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Resymé fra talen 

• Samfunnet er veldig opptatt av kropp og sex. Filmer, serier, reklamer, helsefokus, osv.  
• Sex er en sterk kraft, som kan brukes både positivt og negativt. Metoo viser oss at det er mangel på 

normer og verdier i samfunnet, blandet med ubegrenset tilgang på pornografi. Sex er en del av livet, 
av det Gud har skapt. 

• Kropp og sex må ha Gud og Guds Ord som utgangspunkt og fokus 
o Vi er skapt i Guds bilde, til mann og kvinne. Gud var fornøyd med det Han hadde skapt. 1. 

Mos 1,26-28 + 31. Da burde vi også være fornøyd med oss selv! 
o 1.Kor 6,19-20. Vi er et tempel for Den Hellige Ånd, og legemet vårt skal være til Guds ære. Det 

sier seg selv at tempelet blir vedlikeholdt og tatt vare på (vi ser f.eks at Bibelens kvinner 
pynter seg), men det som skjer inne i tempelet er hovedpoenget: Gudstjeneste og tilbedelse. 
Se også 1.Tim 2,8-10 og 1.Pet 3,3-4. 

• Vi må håndtere og forholde oss til sex som noe positivt, gledesfylt og vakkert. Det er en god gave. 
o I utg.pkt var sex noe vakkert og flott, og både forplantningen og nytelsen er skapt av Gud som 

noe godt. Gud kunne valgt å skape det annerledes, men valgte å gjøre det slik – «og Han så at 
det var godt». Les også gjerne Salomos Høysang. 

o Men sex er også et paktstegn, en handling som fullbyrder og bekrefter pakten mellom kvinne 
og mann.  

o 1.Mos 4,1. «Holdt seg til»/«kjente» er oversatt fra det hebraiske «yada», som betyr mer enn 
bare sex mellom to kropper som møtes. Det betyr «kjenne», «åpenbare», «dypt erfare», 
«oppleve», og «få dyp kunnskap om». Dette er hva sex er ment å være i et livslangt ekteskap, 
noe som både uttrykker og fordyper det nære forholdet mellom mann og kvinne i ekteskapet. 

o Frelsen starter i hjertet, ikke med de ytre tegnene. Slik er det også med ekteskapet, som 
starter med «avtalen» der man gir seg til hverandre i hjertet. Så blir ekteskapet velsignet av 
Gud, og deretter kommer den ytre bekreftelsen, paktstegnet når de to har sex sammen. 

o Ekteskapet blir en god og beskyttende ramme rundt den sterke kraften som sex er. Ref 
hvordan vi beskytter barn, uten å kalle det formynderi eller tap av frihet. 

• Sex må håndteres med ydmykhet og barmhjertighet 
o Viktig å huske både Guds sannhet og rammer, og Guds nåde. Ref hvordan Jesus møtte 

kvinnen som var grepet i hor (Joh 8). 
o Hva er feil/synd? Sex utenfor ekteskap, sex før ekteskap, andre samlivsformer enn ekteskapet 

mellom mann og kvinne (f.eks å leve ut homoseksualitet), samboerskap. 
o Viktig at menigheten er en trygg havn der det finnes nåde, kjærlighet og mulighet for 

gjenopprettelse. Sal 32,3-5. Men det finnes ingen frihet fra synd uten at vi først er villige til å 
bekjenne våre synder. Frihet er at ikke noe får makt over oss (f.eks onani, pornografi). 

• Kjønnsidentitet i dag 
o Matt 19,4-6. Skapt til mann og kvinne. Variasjoner innenfor hvert kjønn, alle er unike. Men 

kun mann og kvinne er Bibelske begrep. 
o Sterk økning av barn som utvikler kjønnsdysfori, fordi kjønnsidentiteten viskes ut. 

 
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med (velg ett eller flere): 

• Hvordan leser du Bibelen? Med deg selv som fokus, eller har du da du gjorde Jesus til Herre i livet – 
også gitt Ham retten til å justere deg når dine ståsteder ikke stemmer overens med Guds Ord? 

• Hva tenker du om samboerskap? Er det greit? 

• Hvordan vi du møte et homofilt samboende par som kommer inn i connectgruppa di? 


