
Før vi går løs på opplegget, håper jeg dere vil ta dere tid til å be sammen. Tema for dagen er 

rettssaker mellom kristne og seksuell umoral. Kanskje noen i gruppa har opplevelser rundt 

tema, som gjør det ekstra utfordrende? Kanskje dette er vanskelig for noen å snakke om?  

 

Forslag til bønn: 

Kjære Jesus! Takk for ditt ord til oss, og for at vi får samles og lese det. Vi ber om at du må 

veilede oss i samtalene og viss oss hva du sier til oss gjennom teksten i dag. Du ser at det er 

en vanskelig tekst, med tema som kan være utfordrende. Vi ber om at vi sammen skal få en 

større forståelse for hva menigheten i Korint hadde utfordringer med, og hvordan vi kan la 

deg bruke det til å tale inn i våre egne liv. Åpne hjertene våre så vi gir deg rom til å rettlede 

og korrigere oss på områder der vi ikke lever etter din gode vilje. Takk for at du er til stede 

når vi samles i ditt navn, for det har du lovet. Amen.  

 

 

”Vet du hva hun sa og gjorde??”. Dette er ord jeg har sagt og hørt veldig mange ganger. 

Fortalt til venninner eller andre som ikke har noe med saken å gjøre – bare for at noen skal 

føle med meg eller ta mitt parti. For å rettferdiggjøre ting jeg selv har sagt eller gjort, eller 

ting jeg tenker å gjøre. Og jeg må ærlig innrømme at jeg ikke alltid ønsker å ordne opp i en 

uenighet i relasjoner jeg har, men heller ”ta igjen”.  

 

”Men han gjør det!”, ”Alle andre får lov!”. Dette er vel blant de mest brukte argumentene 

blant barn for å få lov til noe de ønsker. Jeg har vel selv brukt dem mange ganger også, men 

lærte etter hvert at selv om de andre gjør noe, betyr ikke det at det verken er riktig eller at 

jeg må få lov.  

 

Kontekst 

Vi må ha i bakhodet det vi har hørt tidligere – om at korinterne er førstegenerasjons kristne. 

Paulus har stiftet menigheten, og de har fortsatt masse å lære! Korint er et knutepunkt for 

handel, og spesielt seksuell umoral er fremtredende blant korinterne. Midt i dette, ligger 

menigheten – hvor de fleste har gått fra en ”verdslig” livsstil til å bli kristne. Menigheten har 

blitt sammenlignet med en livbåt. Livbåten må være på sjøen, for å kunne gjøre det den var 

ment til å gjøre: redde liv. Men hvis sjøen kommer inn i livbåten, så vil den etter hvert ikke 

kunne flyte lengre, og dermed ikke kunne redde liv. På samme måte skal menigheten være i 

verden! Men når verden og dens levemåte kommer inn i menigheten, vil etter hvert 

menigheten slutte å oppfylle sin hensikt.  

 

Hvis vi går tilbake til disposisjonen fra første uke med opplegget, ser vi at kapitlene 5-11 tar 

opp problemer i menigheten. I dette kapitlet ser vi på rettssaker mellom kristne og hor 

(jepp, Paulus sier det rett ut). Dette er eksempler på hvordan verdens levemåte trenger inn i 

menigheten.  

(velg gjerne ut de spørsmålene dere vil – tror ikke tiden strekker til alt) 



Les vers 1-11 Rettsaker mellom kristne:  

Dette kan synes fjernt for oss, men i den greske verden var rettsaker offentlig 

underholdning. Det var et samlingspunkt, med spenning rundt hvem som vinner saken – og 

hvor mye sant/usant man kan få fram for å fremme egen sak. Selv om det gikk an å få inn en 

privat tredjepart for å avgjøre saken, var det som regel en offentlig jury (som bestod av 

minst 201 personer) som stod for dette. Man var garantert en folkemengde og 

oppmerksomhet rundt saken, og folk var garantert underholdning. Dette ble dessverre også 

kristne med på, og her beskrives det at de går til sak mot hverandre – overfor ”dommere 

som ikke blir aktet for noe i menigheten” (v.4). Dermed blir uenigheter mellom kristne 

søsken dratt fram som underholdning i byen!  

 

1. Hvorfor var dette et problem? Paulus trekker frem tre grunner (se v.2-3, 7 og 1+9-

10)(det blir utdypet litt i de neste spørsmålene, hvis det er vanskelig).  

2. V.2-3 – de hellige skal dømme både verden og engler – hvorfor kan de ikke da 

dømme i saker mellom dem?   

3. Se litt mer på vers 7. Det er et nederlag å ha rettssaker mot hverandre. Uansett om 

den som tar fram saken vinner, har han allerede tapt. Vitnet til omverdenen blir at til 

tross for budskapet de kristne bringer om tilgivelse, nåde og fred, klarer de ikke å 

ordne opp i saker innad mellom søsken. Hva sier Jesus at skal kjennetegne hans 

disipler? (se gjerne Joh 13:34-35). Hvordan påvirker uenigheter innad i menigheten 

eller bibelgruppen synet samfunnet vårt har på kristne? (jf kristen enhet 1.Kor 1:10, 

1. Pet 2:12+3:8-9 og Joh 17:21-23) 

4. Hvis du skal gå til en dommer – hvordan vil du at dommeren skal være? Juryen i 

Korint, er nok preget av karakteristikkene vi finner i vers 9-10, og beskrives i vers 1 

som ”urettferdige”. De har gått fra å leve som verden, til å bli Guds barn – og kanskje 

spesielt er den moralske standarden endret. Hvorfor går de da tilbake til fortiden, og 

plasserer sin konflikt med en bror i hendene til urettferdige dommerne?  

