
Slangen	var	listigere	enn	noe	annet	dyr	som	Herren	Gud	hadde	gjort	på	marken.	Han	sa	til	
kvinnen:	«Har	Gud	virkelig	sagt:	Dere	skal	ikke	ete	av	noe	tre	i	hagen?»	
Men	kvinnen	svarte	slangen:	«Vi	kan	ete	frukten	av	trærne	i	hagen,	
men	om	frukten	på	treet	som	er	midt	i	hagen,	har	Gud	sagt:	Dere	skal	ikke	ete	av	den	og	ikke	
røre	den,	ellers	skal	dere	dø.	

1	Mos	3.1-3





Men,	som	det	er	skrevet:	Det	øyet	ikke	har	sett,	og	det	øret	ikke	har	hørt,	det	som	heller	ikke	
kom	opp	i	menneskets	hjerte,	det	som	Gud	har	forberedt	for	dem	som	elsker	Ham.	1	Kor	2.6
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1. Hva	er	hensikten	med	livet?	
2. Hva	betyr	det	å	være	skapt	i	Guds	bilde?	
3. Hvorfor	ble	vi	skapt	som	mann	og	kvinne?		
4. Hva	kan	ekteskapet	fortelle	oss	og	Guds	plan	for	oss?	
5. Hva	er	hensikten	med	ekteskap	og	sølibat?	
6. Hva	er	egentlig	“kjærlighet”?	
7. Er	det	virkelig	mulig	å	vær	ren	i	hjertet?

Theology	of	the	Body

129	onsdagstaler	av	Johannes	Paul	II	fra	1979	til	1984



ἀγάπη		
agápē

φιλία		
philía	

στοργή		
storgē

ἔρως	
	érōs









Seksuell	helbredelse	

Gjenopprettelse	av	evnen	til	å	smelte	helt	
og	fullt	sammen	med	ektefellen	i	seksuell	
enhet	som	omfatter	hele	mennesket	med	
ånd,	sjel	og	kropp.		



Seksuell	helbredelse	handler	om	å	gå	til	roten	av	
synden	og	rense	denne	ut	av	livet,	samt	å	
gjenopprette	den	rene	og	hellige	prosessen	som	
skjer	gjennom	velsignet	sex	i	ekteskapet.	





Og	han	spiste	seg	gjerne	mett	på	de	skolmene	som	grisene	åt	av,	for	ingen	gav	
ham	noe.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Lukas	15.16







Da	kom	de	skriftlærde	og	fariseerne	til	Ham	med	en	kvinne	som	var	grepet	i	
ekteskapsbrudd.	Og	da	de	hadde	ført	henne	fram	midt	imellom	dem,	
sa	de	til	Ham:	“Mester,	denne	kvinnen	ble	grepet	på	fersk	gjerning	i	
ekteskapsbrudd.	I	loven	har	Moses	befalt	oss	at	slike	skal	steines.	Men	hva	sier	
Du?”	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Johannes	8.3-5



Da	Jesus	hadde	reist	Seg	og	ikke	så	andre	enn	kvinnen,	sa	Han	til	henne:	
“Kvinne,	hvor	er	disse	anklagerne	dine?	Har	ingen	fordømt	deg?”	
Hun	sa:	“Ikke	én,	Herre.”	Jesus	sa	til	henne:	“Heller	ikke	Jeg	fordømmer	deg.	
Gå	bort	og	synd	ikke	mer!”	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Johannes	8.10-11







Jesus	svarte	og	sa	til	henne.	“Hvis	du	kjente	Guds	gave	og	visste	hvem	Han	er	som	
sier	til	deg:	Gi	Meg	å	drikke,	da	ville	du	ha	bedt	Ham,	og	Han	skulle	gitt	deg	
levende	vann.”	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Johannes	4.10



Jesus	svarte	med	å	si	til	henne:	“Hver	
den	som	drikker	av	dette	vannet,	vil	
tørste	igjen.	

Men	hver	den	som	drikker	av	det	vannet	
som	Jeg	gir	ham,	skal	aldri	i	evighet	
tørste.	Men	det	vannet	Jeg	gir	ham,	blir	i	
ham	en	kilde	med	vann	som	veller	fram	
til	evig	liv.”	
	 	 	 	 	 Johannes	4.13-14



Matt	19.4-6	(2011)	
Han	svarte:	«Har	dere	ikke	lest	at	Skaperen	fra	
begynnelsen	av	skapte	dem	som	mann	og	
kvinne	og	sa:	‘	Derfor	skal	mannen	forlate	far	og	
mor	og	holde	fast	ved	sin	kvinne,	og	de	to	skal	
være	én	kropp.’	Så	er	de	ikke	lenger	to;	de	er	én	
kropp.	Og	det	som	Gud	har	sammenføyd,	skal	
mennesker	ikke	skille.»		

