Takk fra
MorFarBarn
Tusen takk for all støtte og forbønn i 2021!
Vi håper at gamle og nye støttespillere vil stå sammen med oss i 2022. Utfordringene er større enn noen gang. Blir du med?
I stadig sterkere grad handler nå kjønns- og kulturkampen om våre egne barn og barnebarn.

			 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.

			 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. Vi skjelner klart mellom sak og person.

		
		

Alle mennesker er skapt i Guds bilde, like verdifulle, med samme menneskeverd og høyt elsket av Ham.
Dette er bibelske sannheter som alle kristne trenger å kommunisere tydelig i alle mulige sammenhenger.

		
		

Vi ønsker Dagens lesere et godt, nytt år i Herrens følge!
Vennlig hilsen Øivind Benestad, daglig leder av Stiftelsen MorFarBarn

FIRE grunnleggende SANNHETER

om Biologien, Barneperspektivet og Bibelen
1. MOR-FAR-BARN-RELASJONEN er unik og står i en særstilling. Den er ingen ”normalvariant”, men samfunnets grunncelle.
Alle mennesker er født ved egg fra en kvinne og sæd fra en mann.
2. EKTESKAPET er Guds skaperordning for én mann og én
kvinne. Ekteskapet er ingen ”sosial konstruksjon” eller menneskelig
oppfinnelse, men en biologisk og bibelsk forankret samlivsordning
til barns beste.
3. BARN har en gudgitt og medfødt rett til sin egen mor og far –
så langt det er mulig og forsvarlig. Planlagt farløshet eller morløshet
er ikke i pakt med Guds skapervilje og bibelsk etikk. Verken mor
eller far er overflødig eller irrelevant.
4. TO KJØNN. Det finne bare to kjønn fordi det kun finnes to typer
kjønnsceller – kvinnelige og mannlige. Andre former for forplantning
eksisterer ikke. Ulike ”kjønnsidentiteter” basert på subjektive følelser
og en indre opplevelse er ikke nye kjønn.

BIBELSKE SANNHETER vi løfter fram:
• ”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 mishandler 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

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

Bli kjent med de varierte og spennende ressursene i:

Samlivsrevolusjon

– et kurs om kjønn, seksualitet, LHBT og kristen tro.

Kjønn og seksualitet • Pride-ideologi og Bibelen • Ekteskapet = mann + kvinne • Barns rett til mor og far • Og mye mer ...
Kurset ligger på MorFarBarn.no og på Samlivsbanken.no
• Gratis, pedagogisk, samtalebasert, variert.
• Svært fleksibelt: Video, PowerPoint og/eller
undervisningsark.
• Passer for små og store grupper – og til selvstudium.
			

• For unge og gamle, med liten eller stor digital erfaring.
• Kurset gir kunnskap, argumenter og frimodighet.
• Korte innslag til møter og gudstjenester + m.m.
Gaver til MorFarBarn gir rett til skattefradrag.
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