barn 
genom att döda barnet erkänns som legalt och medför inga juridiska konsekvenser. Ett aborterat barn 
behandlas därför inte som någon med värde men som något (abortmaterial) utan värde, antingen som 
sjukvårdsavfall eller som toalett- och avloppsavfall. Enligt svensk lag anses det ofödda barnets 
människovärde som ekvivalent med avfall. 
 
 
Internationell rätt 
Enligt Förenta Nationernavii tillåts abort av 
levande barn: a) på kvinnans fria begäran 
(liknande lagar som i Sverige) i 27% av världens 
länder, b) av ekonomiska eller sociala skäl i 33% 
av världens länder, c) på grund av 
fostermissbildning i 39% av världens länder, d) på 
grund av våldtäkt eller incest i 43% av världens 
länder, e) för att bevara kvinnans hälsa i 63% av 
världens länder, samt f) för att skydda kvinnans 
liv i 98% av världens länder (193 länder). 
 
I Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, 
Avdelning 1 Artikel 2, föreskrivs följande: ”Envars rätt till liv skall skyddas genom lag. Ingen skall 
avsiktligen berövas livet utom för att verkställa domstols dom i det fall då han dömts för ett brott som 
enligt lag är belagt med sådant straff.”, samt enligt Protokoll nr 6 Artikel 1, stadgas följande: 
”Dödsstraffet skall vara avskaffat. Ingen får dömas till ett sådant straff eller avrättas.”  
 
I Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, stadgas att: 
 Artikel 1.  Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter.  
 Artikel 3.  Envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.   
 Artikel 6.  Envar har rätt att allestädes erkännas som person i lagens mening.  
 Artikel 7.  Alla äro lika inför lagen och äro utan åtskillnad berättigade till lika skydd från lagens 
sida. Alla äro berättigade till lika skydd mot varje åtskillnad i strid med denna förklaring och mot 
varje framkallande av sådan åtskillnad.  

 
Sverige, och andra länder, respekterar varken Förenta Nationernas eller den Europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna med avseende på abort. Enligt svensk lag och 
praxis kränks systematiskt de ofödda barnens lika människovärde, de ofödda barnens rätt till sina liv, 
de ofödda barnens rätt att lagligt erkännas som personer, samt de ofödda barnens rätt till lagligt skydd 
som oskyldiga människor. De ofödda barnen utgör en internationell grupp av människor vars 
mänskliga rättigheter systematiskt kränks. 
 
 
Nationellt systematiska  
abortingrepp är genocid 
Ett abortingrepp är en våldshandling mot ett barn 
med syfte att avliva barnet. Nationellt legaliserade 
och organiserade abortingrepp innebär 
massavlivanden av oskyldiga barn. 
Massavlivandet av barn i Sverige är inte 
urskiljningslöst och är därmed ej massmord. 
Massavlivandet av barn i Sverige är genocid. 
Genocid innebär strukturellt och systematiskt 
dödande av människor på grund av deras 
outplånliga grupptillhörighet (ras, etnicitet, religion, språk) genom en statsmakt. Vanligt förekommande 
betingelser vid folkmord innefattar: 1) existens av en pariagrupp som är associerad med lägre 
människovärde 2) existens av en centraliserad byråkratisk auktoritet som är kapabel att administrera 
och utföra dödandet storskaligt och opersonligt 3) existens av ideologisk kontroll och 
informationsbegränsning.  
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Enligt Sveriges Abortlag tillskrivs de ofödda 
barnen ett lägre människovärde. Socialstyrelsen 
administrerar och Landstingen utför dödandet av 
de ofödda barnen. Information, om 
abortingreppets etik och abortingreppets själsliga 
konsekvenser3, till havande kvinnor vid 
Landstingens kvinnokliniker rapporteras4 som 
begränsad. Sverige är i det internationella 
perspektivet relativt demokratiskt – och 
Europeiska Unionens Ministerråd eller 
Europeiska Kommissionen saknar ännu mandat till ideologisk direktkontroll över medlemsstaterna. 
Betingelserna för denna pågående genocid av ofödda barn i Sverige kan därför förändras, så att även 
de ofödda barnens fulla människovärde kan lagstadgat respekteras. 
 
