
Intimt samliv- sex  
 Sex kommuniserer, men er det for «hardt»? Heller «elske»?  

o Poeng: Ikke bare samleie. Også kjærtegn, nakenhet, kyss, klemming.  

 Viktig:  

o Dette må også snakkes om. Settes ord på.  

o Guds forhold til sex må bli vårt forhold til sex.  

 Her overskylles vi av «verdens» definisjoner! 

 Se seksualiteten i lyset av «den store fortellingen» hvor vi er skapt for hverandre og til Ham. 

God sex innebærer å gi seg selv fremfor å få.  

o Vår ektefelle rår over vår kropp: 1. Kor 7:1- 6. Vi tilhører Herren! 1. Kor 6:19-20 (les 

mer). Ikke utførlig om dette, men det er i alle fall lite rom for at man kan 1. overkjøre 

ektefellen eller 2. «sitte med alle kortene selv».  

 Sant om samliv: Gud, grøss eller gave.  

o De berømte grøftene!  

 Gud: Rom 1:24-25. 25% porno på nett(?!)  

 Grøss: Tertullian og Ambrosius foretrakk at menneskeslekten døde ut enn at 

seksuelt samleie ble praktisert(!) 

o Gave fordi: 

 Det er godt! Høysangen nevner ikke barn som motivasjon for nytelse og 

lidenskap.  

 Barn blir til. 1. Mos 1:28. Og bare da blir vi til!  

 Det fremmer enheten. 1. Mos 2:24.  

 Det gir unik kunnskapen og kjennskap. 1. Mos 4:1. Ikke bare er det en 

eksklusiv nærhet, ektefeller mellom, men det er også av en helt annen art! 

 Det beskytter mot seksuelle synder. 1. Kor 7:2-5. For å unngå hor. Ikke vær 

avholdende uten å være enige om det.  

 Til trøst. 1. Sam 12:24 David trøstet Batseba etter hennes førstefødtes død.  

 Dette må vi finne rom og ord for å snakke om!   

o Hva synes vi er greit å gjøre? Hva synes jeg er greit å gjøre med deg? Hva synes jeg 

det er greit at du gjør med meg?  

o Hva liker du å gjøre/at vi gjør? 

o Hvordan forholder vi oss til at vi har forskjellig grad av lyst?  

o Har vi noen seksuell fortid (utenom ekteskapet)?  

 


