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En rød tråd blant mange tråder 

Hvem var disse korinterne? 

1 Brev til oss?      1 kor 1, 1.9 

2 Stort er troens mysterium    1 Kor 2, 1-

10 

3 Utgått på dato     1 kor 6, 12 -

20 

4 Ekteskap og singelliv     1 kor 7, 1-

11 

5 Du blir hva du spiser    1 kor 11: 17- 26 

6 La alt tjene til å bygge opp menigheten 1 kor. 14. 1-5 + 26 

7 Kjærligheten tar aldri slutt   1 Kor 13 

8 En ny kropp      1 kor 15 
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”Dere er kjøpt og prisen betalt. Bruk da 
kroppen til Guds ære!” (1. Kor 6,20).  

  

Det løper mange forskjellige tråder gjen-
nom 1. Korinterbrev. Paulus svarer på 
konkrete spørsmål og kommenterer aktu-
elle situasjoner. Finnes det likevel en rød 
tråd? Et raskt søk på ordene ”kropp” eller 
”kroppen” viser at disse brukes til sammen 
31 ganger. Langt oftere i 1. Korinterbrev 
enn ellers. Paulus snakker oppsiktsvekken-
de om den fysiske kroppen som ”tempel 
for Den hellige ånd” (Kap. 6). Mange i sam-
tiden (og antagelig i Korint) mente at krop-
pen var alt annet enn åndelig. Og i omta-
len av samlivet mellom mann og kvinne, er 
Paulus rett på sak: Å være gift handler om 
å dele alt, også hverandres kropper (7,4). 
Også fellesskapet med Jesus er for Paulus 
noe helt fysisk og konkret: ”Brødet som vi 
bryter, gir det ikke del i Kristi kropp”? 
(Kap. 10/11). Og derfra går den røde trå-
den naturlig videre til Paulus´ yndlings-
metafor på menigheten: ”Dere er Kristi 
kropp, og hver av dere et lem på 
ham” (Kap. 12). Men enda er hverken våre 
individuelle kropper eller menighetskrop-
pen det de en gang skal bli. Det beskriver 

han i sitt store klimaks om oppstandelsen i kapittel 15: 
”Det blir sådd en kropp som hadde sjel, det står opp en 
åndelig kropp”. Det er mye kroppsfokus i vår tid, men 
ikke alltid av det sunne slaget. 1. Korinterbrev hjelper 
oss til å fokusere riktig: "En kropp til Guds ære!" 

E
N

 
R

Ø
D

 
T

R
Å

D
 

 

B
L

A
N

T
 

M
A

N
G

E
 

T
R

Å
D

E
R

 



5 

HVEM VAR DISSE       
KORINTERNE? 

I n n l e d n i n g  
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TEMA 1 
BREV TIL OSS? 
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Kjære Paulus 

Brevet ditt engasjerer også i dag nå 2000 år senere.  Du skulle bare visst hvor mange 
som har sitert deg om «tro, håp og kjærlighet», i bryllup, i visjonsformuleringer, blant 
rusmisbrukere, til hverdags. Det går igjen mange steder. Jeg strever litt med å få tak i 
hva du mener med at «kjærligheten tåler alt…tar aldri slutt». Vi strever med relasjo-
ner både til oss selv og andre, mange ekteskap ender med skilsmisse, vi strever med 
å ta inn over oss verdens nød. «Love actually» - joda, det er mye kjærlighet, men den 
tar ofte slutt. Er det Guds kjærlighet du skriver om? Eller det at vi fortsetter å lete 
etter kjærlighet? At hverdagskjærligheten er som løvetannen – den stikker seg fram 
på umulige steder, en slags skaperkraft som bare er der. 

Jeg setter pris på at du tar et oppgjør med persondyrkelse. Vi har sett eksempler også 
i vår tid der enkeltmennesker har fått stor makt og innflytelse i menighetene. Oppri-
vende konflikter er krevende. Jeg liker ærligheten din og at du ikke stikker under en 
stol at det finnes uenighet som vi må lære å leve med.  

Du setter Jesus i sentrum og jeg aner en stor og raus Gud. En Gud som tåler at vi er 
menneskelige og gjør feil. En Gud som tar imot oss. Jeg legger merke til at du stadig 
trekker fram opplevelsen på veien til Damaskus i brevene dine. Jesus møtte deg uten 
at du hadde gjort deg fortjent til det. Et mysterium… «det intet øye så og intet øre 
hørte…det har Gud gjort ferdig.»  

