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Paulus och Korint

Staden Korint

Breven till korintierna kallas så, därför att de i första rummet äro
ställda till den församling, som fanns i staden Korint. Denna stad låg i
provinsen Akája, vars huvudstad den var. Det Korint, som vi här ha att
göra med, var en jämförelsevis ny stad: ännu knappt 100 år gammal, då
Paulus skrev sina brev. Den grundades nämligen år 46 f. Kr. Men det
var icke den första stad, som bar det namnet. På samma plats, som det
nya Korint låg, hade förut funnits en blomstrande grekisk storstad,
Korint, kallad »Hellas’ ögonsten». Den förstördes år 146 f. Kr., under
romarnas sista krig med grekerna, av den romerske fältherren konsuln
Lúcius Múmmius, och förstöringen var så grundlig, att icke ett hus,
icke en borg lämnades kvar — icke ens i ruiner. Staden bokstavligen
jämnades med marken, och dess invånare skingrades, de flesta såldes
som slavar. Det enda, av vilket lämningar funnos kvar, var templen.
Det var samma år, som Karthago förstördes. Korints förstöring kan
betraktas som slutscenen i det drama, i vilket Romerska väldet poli-
tiskt och statligt tillintetgjorde Grekland.

I hundra år låg platsen öde, till dess Julius Caesar, som önskade
gottgöra den historiska orätt, som begåtts mot det gamla Korint, lät
uppbygga en ny stad på den gamlas plats. Den nya staden kallades Láus
Julia Corinthus. Till att utgöra stadens första befolkning utsåg Caesar
romerska soldatveteraner och efterkommande av frigivna slavar. Det
nya Korint växte raskt och blev snart en lika blomstrande stad som det
gamla. Främst var det handel och sjöfart, som blev grunden till dess
blomstring. År 27 f. Kr. upphöjdes Korint till huvudstad i den romerska
provinsen Akája, under namn av Júlia Augústa Corínthus, och blev säte
för en romersk prokonsul (landshövding). Dess utmärkta läge på ett



6

näs mellan två hav, joniska havet och egeiska havet, vid vilka det hade
två hamnar, Lekáion i norr och Kénkreä i öster, gjorde staden synnerli-
gen lämplig såsom en genomfarts- och förmedlingsort för världshan-
deln.

Vid den tid, då Paulus skriver breven till församlingen i Korint, torde
staden ha haft ett invånarantal av minst tvåhundratusen. Det var Grek-
lands största stad och en av de större städerna i hela det hellenistisk-
romerska riket. I jämförelse med den dåtida världens huvudstad, Rom,
vars invånarantal beräknas till ej fullt en million, var Korint att jäm-
ställa med nyare tidens Marseille eller Rotterdam i relativ storlek och
betydelse. Den var, bland de städer, som dominerade den dåtida östern
(Peloponnesiska halvön, Mindre Asien, Syrien-Palestina och Egypten),
en stad av andra ordningen i förhållande till Alexandria i Egypten och
Antiokia i Syrien, men stod på samma nivå som Efesus och Pergamus
i Mindre Asien.

Utgrävningar, som gjorts i slutet av 1800-talet och början av 1900-
talet, ha bragt i dagen lämningar av det en gång så glänsande och vitt-
berömda Korint. Stadens centrum utgjordes av det gamla i dorisk stil
byggda Apóllotemplet, som redan fanns i det gamla Korint, och vars
ruin stod kvar som ett ödsligt minnesmärke mellan det gamla Korints
förstörelse och det nya Korints uppbyggnad, och varav 7 pelare beva-
rats ända fram till vår tid. Två ymniga källor, kring vilka i forntiden
mångomtalade bad hade anlagts, ha återfunnits: Peiréne och Gláuke.
Vidare teatern nordväst om Apollotemplet och en mängd pelargångar.
Det nya Korints mest omtalade sevärdhet var emellertid Afrodite-
templet, beläget på Korints borghöjd, Akrokorint, till sin betydelse när-
mast jämförbart med en förening av ett Monte Carlo och en bordell.
Där förlorade köpmän och sjömän från olika delar av världen ofta sin
förmögenhet och sin intjänta lön samt kunde ge sig hän åt alla slags
utsvävningar och laster.

