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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



Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, og den 
sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen?

Kvinnen sa til slangen: Vi kan ete av frukten på trærne i hagen,
men om frukten på det treet som er midt i hagen, har Gud sagt: Dere skal ikke ete av 
den og ikke røre den, for da dør dere.

Da sa slangen til kvinnen: Dere kommer slett ikke til å dø!

Men Gud vet at den dagen dere eter av det, vil øynene deres åpnes, dere vil bli slik 
som Gud og kjenne godt og ondt.

1. Mos  3.1-5



Kvinnen så nå at treet var godt 
å ete av, og at det var en lyst 
for øynene – et prektig tre, 
siden det kunne gi forstand. Så 
tok hun av frukten og åt. Hun 
gav også sin mann, som var 
med henne, og han åt.

Da ble begges øyne åpnet, og 
de skjønte at de var nakne. Så 
flettet de sammen fikenblad og 
bandt dem om livet.

Og de hørte Gud Herren som 
vandret i hagen da dagen var 
blitt sval. Og Adam og hans 
hustru skjulte seg for Gud 
Herrens åsyn mellom trærne i 
hagen.

1 Mos 3.6-8



Sex



Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange, fyll 
jorden, legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens 
fugler og over alt levende som rører seg på jorden. 

1 Mos 1.28





For en fremmed kvinnes 
lepper drypper av honning, 
og glattere enn olje er 
hennes tunge.

Ord 5.3

La din vei være langt fra 
henne, og kom ikke nær 
døren til hennes hus,
for at du ikke skal gi andre 
din kraft og en grusom 
herre dine år.

Ord 5.8-9

Ha ikke lyst til hennes 
skjønnhet i ditt hjerte, og la 
henne ikke fange deg med 
sine øyekast!

Ord 6.25



Drikk vann av din egen 
brønn, drikk rennende vann 
av din egen kilde!

Ord 5:15

La din kilde være velsignet. 
Gled deg i din ungdoms 
hustru, den elskelige hind, 
den yndefulle gasell! La 
hennes barm opplive deg til 
enhver tid, og la hennes 
kjærlighet stadig beruse 
deg!

Ord 5:18-19
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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.

1. Kor 6.16

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

1. Mos 1.27



• Klamydia
• Herpes
• Kjønnsvorter
• HIV



Adults and children estimated to be living with HIV, 2006

Western & 
Central Europe

740 000740 000
[580 000 [580 000 –– 970 000]970 000]

Middle East & North 
Africa

460 000460 000
[270 000 [270 000 –– 760 000]760 000]
Sub-Saharan Africa

24.7 million24.7 million
[21.8 [21.8 –– 27.7 million]27.7 million]
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& Central Asia

1.7 million 1.7 million 
[1.2 [1.2 –– 2.6 million]2.6 million]

South & South-East 
Asia

7.8 million7.8 million
[5.2 [5.2 –– 12.0 million]12.0 million]Oceania

81 00081 000
[50 000 [50 000 –– 170 000]170 000]

North America
1.4 million

[880 000 – 2.2 million]
Caribbean
250 000

[190 000 – 320 000]

Latin America
1.7 million1.7 million

[1.3 [1.3 –– 2.5 million]2.5 million]

East Asia
750 000750 000
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I did not have 
sexual relations
with that woman





Kjærligheten er tålmodig, er 
velvillig. Kjærligheten misunner 
ikke. Kjærligheten skryter ikke, 
den blåser seg ikke opp.

Den gjør ikke noe usømmelig, 
søker ikke sitt eget, blir ikke 
bitter, gjemmer ikke på det onde.

Den gleder seg ikke over urett, 
men gleder seg ved sannhet.

Den utholder alt, tror alt, håper 
alt, tåler alt.

1. Kor 13:4-7