Og samtidig er du beinhard på utfordringen, troen på Jesus får konsekvenser for val-
gene våre og hensynet til den som er svak. Tro som en religiøs aktivitet eller følelse 
uten etikk, det er umulig. 

«Når det gjelder…» Singelliv og samliv er jo aktuelt. Forskjellsbehandling ut fra status 
og økonomi er som skrevet til vår tid. Kvinnesynet ditt er vanskelig å kjenne seg igjen 
i.  

Hva med offerkjøtt og avgudsdyrkelse? Alkohol ville vært interessant å diskutere i lys 
av dette: frihet og hensyn til den svake. Det er nesten som du binder samvittigheten 
til å la være å drikke, og i neste øyeblikk snur du på tankegangen. Jeg aner en rød 
tråd i dette med kjærligheten og spørsmålene om frihet og rettigheter. 

Takk for gode råd til gudstjenesten. De har hjulpet mange som ikke føler seg så 
«åndelige» og dem som trenger litt tydelig orden og rammer. Dessverre finnes det 
også dem som forakter eller fornekter tungetale og profeti, langt fra ditt ønske om å 
gi gavene sin rette plass. Takk også for kapittel 15 – legemets oppstandelse får litt ny 
mening. Jeg liker bildet med frø og plante. 

Ser fram til å snakke om dette brevet med de andre i menigheten. 

B r e v  t i l  o s s ?  
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I S B R Y T E R  

Bla litt i heftet og gjør dere kjent med måten det er bygget opp på. Hvilke forvent-

ninger har dere til dette semesteret?  

OPP (SE WWW.MENIGHETSRESSURS.COM) 

Les Salme 142 - Syng en sang. Lytt til musikk  

 

I N N   

Les  innledningen og 1. Kor 1,1-9.  

”Jeg takker alltid min Gud for dere…” Hva  er du takknemlig for i menigheten? Tenk 

deg at Paulus kom på besøk - hva ville han takke Gud for når han så vårt menighets-

liv/ vår cellegruppe? 

”Jeg takker alltid Gud for den nåde han har gitt dere…” Det er ikke bare hva vi gjør, 

men også det Gud gir og som vi får ta imot. Hva er det Gud gir i ditt liv og i menighe-

ten?  

Les  1. Kor 1,10-17  ”Noen har fortalt meg…” (1,11).  Menigheten i Korint trengte 

hjelp til å håndtere utfordringer.  Tenk at Paulus kom på besøk til oss. Hva ville du 

bedt om hjelp til? 

1. Kor inneholder krevende spørsmål og ting vi reagerer på i dag. Snakk sammen om 

ulike syn på Bibelen: Hva er allmenngyldig? Hva er tidsbestemt? Hva må ”oversettes” 

for at det skal gi mening i dag?  Er noe i Bibelen mer viktig enn andre ting? Hvorfor? 

Tar dere utfordringen på å lese gjennom 1. Kor til neste gruppesamling? 

U T  

Gud vil bruke oss i hverdagen, i små og store ting. Hva viser Gud deg nå -  i familien, 

i menigheten, på jobben eller i nærmiljøet? 

Kan gruppa planlegge et felles initiativ i løpet av semesteret som involverer andre 

enn de som er i gruppa i dag? 

 

SAMTALEOPPLEGG  

B r e v  t i l  o s s ?  
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TROENS

Det intet øye så og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe    

menneskehjerte, det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker 

ham, det har Gud åpenbart for oss ved sin Ånd. For Ånden utforsker 

alle ting, også dybdene i Gud 1 Kor 2,9-10  
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 Sam Harris, en av nyateismens grunnleggere, har nettopp skrevet boka 
”Waking Up”, der han tar til orde for meditasjon og ”spiritualitet uten      
religion”.    

 Det ikke-religiøse livssynsfellesskapet The Sunday Assembly, ønsker å trekke 
veksel på det oppløftende aspektet ved kirken – «but without any of the God 
business.»   

 Filosofen Alain de Botton snakker om å bygge egne ”ateistkirker”, siden   
religion er i følge han ”et altfor godt konsept til å overlates til de troende”.  

