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Hvernig stóð á því að þessi umbun sem Guð gaf varð alltí einu svo lítilfjölleg að byrjað var að tala um 
að drepa það sem óx í móðurkviði? Horfið á kríuna, hvernig hún berst af öllum kröftum þegar maður 
nálgast eggin hennar, lætur sitt eigið líf ef svo ber undir fyrir það sem leynist í eggjunum. Af hverju 
ekki íslenska konan? Hvað fór úrskeiðis? Við hér á landi tókum kristna trú í árdaga og veifum 
Biblíunni á helgidögum í kirkjum landsins en þar kemur skýrt fram að sá sem er valdur að dauða 
barns í móðurkviði er sekur um morð! Segjum svo að María móðir Krists hefði látið eyða Jesúm Kristi, 
hvað værum við þá að gera með allar þessar kirkjur og á hvað tryðum við þá? Og af hverju renna allir 
þessir milljarðar á ári af skattpeningum Íslendinga til kirkju sem segist trúa á þessa bók sem veifað er 
ef hún og þeir sem hana sækja vilja ekki farið eftir því sem í henni stendur? Hefðum við tekið Jesúm 
Krist sem leiðtoga ef eitt af hans boðorðum hefði verið að drepa börn í móðurkviði? Hann boðaði 
fyrst og fremst náungakærleika og sagði okkur að leyfa börnunum að koma til sín og banna þeim það 
ekki. Litla barnið sem drepið er er ekki einkamál móður í vanda, það er okkar mál sem þjóðar að sjá 
fyrir því ef móðirin getur ekki. Og nú á þessum tíma 2019 þar sem minnihlutahópar njóta loksins 
uppreisn æru að þá á að rýmka heimildina til þessara ógeðslugustu morða af öllum og færa til 
tuttugustu og annarrar viku í stað þess að hætta þessum aðgerðum alveg. Ég mótmæli þessum 
morðum þar sem ómálga lítil börn er tekin af lífi í móðurkviði á viðbjóðslegan máta allt til tuttugustu 
og annararrar viku.
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