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1. Korinterbrev; en oversikt 

1 Introduksjon 

Det første målet med dette oppgavesettet er å få en oversikt over korinterbrevet. Meningen er å skape 

en kontekst for påfølgende kapittelstudier, slik at man kan forsøke å plassere ulike poeng som måtte 

dukke opp i en sammenheng. Da blir det kanskje enklere både å oppdage eller forstå flere poeng i 

teksten. Det andre målet er å studere Paulus’ egen introduksjon til brevet 

Nedenfor er en disposison over brevet, ment som enkel referanse. Ved lyst og anledning kan du dele 

den inn mer nøyaktig (eller litt annerledes) selv. Oppgavesettet avsluttes med noen spørsmål til punkt 

a) og b) i disposisjonen. Det er mulig at dette studiet er litt for langt for en kveld, da er det kanskje 

greit å enten plukke ut interessante spørsmål enkeltvis, eller bestemme seg på forhånd hvor mye tid 

en vil bruke på de ulike delene. Kanskje kan det inspirere til videre selvstudium? 

 

Disposisjon            Kapittelhenvisning 

a) Hilsen og takk til Gud............................... 
b) Splittelse mellom kristne......................... 

o Beskrivelsen av problemet......... 
o Svar på problemet...................... 

c) Diverse problemer i menigheten. 
Spenningen dette skaper mellom lov og 
frihet løses av ordet om evangeliet......... 

o Sexskandale 
o Rettsaker blant de kristne 
o Ekteskap og ugift stand 
o Mat som er ofret til avguder 
o Oppførsel når kirken samles 

d) Nådegaveforvaltning............................... 
o Beskriveslse av nådegaver.......... 
o Kjærligheten får nådegaver til å 

fungere.......................................  
o Hvordan søke nådegaver............  

e) Oppstandelsen........................................  
f) Praktikaliteter og hilsener....................... 
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2 Oversikt over korinterbrevet          

Det er ofte lurt å be før en starter å tenke og studere. Når en studerer Bibelen så er det å delta i en 

toveis samtale med Gud. Gud vil så gjerne lære deg ting, og veldig ofte gjør Den hellige ånd nettopp 

det når en gir ham plass til å være med å styre tankene. Det føles sjeldent magisk, men når en ser 

sammenhenger så er det veldig tilfredsstillende. Litt som å endelig løse et vanskelig mattestykke.  

Be før du går i gang - stopp opp, gjør det nå! 

 

Se BibleProject sin video om 1. Korinterbrev: https://www.youtube.com/watch?v=yiHf8klCCc4 

Menigheten i Korint hadde mange problemer. Det heteste tipset fra vidoen er å være på utkikk etter 

par av problem og løsninger på dem. En kan gjenkjenne løsningen på problemet ved at den forklarer, 

belyser eller refererer til evangeliet. Kjennskapen til den syndige naturen vår (problem) kan utnyttes 

til å få en bedre forståelse av evangeliet (løsning)! 

En annen generell observasjon kan være at brevet kan leses som om det er delt inn i tre hoveddeler.  

1. Menigheten er splittet (kap. 1-4) 

2. Det er mange andre problemer i menigheten (kap. 5-11) 

3. Lemmer på en kropp hører sammen, samt oppstandelsen (kap. 12-14 + 15). 

 

Med en slik inndeling kan kap. 1-4 tjene som en slags mal på hvordan de påfølgende problemene blir 

behandlet. Er det noen av de andre problemene i kap. 5-11 (se disposisjonen) som ikke på et eller 

annet nivå kommer til å skape splittelse? Splittelse er ikke bra. Så hva er det som skal forene? Jo, en 

korsfestet Kristus (Kap. 1.23-24, Kap. 2.2). Mot slutten av brevet (Kap. 12) får man en beskrivelse av 

hvordan en enhetlig kropp av kristne fungerer, samt tips til hvordan man får en slik kropp (Kap. 13 – 

14). Kronen på verket er kap. 15. Kristus er ikke bare korsfestet, han er oppstanden. Å leve som kristen 

gir bare mening hvis Jesus stod opp fra de døde. Her får vi altså endelig svaret på hva Paulus siktet til 

da han snakket om Guds mysterium i kap. 2. At Jesus skulle dø og seire over døden, for å forene oss 

med seg det «...så ikke noe øye, hørte ikke noe øre, det kom ikke opp i noe menneskehjerte...»  