Disse strømningene er uttrykk for en lengsel som de fleste mennesker kjenner 
på. Lengselen kan ha mange navn, men kanskje tilhørighet er det som best   
oppsummerer denne lengselen. Vi trenger å tilhøre noe som er mer enn oss 
selv, større enn oss selv. En lengsel etter noe som er så stort, at det en lengter 
etter kan beskrives som et mysterium.  

Et kristent livssyn vil forklare disse strømningene i en åndelig retning. Lengselen 
mot mysteriet, det som ikke kan tas på, kjennes på og smakes på rent fysisk. 
Lengselen mot noe utenfor oss selv som er mye større enn oss, mot Gud.  

I avsnittet fra 1 Kor 2, 1-10 snakker Paulus om dette. Det er ikke vår intellektuel-
le overbevisning som skaper tro og åndelig tilhørighet, heller ikke vår egen   
lengsel. Blir det bare «Gud i vårt bilde», så kommer vi til kort.  

Gud kommer oss i møte. Den hellige Ånd gjør Gud synlig og gir rom for lengsel. 
Stort er troens mysterium.  

  

Det intet øye så og intet øre hørte,  

det som ikke kom opp i noe menneskehjerte,  

det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham,  

det har Gud åpenbart for oss ved sin Ånd.  

For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud  

1 Kor 2,9-10  

STORT ER TROENS MYSTERIUM 

S t o r t  e r  t r o e n s  m y s t e r i u m  
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I S B R Y T E R  

Del med gruppen en ting du har oppdaget om deg selv eller noen i familien i lø-
pet av det siste året. 

 

OPP (SE FLERE TIPS PÅ WWW.MENIGHETSRESSURS.COM) 

Les sammen Salme 42. 

Lytt til en salme/lovsang 

Takk Gud for den han er. 

 

I N N   

Les sammen teksten fra 1 Kor 2,1-10 og innledning. Del med hverandre tanker 
dere har i møte med denne teksten. 

Dersom dine tanker om Gud skulle beskrives gjennom et bilde/metafor – hvilket 
bilde ville du da velge? Forklar hvorfor. 

”Stort er troens mysterium” – hvordan opplever du denne setningen?  

Hvordan hjelper Bibelen oss til å ikke bare skape «Gud i vårt bilde»? Hvilket 
«mysterium» viser Bibelen deg som du ikke hadde kommet på selv? 

Del med de andre i gruppen din egen troshistorie. Tenk gjerne både din egen 
«lengsel» og hva Gud har gjort? 

 

U T  

Bestem deg for å dele din troshistorie med et menneske til neste gang dere sam-
les. 

SAMTALEOPPLEGG  

S t o r t  e r  t r o e n s  m y s t e r i u m  
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“The times they are a`changing” synger Bob Dylan. Tidene foran-
drer seg, og også vår oppfatning av rett og galt. Tidligere tiders 
oppfatning av synd har hatt mange varianter. Strikking på 
søndagen, kinobesøk, trommer osv. Mye av dette kan vi trekke på 
smilebåndet av i dag, og tenke at det er godt vi lever i en annen tid.  

 

Når vi leser 1. kor 5-6, oppleves nok mye som fremmed, men det er 
ikke enkeltsakene som opptar Paulus mest. Det er menighetens 
manglende vilje til å gripe inn i etiske spørsmål. Paulus utfordrer 
menigheten han har grunnlagt. ”Vi har lov til alt!” sier de. Kan    
hende var dette et sitat fra Paulus selv, men de har tolket det til sin 
egen fordel.  

 

Paulus ville nok sagt at i de små spørsmålene så har man lov til alt. 
Det finnes en frihet i Kristus. Men hos korinterne er alt lov. Da må 
Paulus presisere:  ”Ikke alt tjener til det gode, jeg skal ikke la noe få 
makt over meg!”   

 

Hvorfor er Paulus så streng, lurte nok korinterne på. Svaret ligger i 
Paulus sitt syn på korinterne. Han ser ikke på dem som en håpløs 
gjeng med syndere. Nei, ”Dere er vasket rene, dere har blitt helliget 
og dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og i vår Guds 
Ånd!” (1 kor 6,11). Det handler om det nye livet, som vi får i dåpen. 

 

Det gjelder oss også. Paulus sin logikk gjelder for vår menighet og 
den enkelte. Du er hellig, så vær det… ”Dere er kjøpt og prisen er 
betalt! Derfor skal dere ære Gud med kroppen!” 

