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SPØRSMÅL

• Hva var Guds opprinnelige plan for ekteskapet og 
familien?

• Hvilket problem oppstod etter syndefallet?

• Hvordan kan vi motarbeide vår syndige natur?

• Hva betyr det at mannen skal være hodet? Hvem 
bestemmer?

•	 Hvordan	kan	vi	bli	flinkere	til	å	tjene?

• Hva er menighetens rolle?

• Hva er viktig i starten av et forhold?

• Hva vil det si at kroppen vår er et tempel for Den 
hellige ånd?

FORBEREDELSE

Beskriv det ideelle ekteskapet:

LIVSSTIL DEL 2

BIBELTEKSTER: 

1. Mosebok 1-3  
Efeserne 5,21-33 
1. Korinterne 6,12-20

LES 
1. Mosebok 2
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Legg spesielt merke til vers 16-19. Hva betyr disse 
konsekvensene?

TANKER

Helt fra begynnelsen er vi skapt like – både mann og 
kvinne er skapt i Guds bilde.

Vår	syndige	natur	påvirker	vår	kjærlighet	til	hverandre:

• Mannen ønsker å herske over kvinnen

• Kvinnen er knyttet til mannen sin selv om han 
behandler henne dårlig

• Mannen lytter til kvinnen heller enn til Gud

Vår syndige natur har påvirket vårt forhold til naturen, 
som er Guds skaperverk

• Vi er forbrukere heller enn forvaltere

STUDIUM

Hva betyr det  å være fylt av Ånden? (Se vers 19-21.)

Hvordan	beskriver	vers	21	gjensidighet	og	likestilling?	

Hva er kvinnens rolle?

Hva er mannens rolle?

Hvordan kan du være en person som en  annen vil  
elske? Hvordan ønsker du at andre skal være?

LES  
1. Mosebok 3

LES  
1. Mosebok 1

LES  
Efeserne 5,15-33
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REFLEKSJON

Se	på	illustrasjonen.	Når	du	tenker	på	konsekvensene	
av synd skissert i 1 Mos 3, hva fungerer best? At man-
nen	tjener	først,	eller	at	kvinnen	tjener	først?

Hvis du skal gifte deg, hva vil du ønske at din fremti-
dige ektefelle ”allerede har prøvd ut”?

Kroppen er et tempel for Den hellige ånd. Hvordan kan 
du beskytte den, både før og i ekteskapet?

Sex er en gave fra Gud. Det er eksteskapet også. Der-
som du ønsker å få mest ut av begge disse gavene, er 
de best når de hører sammen.

Hvordan ønsker du å formidle og fortelle barna dine 
om	Gud?	Tenk	igjennom	hva	du	trenger	å	ha	felles	med	
ektefellen	din	for	å	gjøre	det	til	virkelighet.	

Ekteskapet er en av de første gavene Gud gir  
menneskene. Vi skal bli ett, akkurat som Gud er én. 
Ekteskapet	er	et	bilde	på	Gud.	Kanskje	det	er	derfor	
skilsmisse er så vanskelig – fordi det er så langt i fra 
Guds ideal for oss.

KONKLUSJON

Husk	at	Gud	er	større	enn	alle	våre	feil.	Vi	har	alle	gjort	
ting vi skulle ønske vi kunne endre på, men Gud kan 
tilgi oss. Gud har skapt oss. Derfor vet han også hva 
som er best for oss. Følelser er viktig, men enda vikti-
gere er det å lytte til Gud.

APPELL

Hvilke valg ønsker du å ta i forhold til egen kropp?

Hvilke valg ønsker du å ta i forhold til Gud og familien 
din?
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MANN MANNKVINNE KVINNE


