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1 Korinterbrev 15 

 

Kontekst:  

Fram til nå, har Paulus adressert problemer ved korinternes oppførsel i møte med 

hverandre. Han har formanet og tilrettevist. Han har også brukt tid på nådegavene og 

hvordan de skal forvaltes. Kapittel 15 handler om oppstandelsen, troverdigheten rundt den 

og hvilke konsekvenser det får for forståelsen av hva som skjer når man dør.  

 

Før dere leser teksten, bruk 5 min på å snakke om hva dere anser for det beste argumentet 

for å være kristen! Hva gjør det verdt å tro på, troverdig?  

 

Vers 1-28 

Paulus begynner med å gå tilbake til det viktigste i troen. Du blir en kristen ved tro, det 

handler ikke om alt du må gjøre. Du blir frelst ved troen, hvis du blir værende i troen.  

1. Hva gjør deg til en kristen? Hvorfor er det så lett å fokusere på gjerningene som 

hører til et kristenliv, og kanskje glemme litt hvor sentral troen er? Les gjerne 

Jakobs brev 2:26.  

a. Tro vs gjerninger – relevant i denne sammenhengen? 

b. Hva / hvem hjelper deg til å bli bevart i troen?  

2. Evangelium betyr ”gode nyheter”. Bruk 3 min på å tenke, og deretter del med 

hverandre: hva er de gode nyhetene? Prøv å bruke egne ord og forklar i et par 

setninger.  

3. Er det historisk troverdig at Jesus stod opp fra de døde? Finn argumenter for dette. 

(se v.5-8, Les enten Matteus 28, Markus 16, Lukas 24 eller Johannes 20, Apostlenes 

gjerninger 9).  

4. Hvilke motforestillinger finnes mot oppstandelsen? Har dere hørt noen alternative 

forklaringer? Hvorfor tror dere at det stilles høyere krav til å ”bevise” 

oppstandelsen, enn det gjøres for alle andre historiske hendelser? (er det ikke nok 

med øyevitner?) 

5. ”Døde står ikke opp!” All vår erfaring støtter opp om denne påstanden. Og ut fra 

v12 i teksten er det tydelig at korinterne også stiller seg bak denne påstanden. 

Hvilke konsekvenser ville det få om Jesus ikke har stått opp? (Bruk gjerne litt tid 

på Paulus sin argumentasjon). Se spesielt vers 17 og Romerne 4:23-25.  



6. Førstegrøden er den første delen av avlingen, som garanterer for at det blir avling. 

Hva betyr det at Jesus er stått opp, som førstegrøden av dem som er sovnet inn? 

Legg merke til at de som er døde, omtales som at de er sovnet inn. Hvilke 

implikasjoner gir dette?  

7. V.21-22 sier at døden kom ved et menneske; Adam. Betyr dette at døden ikke er 

naturlig? Hvordan endret det seg etter Jesus døde og stod opp? Alt blir lagt under 

Jesu føtter, og den ”siste fienden som blir tilintetgjort, er døden” (v.26). Finner dere 

trøst i dette? Johannes Åpenbaring 21:3-4 

 

Vers 29-34 

Hva skjer når man dør? Her finnes tre alternative tanker: A) du dør, og det er ingenting 

mer. B) du dør, men en del av deg lever videre. F.eks. sjelen. C) Et liv etter døden for hele 

mennesket – både kropp, sjel og ånd. Det er dette synet som er det kristne.  

1) V.29 – hva handler dette om? Her er mange ulike teorier. Bibelen 2011 skriver ”Det 

kan se ut til at noen i Korint praktiserte dåp på vegne av mennesker som døde før 

de ble døpt. En slik praksis er ellers helt ukjent både i NT og i den tidlige kirken”. 

Noen – altså, ikke en praksis hos Paulus selv, og kanskje ikke mottakere heller.   

2) V.30-32a – Hvis det ikke hadde vært en oppstandelse fra de døde, har Paulus ofret 

og risikert så mye uten grunn. Hvis det ikke er en oppstandelse, vil man leve lengst 

mulig og mest mulig komfortabelt, vil man ikke? Se 2.Kor 11:24-30 for en kort 

oversikt over hva Paulus har vært gjennom for evangeliet.  

3) V.32b. Kjenner dere til dette uttrykket? Hvordan stemmer dette overens med 

hvordan bergensere generelt lever? Hvordan stemmer dette i ditt tankeliv?  

4) V.33. Hva i ditt liv må du gjøre noe med? Hvilke gode vaner blir ødelagt eller ikke 

opprettet pga. noe/noen du har i livet ditt? Husk at godt selskap bygger gode vaner. 

Hvem i livet ditt trenger du å prioritere? Din viktigste relasjon, som påvirker deg 

på aller beste måte er Gud.  

 

Vers 35-58 

I trosbekjennelsen sier vi at vi tror på ”...legemets oppstandelse og det evige liv.” Det 

gamle legemet dør, og vi skal få et nytt legeme. Himmelsk kropp; legeme og sjel. Det er 

når dette skjer at døden er overvunnet. Vi skal ikke til himmelen – men det skal komme en 

ny himmel og en ny jord (se Johannes Åpenbaring 21:1-2).  



1) Tror dere på en åndelig eller kroppslig oppstandelse? Hvordan har dere opplevd 

forkynnelse om tema? Snakkes det om å komme til himmelen, eller om en 

nyskapelse?  

2) V.36-37 viser et bilde på død og oppstandelse til noe nytt. Har dere erfaringer med 

denne prosessen med planter, evt. med poteter? Gud gir liv fra det døde såkornet. 

Gir bildet mening for dere? Diskuter påstanden: ”Naturen vitner om oppstandelsen”  

3) V.42-44 Kroppen vår er forgjengelig, vanæret og svak – hvilken kropp har vi i 

oppstandelsen? I de neste versene kommer arven fra Adam frem. Hva kommer fra 

Adam, og hvem er dette ”andre mennesket”?  

4) V.50 – hvem kan arve Guds rike?  

5) Hva skjer når alle skal forvandles? (se v.51-55) 

6) Hvordan ville dere snakket om oppstandelsen med noen som syns dette er skummelt 

og vanskelig?  

 

Avslutt gjerne samlingen med å høre ”Leve evig” fra UL2009 (finnes på Spotify). Lytt til 

den, og la sannheten om at døden er overvunnet synke inn.  

 

Videre lesning:  

Om du / dere interesserer dere for oppstandelsen, og ønsker å lese om hvor troverdig dette 

faktisk er, kan jeg anbefale masteroppgaven til Thor Haavik. Denne finner du i arkivet på 

NLA sine sider, evt. kan dere google ”Er det historisk troverdig at Jesus stod opp igjen fra 

de døde?”, så skal dere finne den. God lesning! 

 