UTGÅTT PÅ DATO 

U t g å t t  p å  d a t o  
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I S B R Y T E R  

Del med gruppen en ting du har oppdaget om deg selv eller noen i familien i løpet av 
det siste året. 

OPP (SE FLERE TIPS PÅ WWW.MENIGHETSRESSURS.COM) 

Les sammen Salme 51. Lytt til en salme/lovsang Takk Gud for den han er. 

 

I N N   

Les 1. Kor 6,9-20 og innledningen på forrige side. Del de tanker dere får i møte med 
denne teksten. 

Paulus utfordrer menigheten i Korint på ulike etiske spørsmål. Hva tenker dere Pau-
lus ville ha utfordret oss på i dag? Utro? Snyte på skatten? Kjører for fort? Jobber for 
mye? Porno? Spillegalskap? Tv slave? Avhengighet? Materialisme? Helse? Jfr 
1 Kor 6, 9-11 

Hva mener dere samfunnet i dag tenker om ordet synd? Er det noen etiske områder 
det er lett å snakke om synd? Hva er de vanskeligste etiske områdene å snakke om 
synd på? 

Redselen for å være fordømmende i etiske spørsmål gjør det vanskelig å snakke om 
rett og galt. Hva tenker du er den beste måten å formidle kristen etikk på i vår tid? 

Nåden kostet Gud alt. ”Dere er kjøpt og prisen betalt” (v20). Hva er nåde?  

Lag en liste hver for dere om hva som ville vært annerledes dersom du ikke kunne 

være en mottaker av Guds nåde!  

U T  

Sist gang ble dere utfordret på å dele troshistorien. Hva er deres erfaringer med 

dette?  

For de som ikke fikk gjort det – har du mulighet å få til det til neste gang?  

SAMTALEOPPLEGG  

U t g å t t  p å  d a t o  
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Tema 4 
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Klarer vi ha en åpen samtale i lys av dette kapittelet til Paulus om singelliv, ek-
teskap og skilsmisse uten å bli tråkket på eller tråkke på andre? Temaet er for 
viktig til ikke å forsøke! 

1) “Det er godt for en mann ikke å røre en kvinne”. ”Jeg skulle ønske at alle var 
som jeg”. Ganske provoserende ord for de av oss som setter stor pris på ekte-
skapet. Men kanskje er det vår tur til å bli støtt. Det er jo stort sett det mot-
satte vi blir tutet ørene fulle av i vår kultur. For det første kan det virke som at 
et liv uten sex er unaturlig. Paulus våger å snakke annerledes om det. Et liv 
som avholdende kan være bra! Det var trolig like provoserende for mange å 
høre da som det er nå. På hvilken måte har han rett?  

For det andre ble det å ikke stifte familie sett på som uvanlig på hans tid. Er det 
annerledes i dag? Kan singellivet by på velsignelser og muligheter som andre 
forsaker? Er vår menighet et godt sted å være for den som er singel? 

2) Paulus fortsetter å provosere: ”Kvinnen rår ikke over sin egen kropp, det 
gjør mannen. På samme måte rår ikke mannen over sin egen kropp,…” Har ikke 
ordene blitt brukt som belegg for (menns) maktmisbruk og undertrykkelse i 
ekteskapet? Men lytt til verdiene bak ordene: Gjensidighet og likeverd, ansvar 
for hverandre, å være minst like opptatt av å oppfylle den andres behov og 
lengsler som sine egne. Paulus bekrefter det både skapelsesfortellingen og 
Jesus sier: ”De to skal være én kropp”. Så vesensforskjellig fra singellivet er 
faktisk ekteskapet, i følge Bibelen. Hva skjer når den      tanken glipper?  

3) ”Den som er gift skal ikke skille seg,” sier Paulus i vers 11. En for bombastisk 
ordbruk, synes mange. Paulus selv drøfter da også vanskelige unntak etterpå. 
Men dette er idealet både Jesus, Paulus og kirken fastholder. Det skal ikke 
være en enkel sak å skille seg. En ”kropp” rives i stykker. Den    smerten kjen-
ner de som har kjempet en tøff kamp for ekteskapet, men ikke fant en vei vide-
re sammen. Da må også nådens evangelium romme muligheten for oppreis-
ning og en ny start.   

