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1.Kor 9 
Intro 
 
Les 1. Kor 9 sammen.  
 
Det ser ut til å være tre hovedtemaer i kapittelet: 
 

1. Rammer for tjeneste i Guds rike, spesielt evangelisering.  
2. Hvordan opptre for å kunne nå mennesker med evangeliet.  
3. Avholdenhet og prioriteringer i livet.  

 
Dette med å nå mennesker med evangeliet er kanskje det som treffer meg mest. Paulus 
snakker om at han var på en bestemt måte for å komme nær de han skulle dele evangeliet 
med. Min oppvekst var hovedsakelig i en ikke-kristen sammenheng. Har ingen kristen familie 
og frem til jeg begynte på videregående var kanskje største delen av mine venner ikke 
kristne. Fra jeg ble kristen som 15-åring og frem til i dag har jeg merket mer og mer at det er 
en avstand mellom vi som tror og dem som er utenfor troen. Samtidig kjenner jeg at det er 
verdifullt å bruke tid på disse relasjonene. Tenk om jeg kunne få dele evangeliet med dem! 
Og uten en kontakt med «verden» tror jeg vi fort blir irrelevante.  
 
Kapittelet kommer i en del av brevet der det er snakk om å leve et kristent liv. Det tar opp 
hvordan vi både er helt fri og satt inn i en sammenheng som ansvarliggjør oss.  
 
Målet for opplegget er å gå kort gjennom de forskjellige temaene, ta frem noen andre 
parallelle tekster i Bibelen og stille noen spørsmål som kan hjelpe oss å ta dette inn i livene 
våre.  

Frivillig eller betalt tjeneste (v.1 - v.18) 
 
Det kan se ut som det ligger noe bak når Paulus tar opp dette temaet. Kanskje opplevde 
Paulus samme beskyldninger som det og var mot Jesus: «Se, for en storeter og vindrikker, 
tolleres og synderes venn!» (Luk 7:34)? Han begynner i hvert fall med å plassere tjenesten 
sin inn i kontekst. Paulus sier at han er en av apostlene og at han kan bekrefte dette både 
med at han har sett Jesus og det arbeidet han allerede har gjort i Korint.  
 
Videre peker han på de frihetene som er gitt alle som tjener i Guds rike: Ekteskap, lønn for 
arbeidet, mat og drikke. Paulus forklarer videre at han har ikke benyttet seg av disse 
rettighetene/friheten fordi det ville begrenset ham og forkynnelsen av evangeliet.  
 
Marie Monsen (en av Norges mest velsigna kinamisjonærer) skriver i en av sine bøker om 
det samme. Hun følte at Gud kalte henne til å takke nei til lønn fra Kinamisjonen og stole på 
at Gud skulle forsørge. Fra den dagen opplevde hun hele tiden at Gud ordnet det slik at hun 
alltid hadde de hun trengte. Noen ganger skjedde det på mirakuløst vis, blant annet ved at 
Gud sendte en hatt gjennom halve Kina for at den skulle havne på hennes hode (hun hadde 
ønska seg en hatt flere måneder før).  



 
Spørsmål til samtale 
 
Bruk gjerne underpunktene (a,b,c) som støtte for å utforske hovedspørsmålene (1 og 2). 
Les 1. Kor 9,1-18 en gang til om dere trenger en oppfriskning på teksten.  
 

1. Når bør/skal kristent arbeid lønnes? 
a. Finnes det ulike kall? 
b. Kan det være viktig å skille lønnet og frivillig arbeid? 

2. Hva er Paulus sitt hovedmål, og hvilke mål har vi for våre liv? 
a. Er misjonskallet hovedmålet? (Matt. 28:19) 
b. Arbeid og kall, er dette det samme? (Kol. 3:22) 
c. Har vi alle samme rolle? (1. Kor. 12:12-31) 

Som en del av verden (v.19 -v.22) 
 
Paulus beskriver fra vers 20 hvordan han har tilpasset seg forskjellige levesett eller kulturer 
for å kunne være sammen med dem han skulle dele evangeliet med.  Tilsvarende 
tilpasninger kan vi se at han også gjør i apostelgjerningene, for eksempel på Areopagos (Apg. 
17:22-33) der han skreddersyr sin tale for folket som var samlet der. Han skriver at han gjør 
denne modifiseringen for å kunne være til hjelp for mennesker og føre dem til evangeliet. 
 
Det kan være lett å tenke at verden i dag er annerledes enn når Paulus virket og det ikke er 
ofte vi samtaler med jøder og grekere. Selv om det er sant, bruker nok Paulus dette 
eksempelet i hovedsak for å fortelle noe om hvordan vi skal møte mennesker.  
  
Spørsmål til samtale 
 
Bruk gjerne underpunktene (a,b,c) som støtte for å utforske hovedspørsmålene (1, 2 og 3).  
Les 1. Kor 9,19-22 en gang til om dere trenger en oppfriskning på teksten. 
 

1. Hvordan tenker vi at Paulus tilpasset seg? 
a. Les kapittel 8 og 10 og Apg. 17 for å finne eksempler. 

2. Timothy Keller skriver i sin bok «Center Church» at en god måte å komme i samtale 
med mennesker som ikke er kristne på, er å ta utgangspunkt i en verdi eller 
«sannhet» som de har som samsvarer med Bibelen, og så vise hvordan vi som kristne 
forstår dette. Og hvilke konsekvenser det får.  

a. Et eksempel kan være at de fleste mener at mennesker har en enorm 
(uendelig) egenverdi. Bruk denne sannheten til å snakke om hvordan 
krenkelser mot mennesker fortjener straff og at Gud ikke kan overse det.  

b. Hvilke andre slike inngangspunkt kan vi bruke i vår kultur? 
3. Bibelen forteller oss mange plasser at vi skal være i verden, men ikke av verden. (Joh. 

17, 1. Kor 5) 
a. Hvordan finner vi denne balansen? 
b. Hva betyr dette for måten vi møter mennesker på? 
c. Er det viktig å forstå den kulturen vi lever i? 



Som en idrettsmann (v.23-v.27) 
 
Paulus oppsummerer at alt han har gjort, har han gjort for evangeliets skyld. Og at dette kan 
sammenlignes med en idrettsmann som har som mål å vinne. Å seire krever dedikert 
trening, å være målrettet og å ofre noen ting. Han påpeker også at vårt mål er mye viktigere 
enn det til en idrettsmann. Som Aksel Lund Svindal sa: «Du er ikke verdens beste, du har 
vært verdens beste.» Veldig fritt sitert. Poenget er i alle fall at en seierspris i denne verden 
varer et øyeblikk. Paulus sier vi kjemper mot en evig pris.  
 
Spørsmål til samtale 
 
Les 1. Kor 9,23-27 en gang til om dere trenger en oppfriskning på teksten. 
 

1. Hvilken seierspris snakker Paulus om? 
2. Hvilke ting tenker du selv at du skal være avholdende fra? 

a. Se eksemplene som blir nevnt i kapittelet og tidligere i brevet. 
3. Hvordan blir det verdt det? (Fil 3:8) 

 


