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1. Korinterbrev 7 
 

Kontekst 
I kapittel 7 tar brevet en liten vending. Fram til nå har Paulus omtalt tema og problemstillinger han selv 
ønsket å ta opp. Nå er turen kommet til spørsmål de kristne i Korint har skrevet til Paulus om («Når det 
gjelder det dere skrev om-» v.1a).  
 
Det overordna budskapet er likevel det samme som i de foregående kapitlene: ved å ta imot Jesus Kristus 
som Herre og Frelser blir vi del av Hans kropp og et tempel for Den Hellige Ånd. Derfor er det ikke 
likegyldig hvordan vi lever. Med tydelige formaninger og praktisk veiledning fortsetter Paulus sin kjærlige 
oppdragelse i kristen hverdagsetikk.   
 
Helt konkret tar kapittel 7 for seg hvordan vi som kristne skal forholde oss til spørsmål om ekteskap og 
seksualitet i en moralsk liberal kultur.  
 
La oss starte med å takke Gud for at vi får bruke tid sammen og i Hans ord. Vi takker for at Gud ved sin 
Ånd vil veilede oss gjennom vårt studium av 1. korinterbrev 7.   

Bibeltekster 
Vi starter med å lese 1. korinterbrev kapittel 7. 
 
Tilleggstekster (frivillig):  

• Matteus 19:3-12 

• Kolosserne 3:12-25 

1. Kor. 7  
Vi har i de forrige kapitlene sett mange eksempel på hvordan menigheten i Korint var prega av splittelser 
og partidannelser. De dype uenighetene omfatta også spørsmål knytta til ekteskap og seksualitet.  
 
I begynnelsen av kapitlet beskriver Paulus hva som skal kjennetegne et kristent ektepar: trofasthet, 
gjensidighet og å søke den andres beste (v. 2-4, v. 33-34). Videre blir den fysiske siden ved ekteskapet 
anerkjent som noe viktig i seg selv og et gode som styrker samholdet mellom mann og kone (v. 5).  
 
Når det gjelder spørsmålet om skilsmisse er teksten tydelig på at dette ikke er Guds vilje (v. 10, se også 
Matt. 19:3-12). Samtidig er Bibelen realistisk og anerkjenner at skilsmisser skjer, også blant kristne. Det 
inngåtte båndet (ektepakten) mellom mann og kone varer likevel livet ut. Håpet er at de to kan 
gjenforenes, men dersom det ikke kan skje er det likevel ikke et alternativ å gifte seg på nytt (med en 
annen) så lenge ektefellen lever.    
 
Det kan virke som enkelte i menigheten mente at kristne ikke burde gifte seg i det hele tatt, men leve 
avholdende. I tråd med dette kan det virke som at enkelte mente at kristne burde skille seg dersom de 
var gift med en ikke-kristen (se v. 12-16). Det blir imidlertid tydelig avvist (med mindre den ikke-kristne 
ektefellen ber om det). Samtidig gir Paulus dem rett i at det er et gode ikke å gifte seg (v. 8, v. 40). Det 
understrekes likevel at en kristen er i sin fulle rett til å gifte seg (v. 6), og for en del er ekteskap det beste 



(v. 9). Som kristen har man altså to alternativ: å gifte seg eller ikke å gifte seg. Begge deler er en 
(nåde)gave fra Gud (v. 7), og det ene er ikke moralsk bedre enn det andre.  
 
Den korintiske kulturen åpnet imidlertid for flere andre muligheter, noe Bibelen oppsummer i ett ord: 
hor. Dette er i strid med Guds gode vilje for våre liv og er derfor ikke noe alternativ for en kristen (se 
f.eks. siste del av kap. 6).  
 
Like fullt som ekteskapet er en god gave fra Gud fører det med seg ekstra ansvar og bekymringer (v. 28b, 
v.32-34). Slik argumenterer Paulus for at det er bedre ikke å gifte seg. Poenget blir særlig tydelig ved at 
han skriver til en menighet på randen av stor forfølgelse. Paulus minner om at alt jordisk - inkludert en 
ektefelle - er midlertidig og kan raskt bli tatt fra dem (v. 29-31).  
 
Bibelkommentatorer er noe uenige i tolkninga av siste delen av kapitlet (v. 36-40). (Kanskje har dere 
allerede lagt merke til forskjeller mellom ulike oversettelser? De som er interessert kan finne mer om 
dette under «Videre lesning»). Et hovedpoeng er likevel at valget om å gifte seg eller la være å gifte seg 
ikke skal gjøres ut fra sosiale eller kulturelle forventninger, og begge deler er en gave fra Gud.  