EKTESKAP OG SINGELLIV 

E k t e s k a p  o g  s i n g e l l i v  
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I S B R Y T E R  

"Det bryllupet glemmer jeg aldri!" - Del historier! 

OPP (SE FLERE TIPS PÅ WWW.MENIGHETSRESSURS.COM) 

Les "Bønn om styrke og innsikt" i Efeserne 3,14-21.  – Syng sammen – Lytt til 
en CD 

 

I N N   

Les sammen 1. Kor 7,1 og versene 32-35. Les deretter første avsnitt av innled-
ningen på forrige side. 

Kan singellivet by på velsignelser og muligheter som andre forsaker?  

Er vår menighet et godt sted å være for den som er singel?  Hva med celle-
gruppene? 

Les sammen  1 Kor 7, 3-5. Les deretter andre avsnitt av innledningen på forri-
ge side. 

”Kvinnen rår ikke over sin egen kropp, det gjør mannen. På samme måte rår 
ikke mannen over sin egen kropp,…” Del tanker i lys av teksten og innled-
ningen om dette utsagnet. 

 

Les sammen  1 Kor 7, 10-11. Les deretter det siste avsnittet i innledningen på 
forrige side. Del tanker om dette vanskelige temaet.  Hvorfor er Paulus så steil 
i forhold til gjengifte? 

U T  

I løpet av de neste ukene: 

Til dere som er gift: Hva kan du gjøre for å styrke ditt eget ekteskap? 

Til dere som er single: Tenk over hvilke ekstra muligheter du har som singel! 

Hvilke relasjoner betyr mye for deg?  

SAMTALEOPPLEGG  

E k t e s k a p  o g  s i n g e l l i v  
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TEMA 5 
DU BLIR HVA  
DU SPISER 
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Kroppen min: 

Det skal visstnok være umulig å kile seg selv. Dette er fordi 
hjernen er bevisst på når og hvor jeg skal kile og derfor ignore-
rer følelsen. 

Jeg bruker 300 muskler bare for å holde balansen når jeg står. 

Kroppen min mangler innebygget tannlege: Tennene er den 
eneste kroppsdelen på mennesket som ikke klarer å reparere 
seg selv. 

Når jeg smiler bruker jeg 17 ulike muskler, og lager jeg rynker 
må jeg ta i bruk 43 forskjellige muskler. 

Det tar 7 sekunder for maten å passere fra munnen til magen. 

Når du blir 70 år har du spist mer enn 30 000 kilo mat. Dette 
tilsvarer vekten av 6 elefanter eller 2 blåhvaler. 

Kroppen vår: 

Du blir hva du spiser, påstår kostholdsekspertene. Paulus ville nok 
langt på vei vært enig når han skriver om nattverden og det kristne 
fellesskapet. I nattverden får vi del i det Jesus har gjort for oss på 
korset. Vi blir hva vi spiser. 

Vi knyttes sammen i et kristent fellesskap. Fellesskapet forplikter, 
en ny «pakt». Andres gleder, sorg og nød angår meg. Å delta i fel-
lesskapet, gjennom gudstjeneste, cellegruppe, tjeneste, det er ikke 
bare når jeg har lyst eller tid. Det er noe jeg prioriterer fordi jeg 
hører til. Derfor reagerer Paulus når korinterne ikke bryr seg om 
forholdet mellom rike og fattige i menigheten. Han irettesetter dem 
når de ikke prioriterer fellesskapet med hverandre. 

Tenk deg at du går til nattverd to ganger i måneden i løpet av 90 år. 
Da har du tatt imot nattverd 2160 ganger. Du blir hva du spiser! 
Kanskje ikke så rart at Jesus innstiftet nattverden og sa: «Hver gang 
dere drikker og spiser, forkynner dere min død inntil jeg kommer 
igjen.» «Gjør dette til minne om meg.»  

 

DU BLIR HVA DU SPISER 

D u  b l i r  h v a  d u  s p i s e r  
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I S B R Y T E R  

En nattverdsfeiring jeg aldri glemmer (morsom eller seriøs). 

OPP (SE FLERE TIPS PÅ WWW.MENIGHETSRESSURS.COM) 

Syng en salme eller lovsang sammen.  

Takk Gud for fellesskapet av kristne over hele verden. 

 

I N N   

Del tanker eller opplevelser med å feire nattverd. 

