
 

             

    

    Bibelske sannheter i kultur- og åndskampen 
 • ”Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir  
kraft, kjærlighet og visdom.”  2 Timoteusbrev 1,7

• ”Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler.  
Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.”  
Johannes-evangeliet 8,31-32

• ”Vær våkne, stå fast i troen, vær modige og sterke!  
La alt dere gjør, skje i kjærlighet.” 1 Korinterbrev 16,13-14. 

• ”Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot 
kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten  
mot Kristus.”  2 Korinterbrev 10,4-5 

• ”Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot 
dem som hater dere, og be for dem som mishanlder og forfølger dere.” 
Matteus-evangeliet 5,44 

• ”Herren deres Gud skal dere følge, og ham skal dere frykte.  
Hans bud skal dere holde, og hans røst skal dere adlyde.  
Ham skal dere dyrke, og ham skal dere holde fast ved.”  5 Mosebok 13,4 
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Tusen takk for alle gaver, oppmuntringer og forbønn i 2022!
"Stiftelsen MorFarBarn har som formål å informere, undervise, argumentere og forsvare Guds gode  
skaperordninger for ekteskap og barn, kjønn og seksualitet. Vi ønsker å være en tydelig, saklig og  
respektfull stemme i samfunn og kirke. 
MorFarBarn ønsker å hjelpe kristne i Norge til tydelig å skjelne mellom ideologi og individ, altså mellom  
sak og person. Som Jesu etterfølgere er vi ikke involvert i en kamp mot mennesker, men mot ideologier  
og tankesystemer, trender og åndskrefter som frontkolliderer med Guds vilje og bud. (Se Efeserne 6,12) 

Vi håper at gamle og nye støttespillere vil stå sammen med oss i 2023. Utfordringene er  
større enn noen gang. I stadig sterkere grad gjelder det nå våre egne barn og barnebarn.”

   

 

Takk fra 
MorFarBarn 

Bli kjent med de GRATIS, varierte og spennende ressursene på:
www.Samlivsbanken.no

www.Samlivsbanken.no er en kristen ressursbank, driftet av Stiftelsen MorFarBarn, med mye stoff om:
 Kjønn og seksualitet  •  Pride-ideologi og Bibelen  •  Ekteskapet = mann + kvinne  •  Barns rett til mor og far  •  Og mye mer ...  

• 80 ferdige PowerPoint-lysbilder m/ lederveiledning.
• Video-undervisning  •  Samtaleopplegg til grupper.
• Korte innslag til møter og gudstjenester + mye mer!

• Ekteskapserklæringen på bokmål, nynorsk og engelsk.
• Linker til artikler, filmer, livshistorier, diverse ressurser. 
• Samlivsbanken.no gir kunnskap og argumenter,    
  redskaper og frimodighet. Alle ressursene er gratis. 

           MorFarBarn blir finansiert utelukkende ved private gaver. Gaver til MorFarBarn gir rett til skattefradrag.

Vær med og spre det kristne  
JA-BUDSKAPET om kjønn og samliv
• JA til Bibelen som forpliktende norm for tro, lære og liv.
• JA til ekteskapet som Guds skaperordning for én mann  
  og én kvinne, undervist og bekreftet av Kristus og apostlene.
• JA til betydningen av kjønnspolariteten og den biologisk  
  forankrede relasjonen mellom mann og kvinne.
• JA til mor-far-barn-relasjonens særstilling og unike betydning.
• JA til barns naturgitte og gudgitte rett til å kjenne sin egen  
  mor og far. Verken mor eller far er uviktig eller overflødig.
• JA til at barn er en gave, ikke en rettighet eller en handelsvare  
  på fertilitetsmarkedet.
• JA til betydningen av blodsbånd, slekt og biologisk tilhørighet.
• JA til barns grunnleggende rettigheter i samsvar med 
  FN’s Barnekonvensjon 7.1: «Barn har rett til, så langt det  
  er mulig, å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem.»
• JA til den biologiske sannheten om at det kun finnes kvinnelige og  
  mannlige kjønnsceller, og at det derfor også kun finnes to kjønn .  
• JA til sannheten om at kjønn er bestemt av biologi, ikke av følelser. 

Øivind Benestad 
Daglig leder av  
MorFarBarn

Besøk disse viktige og svært nyttige NETTSTEDENE i kampen om ekteskap og barn, kjønn og seksualitet: 
MorFarBarn.no  •  Samlivsbanken.no  •  Foreldrenettverket.no  •  Samlivsrevolusjonen.no  •  Transinfo.no  •  GuttogJente.no  •  Samliv.no  

Verdialliansen.no  •  GenderChallenge.no  •  GenSpect.org  •  TransGenderTrend.com  •  StatsForGender.org   


