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Intro 

Når eg leser dette kapittelet kommer det i hovedsak to spørsmål til meg.  

Har eg noe i livet mitt som går på tvers med Guds vilje, og tar eg oppgjør med det? 

Hvordan skal en irettesette noen som sier dei er kristen men ikkje lever etter det? 

 

Det å dømme en kristen bror eller søster og irettesette noen er ingen lett greie. Og noe som på 

ingen måte skal gjøres lett. Samtidig så er min erfaring at dei gangene noen har irettesatt meg 

har det vært til velsignelse i etterkant. Og noen ganger har også vennskap til og respekt for den 

andre vokst fordi denne personen fortalte sannheten.  

 

Det er umulig å komme vekk i fra at synd (det å gå mot Guds vilje/bud) er skadelig for oss selv 

og dei rundt oss. Så hvordan håndterer vi den. I eget liv og i menigheten.  

 

Tema for samtale: 

Her er det forslag til 2 samtale tema. Under hvert tema har eg skrevet ned noen 

spørsmål/tanker og bibelvers som eg føler passer til temaet.  

 

Les kapittel 5 før dere begynner på spørsmålene. Målet er ikkje å få snakka om alt under, men 

plukke noe som treffer dere.  

 

Flere av tankene under kan være utfordrende, så husk at i din gruppe kan det være mennesker 

med vanskelige opplevelser. Så viktig å skille på om en snakker om hva som er teknisk sett rett 

og galt (dogmatikk/teologi) og hvordan vi møter ekte mennesker som står i det.  

 

Prøv å tenke på hvordan Jesus møter oss i disse tingene.  

 

Tilslutt har eg laga noen forslag til bønnemner. 

 

Kultur/tidsånd 

I våre dager kan en kanskje snakke om en krenke/toleranse kultur. Der det er forbudt å krenke 

noen fordi dei har en annen mening eller etikk. Og spesielt går dette kanskje på kjærlighet, 

kjønn og seksualitet.  På hvilken måte ligner dette det vi leser om i vers 1-2. 

Hvordan må kulturen ha vert om dette skal være greit? 

 

En av de store men kanskje litt skjulte utfordringene i samfunnet vårt er pornografi.  

Pornhub som er et av verdens største pornonettsted gir ut denne statestikken om Norge i 2017: 

 



Norge ligger på 26.plass på besøk på siden, selv om folketallet er på 119.plass. Det betyr at en 

gjennomsnittlig nordmann har besøkt pornhub 19 ganger og bladd igjennom 158 sider.  

 

Under har eg limt inn et utdrag av hva nordmenn søkte på 2017.  

 

 
 

Hva tror vi dette gjør med kulturen vår? Og hva tenker den gjennomsnittlige nordmann om 

forholdene som beskrives i korinterbrevet.  

 

Hva er greit å vår kultur? Og hva er greit i kulturen vår innad i kirken eller menigheten? 

Flyttes grensene? Kanskje kulturen vår fremdeles fordømmer slikt, men hva sier 

søkestatesikken om hjertene til det norske folk.  

 

Kirketukt / formaninger /dom 

 

Paulus bruker en del tid i kapittelet på det som vi ofte kaller kirketukt. Altså det at vi som kristne 

skal dømme, irettesette og straffe (her i kapittelet ser det ut som straffen er utestengelse av 

felleskapet v.2). 

 

 

● Hva er din instinktive reaksjon til dette?  

● Hvordan begynner Paulus denne praksisen? 

○ Se vers 5-7 og 13. 

● Hvem kan/skal utføre kirketukt, er dette et ansvar lagt på prest/pastor eller generelt i 

menigheten. Og hvordan utføres dette? 

○ Matteus 18:15-20 

● Hvordan skiller vi mellom de vi kan dømme og de vi ikke skal dømme? 



Paulus setter på en tydelig skille mellom de som er en del av menigheten og de som er 

utenfor. Men hvordan fungerer dette skillet i praksis? 

● Når vi leser om kirketukt så kan det ofte bli vanskelig, for hvordan skal en som synder 

hele tiden få lov å være en del av Guds menighet. Når er en god nok til å være del av 

menigheten? 

 

 

 

Forslag til bønn.  

 

● Kanskje temaet i dag utfordrer til å bekjenne konkrete synder for hverandre, gjør då 

gjerne det. Og les 1.Joh 1:6-10 i lag.  

● Pornoavhengighet er noe som er overraskende vanlig i dag. Be gjerne for de som er 

fanget i dette.  

● Be for kulturen vår og spesielt barna som vokser opp i en mer polarisert og seksualisert 

verden.  

● Be om visdom til å rettlede og formane hverandre på en god måte.  

● Be om at Jesus må vise oss hvordan vi møter mennesker med sannhet og kjærlighet 

samtidig.  

 

 

 

 

 

 


