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Ekteskapet, barnet og Bibelen i en kjønnsnøytral tid:

Hvordan forholder vi oss? Hva gjør vi?
A. BEVISSTGJØRING
Grunnleggende sannheter:

1) ET ANNERLEDES FOLK. Vi tilhører et
annet rike, en annen Herre, vi har andre
verdier og prioriteringer, en annen autoritet.
Vi er «fremmede», sier Peter i 1 Pet 1,1;
1,17b og 2,11. Se også Rom 12,2; 1 Kor
1,26-31; Matt 5,3-12.
2) ETTERFØLGELSE og LYDIGHET. Gud
kaller oss til å leve i og forsvare hans sannheter. 1 Pet 3,14b-16; 1,22; Kol 4,6; Luk 9,23;
2 Tim 2,25; Luk 11,28.
3) FORSVARSKAMP. Ikke en kamp mot
mennesker, men en kamp for å stå imot og
avsløre ubibelske ideologier, tankesystemer
og åndskrefter. Se Ef 6,10-20; 2 Kor 10,3-5;
2 Kor 6,6-8; Hebr 4,12;
* I denne kampen bør vi også støtte (og
eventuelt samarbeide med) folk fra andre
livssyn som er kritiske til den radikale kjønnsideologien.

eventuelt familiegrupper som møtes jevnlig.
Disse kan utgjøre en stor forskjell for både
barn og voksne.
3) FORNYELSE OG VEKKELSE – skjer ofte
i tider med motstand (og forfølgelse). Motstå
selvmedlidenhet og offermentalitet. La oss ha
rak rygg, løftet hode og frimodig vitnesbyrd.
4) GUDS LØFTER. Bekjemp motløshet ved
å dele Guds løfter med hverandre, f.eks.
5 Mos 31,8; Joh 14,27; 16,33; 2 Tim 1,7;
Salme 18,3; Rom 8,28-39, m.m.ﬂ.
5) MEDVANDRING. Vurdér å danne grupper
for medvandring der man åpent og fortrolig
kan dele utfordringer relatert til kjønn, seksualitet, relasjoner, selvbilde, m.m.

1) AVGJØRENDE. Kunnskap er helt nødvendig. Den gir frimodighet og troverdighet. Uten
kunnskap: Usikkerhet, frykt og taushet. Bruk
ressursene på Samlivsbanken.no og MorFarBarn.no.

3) UNDERVISNING. Ledere og pastorer må
oppmuntres til jevnlig å forkynne og undervise
om tematikken. Regelmessige seminarer for
ungdom om sex og samliv.
4) FØLG MED! Hold deg oppdatert på hva
som skjer i samfunnet. Del kunnskap og
nyttige ressurser med andre.

C. FELLESSKAP og
MEDARBEIDERSKAP
1) GI AKTIV STØTTE til kristne (og til meningsfeller med et annet livssyn) som møter
offentlig motstand og uthengning. Vær kreativ
i støtte og forbønn. Bruk f.eks. SMS aktivt.
2) FORELDREANSVAR. Kristne foreldre må
lære og modellere bibelsk tro og etikk for sine
barn. Finn sammen med andre foreldre. Dann

1. Les punkt A sammen og snakk om
hva innholdet kan bety for oss i dag.
Slå gjerne opp noen av bibelstedene
og prat om dem.

1) KRISTNE FORELDRE
● Følg med i skolebøker og ukeplaner.
● Be om konkret informasjon fra skolen
om hva som blir kommunisert om kjønn,
seksualitet og familie.
● Snakk med andre foreldre, også med folk
som har et annet livssyn. Gå om nødvendig
til skolens ledelse. Prøv å ﬁnne akseptable
løsninger og kompromisser. Husk: Foreldreretten står fortsatt sterkt!
● Dann bønnegrupper. Bli kjent med
www.MomsInPrayer.no.
2) BIBELSK OVERBEVISNING
● Vær åpen med barn og unge: Som kristne
er vi ikke alltid enige i det som undervises i
barnehager og skoler.
● Snakk ofte og grundig med barn og unge om
Jesus som forbilde og Bibelen som autoritet.
3) KRISTNE SKOLER OG BARNEHAGER.
I et demokratisk og pluralistisk samfunn må
kristne institusjoner ha frihet til å undervise
i samsvar med kristen etikk og til å ansette
personale med kristen tro og livsførsel.

B. KUNNSKAP

2) EKTESKAPSERKLÆRINGEN. Sett dere
grundig inn i erklæringen. Bruk den i bibelgrupper og i undervisning.

E. BARNEHAGE og SKOLE

F. SAMFUNN og
LOVGIVNING
D. MEDIA
NORSK MEDIEVIRKELIGHET:
● Konﬂiktfokusert ● Lite ideologisk mangfold
● Få alternative stemmer
1) FIRE GODE RÅD hvis en journalist ringer:
a. Prøv å unngå å svare på stående fot.
Spør hva saken gjelder, og be journalisten
ringe tilbake om en time eller to.
b. Forlang alltid skriftlig sitatsjekk før noe
blir satt på trykk.
c. Ordvalg er svært viktig. Tenk nøye
gjennom ord og uttrykk du bruker!
d. La deg ikke presse! Svar eventuelt:
«Jeg har ingen kommentar.»
2) LEDERFELLESSKAP. Kristne ledere må
prioritere målrettet utvikling av samhold og
tillit mellom lokale kristne ledere. Stå sammen
når en menighet blir offentlig hengt ut for sin
troskap mot bibelsk tro og etikk.

Spørsmål til samtale
2. Etter å ha snakket om punkt A:
Samtal om de punktene dere synes
er mest interessante og relevante.

1) SAMFUNNSUTVIKLINGEN. Bibelsk samlivsetikk: Ofte avvist som irrelevant, trangsynt og
utdatert. Vi må vitne om og vise at det er usant.
2) TYDELIG MINORITET. Vi må la vår stemme
høres – til beste for barnet, ekteskapet og samfunnet. Ideal: «Tro mot sannheten i kjærlighet»
(Efes 4,15). Vennlighet, saklighet og ydmykhet.

3) I OFFENTLIG DEBATT. På den offentlige
arena vil det vanligvis være best å bruke
allmenne argumenter, som f.eks. disse:
• FNs Barnekonvensjon • Barns rettigheter
• Mor-far-barn-relasjonens unike betydning
• Barneperspektivet • Foreldreretten
• Ufødte barn som salgsvare • Kjønnsforvirring
• Samvittighetsfriheten • Gjensidig toleranse
● Finn mer stoff på ”Allmenne argumenter” i
Samlivsbanken.no, i menyen ”Nyttige ressurser”.
4) LYS OG SALT. Kristne som lys og salt (Matt
5,13-16): Vi er kalt til å påvirke samfunnet med
gode og bærekraftige verdier og løsninger. La
oss som bevisste samfunnsborgere ta lokalt,
regionalt eller nasjonalt initiativ og ansvar.

3. Mot slutten av samtalen: La hver
deltaker dele én eller to utfordringer de
vil ta med seg videre og prøve å sette
ut i livet.
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