1. Korinterbrev.
En innledning.
Innholdsoversikt.
Innledning (1:1-9)
Partivesen og stridigheter. (1:10-4:21)
Moral/umoral. (Kap. 5-7)
Kristen frihet. (8:1-11:1)
Orden i menigheten. (11:2-14:40)
De dødes oppstandelse (Kap. 15)
Om Innsamling og formaninger. Hilsen (Kap.16)

Bakgrunn
Menigheten i Korint ble grunnlagt av Apostelen Paulus i ca. 50-51 e.kr.
I Apostelgjerningene 18:1-17 kan vi lese at han var der i atten måneder i
forbindelse med sin andre misjonsreise.

Hensikt
Hensikten med brevet var å prøve å løse forskjellige praktiske og læremessige
utfordringer i menigheten. Dette gikk i hovedsak på kulturelle forskjeller
(Avgudsdyrkelse. Grekerne hadde flere guder. (Kap.10). Seksuell umoral (Kap.5).
Rettstvister (Kap.6).
og ikke minst forkastelse av legemlig oppstandelse (Kap.15). Det var folk i
menigheten som ikke trodde på oppstandelse fra de døde.

Viktige ord og begrep
Korset, Seksuelle synder, Åndelige gaver, Kjærlighet, og Oppstandelsen.
Disse begrepene kan samtales rundt. Hvordan preger disse begrepene mitt liv?
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Personlig anvendelse.
I en menighet finnes det utfordringer i forhold til sekterisme (Splittelse), åndelig
umodenhet og menighetstukt (rettledning/irettesettelse)
Etiske forskjeller (Hva man kan tillate seg å gjøre/ikke gjøre).
Kjønnsroller og rett bruk av åndelige gaver. Bruke ressursene som Ånden har gitt
oss, til å bygge et liv i enhet og kjærlighet i menigheten.
Den Hellige Ånd er viktig når det er snakk om å åpenbare Guds vilje med våre liv og
livet i menigheten.
Jesus er menighetens grunnvoll og menighetens eneste grunnlag for enhet og
fellesskap (1:1-10)
Hvilke tanker har du i forhold disse begrepene ovenfor?
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Kap.1.
Partivesen og stridigheter.
- I det første kapitlet tar Paulus for seg forskjellige utfordringer menigheten i

-

-

-

Korint har i form av partier og uenighet i forhold til forkynnelsen. I hilsenen fra
v. 1-9 kan man for eksempel forme dette til en personlig bønn i jeg-form.
Bruke litt tid på å meditere over disse versene.
Videre i kapitlet tar Paulus opp stridigheter angående favorisering av
forkynnere. Er dette en utfordring i Guds menighet i dag?
Hva er det som skal stå i sentrum: Er det forkynnerens talegaver eller Kristus?
Rent praktisk kan det være greit å dele kapitlet i temaer som vist under.
Oppgjør med partivesenet. V.10-16

Kristus-Guds kraft og visdom v.17-25

Heile frelsen er fra Gud v.26-31.

Litt luft mellom punktene for de som liker å notere.

-

Forslag til bønneemner kan være å få visdom til å skille mellom hva som er
menneskelig visdom og Guds visdom. Forslag til «ekstralesing»:
Salomos ordspråk Kap. 2.

-

Lykke til.
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