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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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HEDRE HEDRE

HOLDE SEG TIL

Lojalitet Vennskap Være ett



Likevel sier dere: «Hvorfor?» Fordi Herren har vært vitne mellom deg 
og din ungdoms hustru, henne som du har vært utro mot, enda hun er 
din ektefelle og din hustru ved ektepakten.

Malaki 2.14



Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet. Så skal 
dere finne hvile for deres sjeler.
For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett.

Matteus 11:29-30

?





















kropp

sjel

ånd

å bli
ett



9Det er er bedre å være to 
enn én, for de får en god 
belønning for sitt strev.

10For hvis de faller, vil den 
ene reise opp sin venn. Men 
ve den som er alene når han 
faller, for han har ingen 
annen til å reise seg opp 
igjen.

11Likeså når to ligger 
sammen, holder de seg 
varme. Men hvordan kan en 
som ligger alene, holde seg 
varm?

12Selv om den ene kan bli 
overmannet av en annen, så 
kan to holde stant mot ham. 
En tretvinnet snor blir ikke så 
snart revet over. 

Forkynneren 4.9-12



Åndelig 
enhet



Samme vei



Roller



Felles kall



22Dere hustruer, underordne 
dere deres egne menn, som 
under Herren.

23For mannen er kvinnens 
hode, slik også Kristus er 
menighetens hode. Og Han er 
Frelser for legemet.

24Slik menigheten underordner 
seg Kristus, slik skal derfor 
hustruene underordne seg sine 
egne menn i alle ting.

25Dere ektemenn, elsk deres 
hustruer, slik også Kristus 
elsket menigheten og gav seg 
selv for den…

Efeserne 5.22-25



Så skal også dere ektemenn leve med forstand sammen med 
deres hustruer som det svakere kar. Og vis dem ære, for også 
de er medarvinger til livets nåde – for at deres bønner ikke skal 
hindres.

1. Peters brev 3.7
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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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