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Maren og Sven Weum 





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 

GUD 





Hvordan finne den rette? 





Når to bestemmer seg for å leve 
sammen, møtes partenes 
slektninger – levende og døde – i 
parets rom.  
 
I vestlig kultur er de to ofte blinde for 
dette. De tror at paret deres står på 
egne ben, i sitt eget liv, og de 
forventer å skape en tilværelse 
sammen, fristilt fra hva foreldre og 
besteforeldre har gjort før dem.  
 
Det er først når vanskelighetene 
entrer parforholdet, at de kan 
komme til å lete etter svar i 
hverandres familierelasjoner.  

 
 

Sissel Gran 





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. 
 
 

1. Mosebok 2.21-22 





Overgivelse til Gud 



Akseptere seg selv 



Ren samvittighet 



Forhold til autoriteter 



Holdning av tilgivelse 



Selvkontroll 



Klart definerte mål 



Bibelske økonomiske prinsipper 



Foreldrerollen 



Helt menneske 



Alt har sin tid, og en tid er det satt 
for alt det som skjer under 
himmelen. 
  
…en tid til å ta i favn og en tid til å 
holde seg fra favntak… 

 
Predikanten 3.1 og 5 

 



Jeg skal være den første til å innrømme 
at det er mulig at du giftet deg med feil 
person. Likevel, hvis du behandler ”feil 
person” som om han/hun var den rette, 
vil du sannsynligvis ende opp å ha 
giftet deg med den rette likevel. 
 
På den annen side, hvis du gifter deg 
med den rette, og behandler 
vedkommende dårlig, vil du helt sikkert 
ende opp med å ha giftet deg med ”feil 
person”.  
 
Det er viktigere å være den rette slags 
person enn å gifte seg med den rette.  
 
Om du har giftet deg med den rette 
eller ikke, er hovedsakelig opp til deg.  

Zig Ziglar 


