
Visjonen for  
et godt samliv 

Hjemmeside:www.ingvar.torvik.net 



Alle ting begynner 
med en ide 



Hovedregler for 
 ”kunsten å leve sammen” 

n  1. Felles visjon – 1.mos.1.26-27 
n  2. Derfor skal mannen forlate sin far og sin 

mor (fri fra fortiden) 
n  3. Og holde seg til sin hustru Trofasthet) 
n  4. De to skal være ett kjød (vevet sammen – 

alle generasjoner med) 

n  5. De var nakne men skammet seg ikke 
(kommunikasjon i samlivet) 

1.Mos.2.24    se baksiden av boka vår 



Gud 

Jesus 

Jeshua (Gud frelser) 

Den Hellige 
Ånd 

Treenigheten 
(Hydrogen) 

Fellesskap 

Finnes ikke i 
noen annen 
religion 

Enhet 



Ånd 

Sjel 

Legeme 

Dele: 
Tanker 
Drømmer 
Lengsler 
Håp 
Verdier 
Kval.sikr. mot 
Guds ord 

Sette ut i livet: 
-planlegge sammen 
-finne felles løsninger 
-ta i bruk hverandres 
ressurser og gaver 
-anerkjenne og bekrefte            
hverandre 
- Øve inn nye ferdigheter 
- Innse at vi trenger 
  hverandre 
 

De som møter oss 
vil oppleve: 
- Oppmerksomhet 
- Respekt 
- ForbilderDe 
- Vennlighet 
- Ny livsstil 



Mennesket skapt i Guds bilde

Gud begynte 
med en familie 





dannes dannes 





Familien er 
grunnmuren i et 
hvert samfunn 









Guds VISJON for samliv 
mellom mennesker  

1.Mos.1.26-27 
"la oss skape mennesker i vårt 
bilde, som et avbilde av oss!" 

"Gud synlig i hverdagen i måten 
vi lever sammen” 

Vi blir det vi bruker mesteparten av vår 
tid til å tenke på 

Det er vårt valg, vi blir ansvarlig 



Hva er det ved oss som er som Gud?  Jo , vi kan i tanken 
skape noe fremtidig - - Et tenkt bilde av ønsket situasjon. 
Hva er et tenkt bilde? 
Å forestille seg noe fremtidig som om det var en virkelighet. 
Dette skjer i våre tanker. Kfr. Henry Ford. 
Dersom du tror det er noe du kan - så får du rett! (Omv.) 
Du får det du tenker . . . Underbevisstheten arbeider. 
Gud la ned i mennesket evnen til å skape en forestilling om 
det gode livet, og så realisere det i samspillet mellom mann 
og kvinne og senere alle vi lever sammen med.  
Dette gjør oss til guddommelige vesener. 
Eks Barak Obama 
Yes, we can!!! 



Syndefallet var at mennesket solgte denne evnen til 
Satan. 
1MO 6,5  Herren så at menneskenes ondskap var stor 
på jorden. Alle tanker som rørte seg i deres hjerter, 
var onde dagen lang. Da bestemte Gud seg for å 
utrydde dem. Kfr. Orspr. 4.23, Bevar ditt hjerte - - for 
livet går ut fra det.  
Kfr. Hjertet har en egen hjerne som sender impulser 
til sellene i kroppen 
Jesus kjøpte oss tilbake til evnen å ha gode 
drømmebilder om felles fremtid –  
 
  



Hva er det ved oss som gjør det 
mulig å drømme som Gud? 

Rom 5,5  - - - -, for Guds kjærlighet er 
utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd 
som han har gitt oss.  
 
1Joh 4,4  Men dere, mine barn, er av Gud 
og har seiret over dem. For han som er i 
dere, er større enn han som er i verden.  
 



Hva kjennetegner et felleskap 
 som er godt å være i? 



Hva kjennetegner et godt fellesskap? 
1.   - Åpenhet 
2.   - Respekt 
3.   - Inkluderende 
4.   - Tilgivelse 
5.   - Raushet 
6.   - Trofasthet 
7.   - Anerkjennelse 
8.   - Lov å prøve og feile, være annerledes 
9.   - Utvikler det beste i hverandre (bekrefter) 

Dette er å bære frukt! 
Dette er holdninger vi har  
til hverandre 



                       
1. Visjon  Ordspr. 29.18 og 4.25 

 Uten visjoner og drømmer kommer folk  
 på villspor. Ha øynene rettet fremover,  
 fest blikket på det som ligger foran deg!  
 det gode- samlivet. 

2. Planlegging  Ordspr. 15,22   
    Uten rådslagning mislykkes planene, men  

 når mange gir råd har de fremgang.  
3.  Fokusere på det du har: Mt. 13.12 
     det vi har oppnådd og kan glede oss over 



MTT 13,12  For den som har, han skal 
få, og det i overflod. Men den som 
ikke har, skal bli fratatt selv det han 
har.  
Hebr. fra Mishna: Den som tenker i 
sitt hjerte at han har, han skal få 
mer, men den som tenker i sitt hjerte 
at han er fattig, skal miste endog det 
han har.  Det er dette Jesus må ha 
sagt.  
Det er  det du velger å tenke som styrer deg. 
Som en mann tenker i sitt hjerte slik er han 
Ordspr. 23,7 gml. overs. 



Så blir de stående, 
 disse tre: Tro, håp og kjærlighet. 
 Men størst blant dem er kjærligheten.  

             1Kor. 13,13 

Kunsten 
å leve sammen 


