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1. Korinterbrev 16 

Introduksjon 

Det kan være fort gjort å hoppe over slutten av brevene vi finner i Bibelen, særlig Paulus sine, de inneholder  

liksom bare hilsener og rare navn. Det er ikke sikkert at forfatterne av bibeltekstene alltid var klare over hvilken 

status tekstene de førte i pennen kom til å få. Brevene til Paulus er, uansett hans kunnskapsnivå om dét, 

autentiske brev. Autentiske brev har ordinære avslutniger. Men ordinær betyr ikke unyttig. Paulus holder nemlig 

koken helt til siste slutt – for ved nærmere inspeksjon viser det seg at kapittel 16 ikke nødvendigvis er lite 

utfordrende.  

Første del av dette opplegget dreier seg om observasjoner man kan gjøre med utgangspunkt i kapittel 16, samt 

spørsmål til hvordan observasjonene kan få praktiske konsekvenser for oss. Dette er også avsluttningen på en 

lang serie med opplegg som har fulgt talene det siste semesteret.  Derfor dreier andre del seg om å oppsummere 

de tingene du synes at du har lært eller blitt minnet på gjennom 1. Korinterbrev. 

Del 1 – Observasjoner fra kapittelet 

2.1 Innsamlingen til menigheten i Jerusalem 

A. Les vers 1 – 4.  

B. Hva er de praktiske instruksene rundt innsamlingen av gaven til menigheten i Jerusalem? Er dette en 

klok måte å gjøre det på? Hvorfor, eller hvorfor ikke? 

C. Hvordan kan gaver som blir gitt være med å peke på evangeliet? Finner du noen svar i 2. Kor. 8.15 og 

2. Kor. 9.6-15? Hva gjør gaven med den som gir? Hvilken effekt har det hos mottakeren? Hvem får ære 

til slutt? 

D. Hva sier vers 3-4 om hvordan Paulus som leder sørger for å holde sin egen og andres integritet intakt 

når det gjelder behandlingen av penger? (Hint: Han ser ikke ut til å ville frakte pengene selv.) 

 

2.2 Forbilder 

 

E. Les vers 5 – 24. 

F. Paulus regner med Gud i fremtidsplanene sine, hvor i teksten ser man det? Hvordan regner du med 

Gud i dine fremtidsplaner? 

G. Se litt ekstra på vers 9. Paulus gjør tre observasjoner her. Hvilke? Diskuter om det er, eller ikke er, en 

sammenheng mellom disse observasjonene. Hvordan pleier du å kjenne igjen rike muligheter for å dele 

evangeliet om Jesus? 

H. Det flere mennesker som blir nevnt i kapittelet, og korinterne blir bedt om å forholde seg til dem på 

visse måter. Hvilke egenskaper er det disse menneskene har, som gjør at de blir forbilder for 

korinterne? Finner du måter disse personene, Paulus inkludert modellerer Jesus på? Har du lignende 

forbilder? Er du et lignende forbilde?  

Del 2 – Oppsummering av korinterbrevet 

På side 2 finner du samme oversikt over korinterbrevet som ble gitt i det første studieopplegget til denne serien. 

Der ble det også nevnt at de ulike punktene i oversikten blir adressert ved at evangeliet blir forklart, belyst 

eller referert til.  

Klarer du å huske hvordan Paulus behandlet hver av disse punktene? Diskuter gjerne sammen, eller 

skriv ned en liste tilsvarende disposisjonen.  Sitter du fast, er der et eksempel på en slik (utvidet) liste 

på side 3.  

Hvilke ting satte du ekstra stor pris på å lære eller å bli gjort oppmerksom på i løpet av serien om 

korinterbrevet? Del det med noen! 
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Disposisjon            Kapittelhenvisning 

a) Hilsen og takk til Gud............................... 
b) Splittelse mellom kristne......................... 

o Beskrivelsen av problemet......... 
o Svar på problemet...................... 

c) Diverse problemer i menigheten. 
Spenningen dette skaper mellom lov og 
frihet løses av ordet om evangeliet......... 

o Sexskandale 
o Rettsaker blant de kristne 
o Ekteskap og ugift stand 
o Mat som er ofret til avguder 
o Oppførsel når kirken samles 

d) Nådegaveforvaltning............................... 
o Beskriveslse av nådegaver.......... 
o Kjærligheten får nådegaver til å 

fungere.......................................  
o Hvordan søke nådegaver............  

e) Oppstandelsen........................................  
f) Praktikaliteter og hilsener....................... 

