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Min første tanke: det var dog på tide! Der er ikke meget kristen litteratur på dansk om emnet. 1020 % af danske par oplever barnløshed, så rundt om i de danske kirker sidder der formentlig
mange par, som har problemer med at få børn.
Bogen indeholder først et kapitel, hvor en teolog skriver om emnet, dernæst et kapitel, hvor en
børneortopæd skriver om emnet. Men den største del af bogen er beretninger fra en række par,
der selv har haft problemet inde på livet.
Det er beretningerne, hvor der er mest at hente. Det er god læsning, uanset om man er
pårørende, ven og med-kirkegænger, eller om man selv står i problemet. Nogle af historierne er
dog lidt korte og bliver dermed lidt overfladiske. Man kommer simpelthen ikke i dybden. Jeg
havde gerne set færre historier, der til gengæld var mere uddybede.
Jeg er dog noget kritisk over for det første kapitel, hvor teologen skriver om emnet. Han begynder
med at sige, at barnløshed er i verden, fordi synden er i verden. Det er en supervigtig pointe for
det par, der oplever ikke at kunne få børn.
Men efterfølgende skriver han for det første at barnløshed er en prøvelse fra Gud. Det er en
teologisk diskussion, om Gud både giver os det gode og det onde, som vi møder. Giver Gud
lidelsen, eller må vi sige, at lidelsen er ond, men at Gud er med i lidelsen? Jeg tænker, at vi ikke
kan forklare lidelsen, men i stedet må få lov at sige, at Gud er med os i den. Sådan siger John
Wyatt det i Matters of Life and Death.
For det andet skriver han, at Gud vil noget andet for den barnløse end at få børn. Også her synes
jeg, vægtlægningen bliver skæv. Det er ikke fordi, det ikke er sandt, men hvis et barnløst par skal
finde deres særlige kald, tror jeg, det kan blive et stort pres oven i en stor sorg. Det kan være, når
man har fået bearbejdet sin sorg, at man kan komme dertil.
I anden del forklarer børneortopæden om baggrund, love og etiske dilemmaer. Det er alt sammen
godt og vigtigt, men på den korte plads han har, bliver det for overfladisk. Der er ikke plads til at
gå i dybden med netop de etiske problematikker. Det synes jeg er rigtig ærgerligt, for det bliver
ikke en hjælp for de par, der står med problemet. Personligt havde jeg hellere set, der kun var
brugt tid på de etiske dilemmaer.
Når alt det er sagt vil jeg alligevel anbefale bogen. Noget af det, der står tilbage efter at have læst
den, er, hvor alene de barnløse står. Bogen er klart en hjælp for alle os, der har børn, til at forstå,
hvad barnløse par gennemlever og tænke over, hvordan vi kan være til hjælp. Jeg tror også, det

kan være en hjælp for det barnløse par at læse om andre, der har det på samme måde. Jeg savner
dog mere medicinsk vejledning om, hvad man kan gøre ud fra et kristent livssyn.
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