5. ”Slik var noen av dere før” (v.11), peker tilbake på vers 9-10. Korinternes fortid ligger 

rundt dem på alle kanter, deres landsmenn lever fortsatt slik! ”MEN NÅ er dere 

vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og 

ved vår Guds Ånd”. Korinterne har et tydelig ”før” og ”etter” de fikk høre evangeliet. 

Noen kristne har det, andre ikke. Denne beskrivelsen passer uansett til de som 

bekjenner Jesu navn. Du ER vasket ren og gjort hellig. Nåden gjaldt korinterne, og 

nåden gjelder deg. Hvordan påvirker dette ditt liv? Hvordan skulle du ønske at det 

påvirket ditt liv?  

6. La det være stille i et par min, og tenk gjennom hvilke ting er det du har lagt bak deg, 

som du har lett for å gå tilbake til. Det kan være utfordrende, men oppmuntre 

hverandre likevel til å dele dette med hverandre (det er selvsagt lov å si pass). Dette 

kan være sårbart, men gir også rom for at nåde og sannhet, legedom og 

ansvarliggjøring får prege gruppen (Jak 5:16) og gi hjelp til å leve nær Gud og se han 

arbeide i livene til hverandre.  



Les vers 12-20 Kroppen tilhører Herren 

Grekerne hadde en todeling av hva et menneske er. De mente at det var sjelen som var selve 

mennesket, og at kroppen bare var et skall eller en beholder. Ved døden, blir kroppen og 

sjelen skilt, og sjelen er fri. Denne tanken kan føre til to ytterpunkter i forhold til hvordan 

man forholder seg til den. Enten kan man prøve å kvitte seg med det kroppslige allerede her 

på jord, noe vi også kan finne igjen i blant annet buddhismen. Eller, så kan man si at kroppen 

ikke betyr noe – jeg kan gjøre akkurat hva jeg vil med kroppen uten at det påvirker min sjel. 

Det er dette det ser ut til at korinterne går for. Blant annet, foregikk tilbedelse av gudinnen 

for kjærlighet og skjønnhet – Afrodite – gjennom samleie med tempelprostituerte. Selv om 

dette kan virke veldig voldsomt for oss, kan vi finne igjen tanken om at hva vi gjør med egen 

kropp ikke har noen betydning. Samfunnet rundt oss har en litt annen holdning til kropp enn 

det vi kan finne igjen i Bibelen. Kristne tror at mennesket består av sjel, kropp og ånd, og at 

disse tre henger sammen. Når vi dør, skilles ikke sjel og kropp. Vi har det også i 

trosbekjennelsens tredje artikkel ”Jeg tror på...syndenes forlatelse, legemets oppstandelse 

og det evige liv”. Jesus hadde også en kropp etter sin oppstandelse.  

 

1. Påstand: ”kristne har ikke lov til noen ting, det er så mange lover og regler de må 

følge”. Hvordan stemmer dette utsagnet overens med vers 12? Hvilke 

”begrensninger” settes til utsagnet ”jeg har lov til alt”? Hvilke ting har lett for å få 

makt over oss? (Eks med alkohol: 1.Tim 5:23, Ef 5:18). Her må vi kristne også tenke 

på våre søsken som kanskje har utfordringer på andre områder enn oss selv (Rom 

15:1).  

2. Hva blir konsekvensen av at sjel, ånd og kropp henger sammen? Hvilken betydning 

har det for hvordan vi forholder oss til kroppen?  

3. ”Vet dere ikke at kroppene deres er Kristi lemmer?” (v.15). Dette i kombinasjon med 

1. Mos 2:24, tegner et bilde for hvor alvorlig det er at menigheten driver hor. Paulus 

er ikke redd for å si klart og tydelig ifra om at dette er galt. Hvordan ville du gått fram 

om en kristen søster eller bror har utfordringer på dette området? I kapittel 12, 

skriver Paulus om menigheten som lemmer på Kristi kropp – vi hører sammen.  

4. Hva er forskjellen mellom hor og all annen synd? (v 18) 

5. Vers 19 sier at menighetens kropp er et tempel for Den Hellige Ånd. Tempelet er 

stedet Gud er nær sitt folk, på jorden. I det gamle testamentet, er tempelet 

bygningen hvor Guds folk kunne møte Gud. I det nye testamentet er Guds folk også 

hans tempel. Han lever i den som tror på Ham! Hvordan påvirker dette vår levemåte?  

Vers 20: ”Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære!” 

Takk Gud for alt han har gjort. Jesus døde for alle våre synder. Jesus har gjort opp alt, og vi 

kan komme nær Gud med frimodig tillit (Heb 4:14-16). Vi er frie. Nåden er nok. Når vi 

bekjenner har Gud – som ikke kan lyve – lovet at han tilgir og renser oss for all urett (1.Joh 

1:9)  

Til slutt, vil jeg minne om Salem sin visjon: ”Vinne, bevare, utruste og sende – til Guds ære!” 

Hvis dere har noe tid igjen – snakk gjerne om hvordan vi med vår kropp kan bidra til dette! 