Hva mister du når du ikke går til nattverd? 

Les teksten fra 1 Kor 11,17-26 og innledningen til teksten. Snakk sammen 
og spør hverandre om det dere lurer på i møte med teksten. 

«Du blir hva du spiser.» 

Hva tenker du om nattverden? Hva betyr det å spise Kristi kropp og drikke 
Kristi blod? Hva mister fellesskapet når noen uteblir fra nattverden? 

 

U T  

Minn deg selv på å se Jesus i dem du møter i hverdagen.  

Neste gang du går til nattverd, tenk over at du også gjør det for andre enn 
deg selv. Møt et blikk. Del et smil. Si til noen at det er flott å feire nattverd 
sammen. 

SAMTALEOPPLEGG  

D u  b l i r  h v a  d u  s p i s e r  
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 TEMA 6 
LA ALT TJENE TIL 
Å BYGGE OPP 
MENIGHETEN 
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En spørreundersøkelse som ble gjort av Naturlig menighetsutvikling på begyn-

nelsen av 90-tallet blant 1200 aktive kristne, avdekket følgende: 80% av alle 

som ble spurt visste ikke hva som var deres nådegaver.  

Naturlig menighetsutvikling definerer nådegave som …”en særskilt evne som 

Den hellige ånd gir – av Guds nåde – til ethvert lem på Kristi legeme, og som 

må settes inn i arbeidet med å bygge opp menigheten...”  

Da man gløttet bak tallene i nevnte undersøkelse ble det tydelig at mange flere 

enn 20% brukte sine nådegaver i menigheten.  

Temaet om nådegaver kan være forvirrende å forholde seg til, også i dag. I vår 

norske kirke, har det vært mangelfull undervisning på dette området. Overdre-

ven bruk av noen få nådegaver i visse sammenhenger har også skapt reaksjo-

ner. 

Ikke desto mindre: Noen kristne lurer på hvilken tjeneste Gud kan ha kalt dem 

til, mens andre stiller ikke spørsmålet. Noen engasjerer seg i for mange oppga-

ver i menigheten, andre i for få. Noen står for lenge i tjenesten, andre for kort. 

Når du finner dine nådegaver, vil du også vite hvilket område Gud har kalt deg 

til.  

Oppdager du at du har gjestfrihetens gave, men ikke bruker dette i fellesska-

pet, kan du være temmelig sikker på at du ikke oppfyller ditt kall. Ønsker du å 

finne ut om Gud har kalt deg til en oppgave som leder? Finn da ut om du har 

nådegaven til å lede. Eller: Vil du vite om Gud har kalt deg til å drive med sjele-

sorg? Sjekk da ut om han har gitt deg gaven som har med det å gjøre.  

Det å bli klar over våre nådegaver er til svært god hjelp for å komme på sporet 

av Guds vilje med våre liv.   

LA ALT TJENE TIL Å BYGGE OPP MENIGHETEN 

L a  a l t  t j e n e  t i l  å  b y g g e  o p p  

http://www.k-vekst.no
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I S B R Y T E R  

Hvilken nådegave vil du helst ikke ha? 

OPP (SE FLERE TIPS PÅ WWW.MENIGHETSRESSURS.COM) 

Les sammen Salme 23. 

Lytt til en salme/lovsang 

Takk Gud for den han er. 

 

I N N   

Les innledning og teksten fra 1. Kor 12, 4-11.  

Del med hverandre hvilke nådegaver du selv mener du har og hvordan du bruker 

disse inn i menigheten i dag. 

Hvordan vil du beskrive bruken av nådegaver i din menighet? Er det tjenester 

som er vanskelige å få folk til? Er det nådegaver dere opplever ikke blir brukt? 

Hvordan opplever du vektleggingen av de forskjellige nådegavene? 

Hva ser du hos de andre i gruppa? Bruk tid på å ta for dere en og en person i 

gruppa, hvor resten av dere nevner én spesiell ting dere har sett hos vedkom-

mende som dere setter pris på eller som er positivt for gruppa / menigheten.  

Hva ser du hos deg selv? Etter at de andre i gruppa har bekreftet noe de verd-

setter ved deg, er nådegavene dine tydeligere for deg? Har du rett tjeneste i me-

nigheten?  

