
Og Ordet ble kjøtt og tok bolig iblant oss, og vi så Hans herlighet, den herlighet 
som den enbårne har fra Faderen, full av nåde og sannhet. 

Joh 1.14



Kvinne

Mann

Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde 
skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. 

1. Mosebok 1.27
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Herren Gud lot en dyp søvn komme 
over Adam, og han sov. Da tok Han ett 
av ribbeina hans og fylte igjen med 
kjøtt i stedet. 

Det ribbeinet som Herren Gud hadde 
tatt fra Adam, gjorde Han til en 
kvinne, og Han førte henne til Adam. 

Da sa Adam: «Dette er endelig bein av 
mine bein og kjøtt av mitt kjøtt. Hun 
skal kalles kvinne, siden hun ble tatt 
av mannen.»  

Derfor skal en mann forlate sin far og 
mor og være knyttet til sin hustru, og 
de skal være ett kjød. 

Begge var nakne, både Adam og hans 
hustru, men de skammet seg ikke. 

1. Mos 2.21-25











Eller vet dere ikke at den som holder seg til en 
skjøge, er ett legeme med henne? For det er sagt: 
De to skal være ett kjød. 

Men den som holder seg til Herren, er én ånd med 
ham. 

1. Kor 6:16-17
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A. Hva er hensikten med livet? 
B. Hva betyr det å være skapt i Guds bilde? 
C. Hvorfor ble vi skapt som mann og kvinne?  
D. Hva kan ekteskapet fortelle oss og Guds plan for oss? 
E. Hva er hensikten med ekteskap og sølibat? 
F. Hva er egentlig “kjærlighet”? 
G. Er det virkelig mulig å vær ren i hjertet?
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Da sa Jesus til de jødene som var 
kommet til tro på Ham: «Hvis dere blir i 
Mitt Ord, er dere i sannhet Mine disipler. 

Og dere skal kjenne sannheten, og 
sannheten skal gjøre dere fri.» 

Joh 8.31-32



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