 

1.1-1.9 
1.10-4.21 
1.10-17   
1.18-4.21 
 
 
5-11 
 
 
 
 
 
12-14 
12 
 
13 
14 
15 
16 
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Disposisjon            Oppsummering 

a) Hilsen og takk til Gud............................... 
b) Splittelse mellom kristne......................... 

o Beskrivelsen av problemet......... 
 

 
o Svar på problemet...................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Diverse problemer i menigheten. 
Spenningen dette skaper mellom lov og 
frihet løses av ordet om evangeliet......... 
 

o Sexskandale................................ 
 
 

 
o Rettsaker blant de kristne.......... 

 
 
 
 

o Ekteskap og ugift stand............... 
 
 
 
 

o Mat som er ofret til avguder....... 
 
 
 
 

o Representasjon av evangeliet.... 
 

 
 

 
o Respons på fristelser.................. 

 

M    

       1.10-19 Menigheten er splittet, men Gud, som 
er alles Herre, er én. 

2 Vår egen visdom frelser ikke, det er det Guds 
kraft som gjør, gjennom visdommen om ordet 
om korset.  

-      3 Jesus, ikke menneskelige lærere, er 
mellommannen mellom Gud og mennesker. 
Det er troen på denne grunnvollen som frelser, 
ikke det som vi bygger på den.  

-      4 Kristne, og kristne ledere, lever Kristus-
sentrerte liv, det innebærer å ha trofaste 
tjenersinn overfor én Herre.  

-       

 

5 Vi må ta et oppgjør med og bekjenne synden, 
og får tilgivelse ved nåde på grunn av at 
påskelammet er slaktet.  

-      6 Vi er kalt til å leve annerledes, og legge gamle 
vaner bak oss. Vi skal bruke ord og handlinger 
til å ære Gud, slik Jesus gjorde, og ikke til å 
hevde oss selv.  

-      7 Vi har tatt imot Jesus Kristus som herre og 
frelser og blitt del av hans kropp og et tempel 
for Den hellige ånd. Derfor er det ikke likegyldig 
hvordan vi lever i relasjon til hverandre.  

-     8 Jesus vant oss friheten da han forsaket livet, 
da bør også sterke kristne kunne ta ham som 
eksempel og forsake mindre ting av hensyn til 
andres samvittighet.  

-      9 Hvordan vi representerer evangeliet, og ham 
vi er utsendinger for, er viktig. Det kristne livet 
er ulønnet, det bør ta hensyn til kulturen man 
lever i, og det krever offer og utholdenhet.  

-      10 Gud har en vei ut av fristelsen, og Israels 
historie er full av slike eksempler på hans 
bevarende nåde. Vi kristne skal ta hensyn til 
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o Oppførsel når kirken samles....... 
 
 
 
 
 

d) Nådegaveforvaltning............................... 
 

o Beskriveslse av nådegaver.......... 
 
 
 
 
 

o Kjærligheten får nådegaver til å 
fungere.......................................  
 
 
 
 

 
o Hvordan søke nådegaver............ 

 
 
 
  

e) Oppstandelsen........................................ 
 
 

 
 

f) Praktikaliteter og hilsener....................... 
 

hverandres samvittighet og hjelpe hverandre 
på veien. 

-      11 Vi skal underordne oss og ære hverandre, 
slik personene i treenigheten underordner seg 
og ærer hverandre. Nattverden må behandles 
med respekt, fordi den formidler nåden gitt ved 
Jesu død.  

-        

12 Gud har gitt oss ulike nådegaver for at vi 
sammen kan bygge ett fellesskap med gjensidig 
avhengighet til hverandre som kroppsdeler på 
Kristi kropp. Nådegavene er forskjellige, men 
Ånden er den samme.  

-       

       13 Guds kjærlighet (agape) er fullkommen og vi 
kan se den åpenbart i Jesus. Kjærligheten må 
ligge til grunn når vi praktiserer nådegavene, 
bare slik kan de fylle hensikten Gud hadde med 
å gi oss dem.  

-      14 Vi oppfordres til ta i mot nådegaver, og de 
bør brukes i ordnede former. Da blir 
menigheten bygget opp slik at relasjonen til 
Gud blir dypere og mer livgivende.  

-      15 Noen trodde ikke på at Jesus hadde stått 
opp, men vi kan heller ikke stå opp til evig liv 
uten at Jesus gjorde det først – og det er det 
evige livet som er målet med troen vår!  

16 Med sjenerøsitet og riktig livsførsel blir vi 
små modeller på Jesus.  
 

 
 

 