Ingen person skall genom sin grupptillhörighet med avseende på exempelvis ras, etnicitet, ålder, 
religion, språk eller ”livsduglighet” få sanktioneras som befattad med lägre människovärde än andra 
grupper av personer. Ett ofött barn är en person med fullt människovärde. De ofödda barnen skall 
därför behandlas som personer. Avhumanisering av människor som mindre värda personer har 
historiskt lett till folkmord av exempelvis judar och afrikaner. Genom avhumanisering av ofödda barn 
pågår inom Landstingen ett folkmord – genocid av de oönskade ofödda barnen.  
 
 
Bibeltexter mot abort  
I dessa bibelverser föreskriver Gud att allt mänskligt liv börjar före födelsen, att 
varje foster i moderlivet är skapat av Gud, att Gud kontinuerligt är närvarande 
under hela graviditeten, att varje levande foster är ett barn och att det ofödda 
barnet är en person med fullt människovärde.  
 

• Herren sade: Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, innan du kom ut ur 
modersskötet gav jag dig ett heligt uppdrag.   (Bibeln: Jeremia 1:4-5) 

• Så säger Herren, han som skapade dig, han som formade dig redan i moderlivet och som 
hjälper dig:…   (Bibeln: Jesaja 44:2) 

• Och nu säger Herren, han som från moderlivet danade mig till sin tjänare,…    
(Bibeln: Jesaja 49:5) 

• Du skapade mina inälvor, du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så 
underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte 
osynliga för dig, när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg 
mig när jag ännu var ett outvecklat foster.    
(Bibeln: Psaltaren 139:13-16) 

• Det var du som hämtade mig ut ur moderlivet och lät mig vila trygg vid min moders bröst. På dig 
är jag kastad ända från modersskötet, redan i moderlivet var du min Gud.    
(Bibeln: Psaltaren 22:10-11) 

• I synd är jag född, och i synd blev jag till i min moders liv.   (Bibeln: Psaltaren 51:7) 

• Har inte han som skapade mig i moderlivet skapat också dem? Är det inte en enda som har 
berett oss i modersskötet?   (Bibeln: Job 31:15) 

• När Elisabet hörde Marias hälsning, spratt barnet till i hennes moderliv, och hon blev uppfylld av 
den helige Ande… När ljudet av din hälsning nådde mina öron, spratt barnet till i mig av glädje.   
(Bibeln: Lukas 1:41,44) 

                                         
3   < www.abortkyrkogard.com > 

4   < www.jatilllivet.se/artikel.php?artikelid=408 > 
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Skapelseuppdraget 
Skaparen har till sin skapelse givit ett uppdrag. Guds skapelseuppdrag till mänskligheten påbjuder att 
människan skall föröka sig och uppfylla jorden. Prokreationsuppdragets grundmetod är samlag mellan 
man och kvinna. Skaparens naturliga, och därmed etiskt normerande, villkor för samlag begränsas till 
könsumgänge mellan en man och en kvinna. Samlagets grundsyfte är befruktning och human 
reproduktion. Abort, däremot, motverkar detta Guds skapelseuppdrag. 
 

• Gud välsignade dem och sade till dem: "Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägg 
den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör 
sig på jorden!"   (Bibeln: 1 Mosebok 1:28) 

• Gud välsignade Noa och hans söner och sade till dem: "Var fruktsamma, föröka er och uppfyll 
jorden.”   (Bibeln: 1 Mosebok 9:1) 

• ”Men var fruktsamma och föröka er. Väx till på jorden och föröka er på den."    
(Bibeln: 1 Mosebok 9:7) 

 
Synbar mänsklig existens 
Synintryck av foster verkar som affektivt argument till insikt om fostrets fulla värde som människa. 
Synintryck kan beveka oss till att intuitivt inse, erkänna, respektera och vilja lagstadgat skydda små 
foster som fullvärdiga människor. Intuitivt förstår vi, vid åsyn av fostrets existens eller rörelser, att 
fostret är en människa. När vi instinktivt reagerar med förundrad glädje över synen av ett levande 
foster eller instinktivt reagerar med vredgad avsky över synen av ett aborterat foster, vet vi också 
instinktivt vad vi ser, vem vi ser och vad ett foster är. Vid åsyn av ett fotografi föreställande ett några 
veckor gammalt foster inser vi spontant att fostret är en människa. Vid betraktande av fostrets rörelser 
förstärks den intuitiva förståelsen att fostret är en värdefull människa och person. Vi reagerar 
känslomässigt på bilder av foster därför att våra samveten manar oss till medgivande att fostret är en 
skyddsvärd människa.  
 

