Velsignet jul og
et godt nytt år fra MorFarBarn!
Ledelsen i MorFarBarn vil gjerne takke alle som i 2018 har støttet oss
med forbønn, oppmuntringer og gaver! Alt dette blir høyt verdsatt!
Vi håper mange nye støttespillere vil stå sammen med oss i 2019.
Utfordringene er store. Blir du med?
Midt i en urolig og uforutsigbar tid ønsker vi å hilse hver enkelt med
sannheten i 2 Tim 1,7: ”Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs;
vi ﬁkk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom.” La oss ta denne
sannheten med oss inn i julefeiringen, og la oss be Gud om at den får
prege hverdagene våre i 2019!
Jule- og nyttårshilsen fra Øivind Benestad
Daglig leder av Stiftelsen MorFarBarn
UTFORDRINGER og MULIGHETER i 2019
Etter at Den norske kirke innførte en kjønnsnøytral liturgi og
lære om ekteskapet for snart to år siden, har presset mot
frikirker og kristne organisasjoner økt.
Presset og utfordringene kommer fra media og politikere,
men også fra egne rekker. Ikke minst vil mange unge kristne
få stadig større problemer med å forstå og godta den bibelske
visjonen for ekteskap, familie og barn. Årsaken er at de på
dette feltet blir utsatt for en massiv og ensidig påvirkning i
skolen, i media og i ungdomskulturen. Samtidig hører ungdom
lite om temaet i sine menigheter og kristne fellesskap.
I årene som kommer ønsker derfor MorFarBarn å samarbeide
nært med frikirker og organisasjoner for å skolere og utruste
pastorer, ledere og bevisste medlemmer. Vi ønsker også å
bistå kristne skoler, bibelskoler og ungdomsgrupper med
kunnskap og begrunnelser, argumenter og undervisning.

Vil du stå sammen
med oss i forsvaret av
ekteskapet, familien og barnet i 2019?
Hjertelig takk for små og store gaver til
konto 3000.22.70028 og

VIPPS: 81368

Stiftelsen MorFarBarn har tre fokusområder:
1. EKTESKAPET

Ekteskapet er ikke en ”sosial konstruksjon”, altså en menneskelig
oppﬁnnelse. Nei, ekteskapet er en skaperordning for mann og kvinne,
innstiftet av Gud. Mor-far-barn-relasjonen er unik og står i en særstilling.

2. BARNEPERSPEKTIVET

Barn har en gudgitt rett til sin egen mor og far. Barn er ingen ”rettighet”
eller handelsvare. Planlagt farløshet og morløshet med donorsæd,
donoregg eller surrogatmor er en viktig del av den kjønnsnøytrale
ideologien, men kolliderer med Guds skapervilje og med Jesu liv og
lære. Verken mor eller far er overﬂødig.

3. SAMVITTIGHETSFRIHETEN

Vi forsvarer norske borgeres rett til å hevde den tradisjonelle forståelsen
av ekteskap, familie og barn uten å møte marginalisering, fordømmelse
og framtidig yrkesforbud i samfunn og media, i skole og kirke.

Biologien, barnet og Bibelen gir samme svar:
a) Mor-far-barn-relasjonen står i en særstilling,
b) Ekteskapet er for mann og kvinne.
Besøk www.MorFarBarn.no og bli kjent med
informative og nyttige ressurser.
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