(parafrasering av kap. 2.9).  

 

Her er et utdrag fra fortellingen om Narnia, som egentlig forklarer mysteriet ganse greit. Det gjorde 

riktig inntrykk på meg som ganske liten. Aslan er en løve som ble drept dagen før. 

 ““Oh, Aslan!” cried both the children, staring up at him, almost as much frightened as they were glad. 

“Aren’t you dead then, dear Aslan?” said Lucy. “Not now”, said Aslan. “You’re not – not a - ?” asked 

Susan in a shaky voice. She couldn’t bring herself to say the word ghost. Aslan stooped his golden head 

and licked her forehead. The warmth of his breath and a rich sort of smell that seemed to hang about 

his hair came all over her. “Do I look it?” he said. “Oh, you’re real, you’re real! Oh, Aslan!” cried Lucy, 

and both girls flung themselves upon him and covered him with kisses. “But what does it all mean?” 

asked Susan when they were somewhat calmer. “It means”, said Aslan, “that though the Witch knew 

the Deep Magic, there is a magic deeper still which she did not know. Her knowledge goes back only 

to the dawn of time. But if she could have looked a little further back, into the stillness and the 

darkness before Time dawned, she would have read there a different incantation. She would have 

known that when a willing victim who had committed no treachery was killed in a traitor’s stead, the 

Table would crack and Death itself would start working backwards.”” [1] 

https://www.youtube.com/watch?v=yiHf8klCCc4


3 Paulus sin introduksjon 

a) Hilsen og takk til Gud            

Les kapittel 1.1-1.9. I lys av alle problemene i menigheten i Korint, som Paulus kommer til å adressere 

i løpet av brevet, legg merke til ting han skriver om korinterne her.  

- Hvordan beskriver Paulus korinterne?  

o Eksempel: at korinterne er helliget i Kristus 

o at Paulus er takknemlig for dem 

o ... 

- Hvorfor er det viktig at korinterne kan få høre dette om seg selv? 

- Kunne Paulus skrevet noe av dette til deg?  

- Hvordan ville du tatt imot brevet om du var en korinter? 

 

 

b) Splittelse mellom kristne – beskrivelsen av problemet         

Les kapittel 1.10-17.  

Det er splittelse og stridigheter i menigheten. Paulus går rett på sak, han er indignert og blekket 

nærmest drypper av ironi. «Er Kristus blitt delt?!» spør han. Korint var nok en mikset menighet med 

både jøder, grekere og romere, men at «Herren er én» (5. Mosebok 6.4) burde være en kjent sak for 

alle kristne.  

- Helt fra starten av dette avsnittet er det tydelig at splittelser og stridigheter er et problem. 

Hvor ser du det?  

- Hvorfor er splittelse og stridigheter et problem?  

 

o Hint 1: Johannes 14.6   

o Hint 2: Johannes 17.20-24  

 

- Totalt sett, i løpet av sin apostelkarriere, kan man nok anta at Paulus døpte flere mennesker, 

også utenfor Korint. I misjonsbefalingen leser vi «...gjør hele verden til disipler: Døp dem...» 

(Matteus 28.19). Hvorfor bruker Paulus omtrent halvparten av avsnittet på å gjøre rede for 

hvor få han har døpt i Korint? Hvordan kan han skrive i vers 17 «...Kristus har ikke sendt meg 

ut for å døpe...» ? 

 

o Hint 3: Les vers 13. Fullfør setningen fra misjonsbefalingen.  

Hvem er det som gjør noe i dåpen, og hvorfor er det han som gjør det? 

 

 

 

[1] Lewis, C. S. 2001(1950). "Deeper Magic from Before the Dawn of Time." In The Lion, the Witch 

and the Wardrobe, 184-185. London: HarperCollins Publishers. 

 

  