Spørsmål til samtale  
 
V. 1-9  

• I vers 5 kommer ord om bønn og faste. Hva sier dette om hva som skal kjennetegne kristne 
ektepar og kristne hjem? 

 
V. 10-16  

• Hva betyr det at Paulus skiller mellom hva «Herren sier» (v. 10) og hva «jeg sier, ikke Herren» (v. 
12)? (se også v. 25) 

 
V. 17- 24 

• Hva menes med at «enhver skal være i det kall som han var da han ble kalt»? 

• Bibelen lærer oss at vi alltid vil slave under noe. Hvilke forskjeller er det mellom å være «Kristi 
slave» (v. 22) og «slave under menneskene» (v.23)?  

• Drøft påstanden «nåden er gratis, men ikke billig» (se v. 23). Hva ligger i dette?  
 
V. 25-40 

• I v. 32-34 står det at gifte kristne har ansvar for «det som hører denne verden til» og sin 
ektefelles beste, og at kristne som ikke er gift har ansvar for «det som hører Herren til» og Guds 
rike. Dermed er det tydelig at en kristen, uansett sivilstatus, aldri lever for seg selv alene. 
Hvordan står dette i kontrast til normene i samfunnet vårt?    

Personlig anvendelse  
• Bibelen lærer at sex er en gave fra Gud innenfor ekteskapet mellom mann og kvinne, men dette 

synet møter stor motstand fra vår samtid.   
o Hvorfor er Bibelens budskap om ekteskap og seksualitet så viktig? Hva menes med hor, 

og hvorfor er Bibelen så tydelig på at dette er galt?   
o På hvilke(n) måte(r) er Guds vilje for ekteskap og seksualitet en god og sunn rettesnor til 

det beste for oss (både kristne og ikke-kristne)?  



o Hvilke kamper opplever dere som de største i vår tid på dette området, og hvordan kan 
vi best møte dem?  

• Mange – både kristne og ikke-kristne – har vonde eller såre opplevelser knyttet til forelskelse/ 
kjærlighet/ ekteskap/ seksualitet. Mange kan kjenne på skyldfølelse, skam og sorg knytta til 
dette. Bibelen gir oss flere fortellinger om hvordan Jesus møtte enkeltmenneske som hadde det 
slik. Kommer dere på noen? Hvilken hjelp og hvilke tips gir disse fortellingene til hvordan vi som 
kristne kan møte hverandre på en god måte i slike tilfeller?  

• En ugift kristen forteller:  
Jeg kan ikke huske sist gang jeg var på gudstjeneste uten å få spørsmål om jeg ikke snart 
skal få meg kjæreste og gifte meg.  

Hvordan kan gi som kristent fellesskap holde fram det ikke å gifte seg (for en periode eller livet 
ut) som noe godt og Gud-gitt?   

• En ung, gift kristen forteller:  
’’Alle’’ ser ut til å ha en mening om at jeg gifta meg i starten 20-årene: jeg har fått 
kritiske kommentarer fra medstudenter, kollegaer, ja, til og med frisøren! Jeg vet om 
mange ikke-kristne på samme alder som er samboere, men kjenner ikke til at noen av 
dem har fått negative kommentarer på det.  

Hvordan kan gi som kristent fellesskap holde fram ekteskapet som noe godt og Gud-gitt?   

• Hvordan har du Jesus som forbilde i rollen din som kone/mann/singel?  

Videre lesning og dybdestudier 
• Studer Kolosserbrevet kap. 3 i lys av 1. Kor. 7.  

• Hvordan utfyller disse kapitlene hverandre?  

• Hva lærer de oss om motivasjonen for og kraften til å leve etter Guds gode vilje?  

• Om ulike tolkninger av 1. Kor 7:36-38: https://www.foross.no/bibelutleggelse/hvem-handler-
uskjematisk/ 

• NLM har utarbeidet en veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, 
skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv (godkjent av hovedstyret i 2011): «Samliv i lys av 
Bibelen» 

• https://www.nlm.no/globalassets/dokumenter-og-filer/formelle-
dokumenter/veiledning-og-retningslinjer/nlm_samliv-i-lys-av-bibelen.pdf 
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