    
 

    
[samtliga bilder tillhör organisationen The Center for Bio-Ethical Reform <cbrinfo.org>] 
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Ansvar och skuld 
När det är moraliskt nödvändigt och praktiskt 
möjligt att förändra viss verklighet bär den kristna 
kyrkan huvudansvaret i tillkännagivande och 
främjande av denna förändring. Sveriges riksdag 
och regering bär nationens yttersta beslutande 
ansvar. Individen, familjen, kyrkan, Riksdagen 
och hela samhället (Matteus 25:40) bär ansvar för 
den goda moralismens verkställighet. Mannen 
och hela samhället, inte endast modern, bär 
ansvar för att skydda barnets rätt till sitt liv och att välkomna barnet till omsorg och kärlek. Varje 
enskild människa i samhället bär ansvar för den goda moralens efterlevnad. Otillräckligt 
ansvarstagande förekommer på samtliga ansvarsnivåer. Konsekvenserna av människors 
misslyckanden kan upplevas både tillfälligt i denna verklighets begränsade tidsålder men också 
ständigt i den nästkommande evigheten. Även inför varandra men främst inför Gud står varje 
mänskligt misslyckande till svars med skuld. 
 
Guds nåd genom Jesus 
Guds nåd är tillgänglig för varje person och tillräcklig för varje synd. Guds nåd är giltig för personer 
som har utfört abortingrepp, och för dem som har medverkat eller samtyckt till abortingrepp. Guds nåd 
kan tas emot av varje kvinna som har genomgått en abort. Guds nåd är tillräcklig för alla former av 
överträdelser av Guds vilja.  
 

• Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de 
bli vita som ull.   (Bibeln: Jesaja 1:18) 

• Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi 
bekänner våra synder, är han [Jesus] trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder 
och renar oss från all orättfärdighet.   (Bibeln: 1 Johannesbrevet 1:8-9) 

 
Guds villkor för människans mottagande av Guds nåd är hennes vilja att mottaga. Alla människor som 
vill mottaga Guds nåd för sina synder får ta emot Guds förlåtelse. Varje människa som gensvarar till 
Guds erbjudna nåd genom att ångra och bekänna sin synd inför Gud, genom att innerligt erkänna 
endast Jesus Kristus som Guds försoningsoffer för mänsklighetens synder, genom att innerligt 
omvända sitt liv till bättring, och genom att tillsammans med Jesus i tro ta emot Guds nåd, blir förlåten 
av Gud. 
 

• Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att 
leda er till Gud.   (Bibeln: 1 Petrusbrevet 3:18) 

• Jesus sade:”…Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så skall jag ge er vila. 
Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era 
själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt."    
(Bibeln: Matteus 11:28-30) 

 
Ingen skuldbörda väger för tungt för Jesus. Genom Jesus Kristus erbjuds nådens och rättfärdighetens 
gåva. Genom Jesus finns en frikännande dom som leder till evigt liv. Guds gåva är nåd och evigt liv i 
Kristus Jesus. (Romarbrevet kapitel 5 & 6) Endast Jesus Messias kan erbjuda människan Guds nåd 
och förlåtelse för hennes missgärningar. (Efesierbrevet kapitel 2) Av Guds nåd, bara genom tron på 
Jesus, erbjuds frälsningen från överträdelser och synder till rättfärdighet och evig Gudsgemenskap.  
 
 
Gud älskar de ofödda barnen - och Dig! 
 
 
Torsten Skarp 
 
JESUS ÄLSKAR SVERIGE 
www.helig.com 
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