U T  

Om flere i gruppa ikke har tatt noen test om sine nådegaver kan det være flott å 

prøve dette. Vi anbefaler boka ”Nådegavenes 3 farger” av Christian A. Schwarz 

(se www.k-vekst.no ) 

SAMTALEOPPLEGG  

m e n i g h e t e n  

http://www.k-vekst.no
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 TEMA 7 
   KJÆRLIGHETEN    
   TAR ALDRI SLUTT 

IKKE 
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«Jeg strever litt med å få tak i hva du mener med at «kjærligheten tåler alt…
tar aldri slutt». Vi strever med kjærlighet til oss selv og andre, mange ekte-
skap ender med skilsmisse, vi unnlater å ta inn over oss verdens nød. «Love 
actually» - joda, det er mye kjærlighet, men den tar ofte slutt. Er det Guds 
kjærlighet du skriver om? Eller det at vi fortsetter å lete etter kjærlighet? At 
hverdagskjærligheten er som løvetannen – den stikker seg fram på umulige 
steder, en slags skaperkraft som bare er der.»  (Fra innledningen – Brev til 
Paulus) 

Kjærlighet er ikke det samme som gode følelser.  Tenk hvordan det ville 
være hvis jeg ikke er glad i andre mennesker når jeg er sur, sint eller lei meg.  
Er jeg ikke glad i barna mine når jeg er irritert og sint på dem? Kjærligheten 
stikker dypere enn følelser. Den handler om valg, prioriteringer og relasjo-
ner.  

Kjærlighet starter med relasjon, ikke handling. Kjærligheten tar aldri slutt? 
Dypest sett peker Paulus på at Guds kjærlighet til oss aldri tar slutt. Kjærlig-
heten som bekrefter oss som mennesker, som gir oss egenverdi, går forut 
for våre valg om å vise kjærlighet til andre.  

Hva er da drivkraften til å vise kjærlighet til andre? Jo, at vi er elsket av Gud. 
Bare den som er elsket, kan elske. Dette drar Paulus videre:  

«Enda jeg er fri og ikke underlagt noen, har jeg gjort meg til tjener for al-
le…» (9,19) 

«Jeg har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode. Jeg har lov til alt, men 
ikke alt bygger opp.» (10,23) 

Bare den som kjenner seg fri, kan begrense sin egen frihet. Bare den som har 
kjent på og bekreftet sine egne grenser, kan gi av seg selv. Bare hun kan fri-
villig begrense sin egen frihet. Bare han som har sagt nei, kan si et helhjertet 
ja.  

Elsk din neste – «kjærligheten er tålmodig, misunner ikke, krenker ikke, 
gjemmer ikke på det onde…» 

KJÆRLIGHETEN TAR ALDRI SLUTT 

K j æ r l i g h e t e n  t a r  a l d r i  s l u t t  
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I S B R Y T E R  

Tenk på en relasjon som betyr mye for deg. Hva kjennetegner denne relasjonen? 

 

OPP (SE FLERE TIPS PÅ WWW.MENIGHETSRESSURS.COM) 
Les sammen Salme 24.Lytt til en salme/lovsang Takk Gud for den han er. 

 

I N N   
Les teksten fra 1. Kor. 13. Del tanker med hverandre. Les innledningen på forrige 
side. 

v. 1-3 Kjærligheten er nødvendig. Alt står og faller med kjærligheten. «Om 
jeg……, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare……» Forsøk å lage egne varianter 
med dagsaktuelle eksempler der dere fyller inn de blanke feltene. 

v.4-7 Hva kjennetegner kjærligheten? 15 verb på 4 vers. Velg et eller to av kjen-
netegnene i disse versene som du mener er særlig aktuelt i dag. Del med hver-
andre hvorfor. Er det andre kjennetegn dere ville lagt til i dag? 

v.8-13 Vi er feilbarlige. Vi ser stykkevis. Vi tviler. Vårt håp går opp og ned. På hvil-
ket område i livet ønsker du å ta imot Guds kjærlighet på nytt: selvbilde, kropp, 
åndelighet, grensesetting, tilgivelse… (ta litt tid i stillhet og gi frihet til å dele). 

Teksten om «tro, håp og kjærlighet» er ofte sitert løsrevet fra brevet som helhet. 
Etter nå å ha lest store deler av brevet, ser dere en større sammenheng? Legg 
merke til at kap. 13 skvises inn mellom kap. 12 og kap. 14. Hvorfor? 