1	Mos	2.24-25	(2011)	
Derfor	skal	mannen	forlate	sin	far	og	sin	mor	
og	holde	fast	ved	sin	kvinne,	og	de	to	skal	
være	én	kropp.	
Begge	var	nakne,	både	mannen	og	kvinnen,	
og	de	skammet	seg	ikke	for	hverandre.	



1	Mos	4.1	
Mannen	var	sammen	med	sin	kvinne	Eva,	og	
hun	ble	med	barn	og	fødte	Kain.	Hun	sa:	«Jeg	
har	båret	fram	en	mann	ved	Herrens	hjelp.»	

1	Mos	4.17	
Kain	var	sammen	med	sin	kvinne,	og	hun	ble	
med	barn	og	fødte	Henok.	Så	bygde	han	en	by	
og	ga	den	navn	etter	sin	sønn	Henok.	

Ord	5.18-19	
Velsignet	være	din	egen	kilde!	
Gled	deg	over	din	ungdoms	kvinne,	
en	lysten	hind,	en	smidig	fjellgeit.	
Drikk	deg	alltid	utørst	ved	hennes	bryst,	
la	hennes	kjærlighet	stadig	beruse	deg!		
	
Fork	9.9	
Nyt	livet	med	kvinnen	du	elsker,	alle	dine	
flyktige	levedager,	de	som	Gud	gir	deg	under	
solen,	ja,	alle	dine	flyktige	dager.	
For	dette	er	din	lodd	i	livet	midt	i	ditt	strev	og	
ditt	arbeid	under	solen.



1	Kor	7.3-5	
Mannen	skal	oppfylle	sin	forpliktelse	overfor	
kvinnen,	og	hun	overfor	ham.	Kvinnen	rår	ikke	
over	sin	egen	kropp,	det	gjør	mannen.	På	
samme	måte	rår	ikke	mannen	over	sin	egen	
kropp,	det	gjør	kvinnen.		Dere	skal	ikke	nekte	
hverandre	samliv	hvis	dere	ikke	er	blitt	enige	
om	det	for	en	tid,	for	å	leve	i	bønn.	Kom	så	
sammen	igjen,	for	at	ikke	Satan	skal	sette	
avholdenheten	deres	på	prøve.		

Ord	6.32	
Den	som	driver	hor	med	en	kvinne,	er	uten	
forstand,	slikt	gjør	bare	den	som	vil	ødelegge	
livet	sitt.



Åndelig utroskap



Åndelig utroskap

”Whenever spiritual adultery is persisted in, it leads 
inevitably to full physical adultery! After thirty years of 
counseling thousands of couples, trying to pick up the 
pieces of marriages shattered by adulteries, Paula 
and I can confidently say that we cannot recall any 
case that did not begin with spiritual adultery! 
(Remembering of course that we are speaking only of 
those who fell into it, not those who intentionally 
sought it.)” 

John L Sandford 
Why Some Christians Commit Adultery 



SYMPTOMER PÅ ÅNDELIG UTROSKAP 

1. Tendens til å dele mer privat venn enn ektefellen 
2. Urimelig mye tid med person av motsatt kjønn 
3. Mer inspirert av personen enn ektefellen 
4. Tenker at ”denne personen forstår meg bedre” 
5. Motvilje mot advarsler fra andre 
6. Høy følelse av ”ungdommelighet” sammen 
7. Romantiske følelser – først overført til ektefellen 
8. Aggressivt selvforsvar 
9. Finner anledninger til å være alene 
10.Trekker seg bort fra venner, vil bare ha ”ja-mennesker” 

John L Sandford 
Why Some Christians Commit Adultery 



ANTIDOT MOT ÅNDELIG UTROSKAP  

1. Ikke bli isolert 
2. Vær mye sammen med ektefellen 
3. Prioriter ekteskapet høyere enn tjenesten 
4. Vær på vakt mot symptomene på åndelig utroskap 
5. Vær ansvarlig overfor et gruppefellesskap og verdsett 

input fra de andre 

John L Sandford 
Why Some Christians Commit Adultery 