 

U T  
I løpet av de neste ukene: Let etter en anledning til å begrense dine rettigheter 
eller din egen frihet av hensyn til andre (i familien, på jobben, i nabolaget). Spør 
hverandre på neste cellegruppesamling. 

SAMTALEOPPLEGG  

K j æ r l i g h e t e n  t a r  a l d r i  s l u t t  
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 TEMA 8 
   EN NY KROPP 
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Det er et trist syn når hagen, som sommerstid bugner av liv, frodighet og 
frukter, om høsten visner ned. Og når den vinterstid ligger der tilsynelaten-
de helt død, er det vanskelig å forestille seg at noe overhodet skal spire opp 
igjen. Vi visste det jo hele sommeren at det måtte skje, lenge før de siste 
roseknoppene foldet seg ut, lenge før ringblomstene satte frø og visnet ned 
for denne gang, lenge før plommetreet og epletreet gav sin frukt for i år; at 
høsten og vinteren kommer. Da  visner hagen ned og jorda fryser til.  

Hva skjer med oss mennesker når vi en gang dør? 
Finnes det virkelig en oppstandelse? 
Og i så fall, hva slags kropp får vi etterpå? 
Det er vanskelig å forstå med intellektet hva som vil skje i selve oppstandel-
sen!  
Paulus tyr til bilder i sitt mektige oppstandelseskapittel (1 Kor 15). Han viser 
til kjente forhold i naturen:  

Det vi sår, får ikke liv igjen før det dør. Og det du sår, er ikke planten som 
vokser opp, men et nakent lite korn. Så lar Gud hver enkelt få den skikkelse 
som han vil. (15:35-38). En ny karakter, et uforgjengelig legeme. Denne tan-
ken er forankret i skapertroen: Det Gud har skapt i sitt bilde skal ha evig ver-
di (1 Mos 1,27). 

Den tidlige kirke ga oss også et annet bilde som ble et sterkt symbol for det 
kristne håpet: 

Se for deg den vesle sommerfugllarven, som i starten er en ørliten bladspis-
ende larve, før den vokser seg stor nok til å forpuppe seg. Så lukker puppen 
seg om den, og mens den er inni puppen forvandles den til en helt ny skap-
ning, nemlig til den vakreste sommerfugl! Den som først krøp på jorden og 
det grønne bladverket, svever nå himmelhøyt på varme luftstrømmer. Den 
som først var en liten anonym larve som tygde bladgrønt, er nå forvandlet til 
den vakreste sommerfugl som suger nektar på fargerike blomsterenger.  

Kanskje ante sommerfuglen at noe skulle skje. Men at det skulle bli slik? 

Hvilke forventninger går dere med i møte med døden og det som kommer 
etterpå?   

EN NY KROPP 

E n  n y  k r o p p  
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I S B R Y T E R  

Hva er du mest redd for, med tanke på døden? 

Hva er din trøst med tanke på døden? 

OPP (SE FLERE TIPS PÅ WWW.MENIGHETSRESSURS.COM) 

Les 1 Kor. 15, 51-58.   

Les eller syng salmen: Livet vant, dets navn er Jesus (NoS13 nr.207) 

I N N   

Les teksten fra 1 Kor 15,12-23 og versene 35-38. Les deretter innledningen på forrige 
side sammen. Del tanker i møte med det dere har lest.  

Er det noe i dette budskapet som fyller dere med glede og forventning? Er det ting 
her som er vanskelig å forstå? 

Hva tror nordmenn flest om oppstandelse fra de døde? Er døden og det som kommer 
etterpå et tema det er viktig å snakke om? Tidligere har kirken blitt beskyldt for å 
være mest opptatt av livet etter døden og ikke livet før døden. Noen vil si at det kan-
skje nå har tippet motsatt vei. Hva tenker dere?  

Paulus mener at hele den kristne tro står og faller med oppstandelsesbudskapet. 

Hvorfor? Er dette det viktigste også i vår tro?  

 

U T  

Kjenner du noen som nettopp har mistet noen av sine kjære? Hva kan du gjøre for 
denne personen? 

Hvis noen spør deg hva du tror om det som skjer etter døden, kan noe av det Paulus 
sier i 1 Kor 15 være til hjelp?  

SAMTALEOPPLEGG  

E n  n y  k r o p p  
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