Ty Korint kännetecknades icke endast därav, att den var en ledande
affärsstad och samfärdsstad, utan även av sådant, som naturligt följde
med ett dylikt hastigt uppsving från intet, som Korint fått uppleva. Ingen
gammal kultur fanns ju i staden, inga gamla traditioner — det gamla
Korint var helt borta. Befolkningen var ditflyttad från olika håll i värl-
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den. Den grundstomme av veteraner och frigivna slavars efterkom-
mande, med vilka staden börjat, hade raskt tillökats med immigranter
ur alla folkslag och stånd. Något rotlöst och uppkomlingsaktigt var den
nödvändiga följden. Det rotlösa och uppkomlingsaktiga kännetecknade
såväl det materiella som det andliga livet. Det materiella livet bestod i
att tjäna pengar och ägna sig åt lyx och nöjen samt möjligen söka ef-
terapa den gamla kulturen. Det andliga livet var lika skiftande som de
människoslag, som befolkade staden. Där funnos de mest olika reli-
giösa föreningar och kulter. Dit kommo grekiska filosofer och lärare,
som hade fått sin utbildning i Atén, vilket låg på ett föga längre avstånd
från Korint än Uppsala från Stockholm. Där funnos också en mycket
stor mängd judar, vilka sammanslöto sig i församlingar med synagoga
och idkade sina religiösa bruk och hade sina lärde, som studerade skrif-
terna och mödade sig om deras rätta tydning. Genom den ständiga be-
röringen mellan de olika folken, som var en nödvändighet i en sådan
livlig affärsstad, uppstod också, liksom i det dåtida hellenistisk-romerska
riket i sin helhet, ett utbyte och en ömsesidig påverkan mellan män-
niskorna. Man deltog i varandras kulter och religionsutövningar, hörde
på olika filosofiska förkunnelser, löste dilettantmässigt livets gåtor och
menade sig i stort sett icke låta något mänskligt vara sig främmande.
Det allmänna kännetecknet på denna blandnings- och uppkomlings-
stads andliga status var en lika fast som oberättigad övertygelse att stå
på höjden av andlig livaktighet och kultur samt att utgöra ett centrum i
den dåtida världen. Man var stolt över sin »vishet», och det var högsta
mod att följa med allt, som hörde till dagens kulturella sensationer.
Med vishet menade man ingalunda den mognade insikten och fasta
karaktären, utan man menade alla slags filosofiska läror och förmågan
att disputera över dem och tänka i filosofiska tankebanor samt dess-
utom sådana dagsintressen, som voro på modet. Det säger sig självt, att
de filosofiska tankar, som presterades av Korints innebyggare, icke skulle
ha aktats synnerligen högt av de erkända grekiska filosoferna, liksom
Korints andliga kultur heller icke hade något anseende i det samtida
Atén, vilket i stället var en smula högfärdigt över sina gamla anor så-
som lärdomens och filosofins högborg.
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De enda, som drogo sig jämförelsevis undan från den allmänna
kulturpsykosen, voro judarna, åtminstone en kärna av dem. De rättrogna
judarna, som höllo på synagogan och förbundet, tilläto sig givetvis icke
att deltaga i några andra kulter. De insågo också, att deras heliga skrif-
ter innehöllo en mycket högre visdom än allt vad de »hedniska» (d.v.s.
icke-judiska) filosoferna kunde komma med. Men det fanns icke så få
judar, som assimilerats med omgivningen; somliga hade helt och hållet
gått upp i omvärlden, och mellan dessa helt assimilerade judar och de
strängt isolerade, rättrogna judarna funnos alla möjliga schatteringar
av anpassning. Minst, om över huvud, förekom anpassning till främ-
mande kulter. Den enda religionsform, som verkade tilldragande på
något större antal judar, — och i så fall givetvis judar, som icke hörde
till de strängt ortodoxa, — var mysterierna.

Däremot var intresset för den samtida »visheten» stort hos många
av judarna i Korint. Därtill bidrog, att judarna mer än andra voro »flyt-
tande». Många av de judar, som bodde i Korint, hade förut bott i andra
städer i det romerska riket, exempelvis Rom, Alexandria, Antiokia,
Efesus o.s.v. De medförde från sina resor intryck av de olika ström-
ningar, som funnos i tiden, och kunde genom det livligare ingenium,
som dels var dem medfött, dels uppodlades av deras rörliga liv, väl
hävda sig i det filosofiska tankeutbytet i Korint.

Huvudparten av judarna i Korint voro köpmän eller kvalificerade
hantverkare. Det fanns säkerligen både rika och fattiga bland dem. Med
den känsla av ansvar för trosfränders och rasfränders väl och ve, som
utmärkte den judiska församlingen, har det bedrivits en omfattande
socialvård inom den judiska synagogans ram. De rikare gjorde sam-
manskott för de fattiga, och särskilda ämbetsmän vid synagogan hade i
uppdrag att efterse, att de fattiga blevo upptäckta och hjälpta.

Den övriga befolkningen i Korint företedde givetvis också den största
skiftning i fråga om ekonomiska och sociala förhållanden. De förfat-
tare från denna tid, som omnämna Korint, betyga alla, att i Korint fanns
såväl en överväldigande rikedom som den yttersta„ fattigdom. Alcífron
från 200-talet nämner såsom utmärkande för Korint de därvarande rikas
»bdelyría» (oförskämdhet) och de fattigas »athliótes» (elände). Där
funnos såväl fria som slavar, varvid man med slavar närmast har att
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jämföra kontorstjänstemän, affärsbiträden, fackarbetare och grovarbe-
tare i en modern storstad och de fria närmast motsvara dels de för-
mögna och oberoende, samt de högre yrkesutövarne, dels de mycket
fattiga utan ställning eller fackföreningsbok i en modern stad.

Pauli verksamhet i Korint

Till denna stad kom den kristne tältmakaren och missionären Paulus
någon gång i slutet av år 51 e.Kr., möjligen i november månad. Han
kom då närmast från lärdomsstaden Atén, där han endast gjort ett kort
besök. Som vanligt, då Paulus kom till en främmande stad, uppsökte
han först den judiska församlingen — ty den judiska församlingen var
principiellt »Israel», d.v.s. Guds församling, och från dess »bönehus»
synagogan skulle evangeliets förkunnelse börja.

Det var naturligt, att Paulus bland sina landsmän framför allt skulle
söka sig till dem, som hade samma yrke som han. Nu hände det sig så
lämpligt, att det i Korint fanns en familj, som icke endast hade samma
yrke som Paulus utan även var kristen. Det var det äkta paret Ákvila
och Príska eller Priscílla. Dessa hade närmast förut bott i Rom men
flyttat från Rom till Korint tillsammans med en mängd andra judar i
anledning av att kejsar Claudius kort före eller samma år som Paulus
kom till Korint fördrivit alla judar från Rom. Ákvila var född i Pontus,
ett landskap i nordöstra Mindre Asien, söder om Svarta havet. Ákvila
är ett tydligt åskådningsexempel på judarnas flyttande och beresta till-
varo på denna tid. Kommen från nordöstra Mindre Asien har han, en-
ligt vad vi känna, vistats i Rom, i Korint och i Efesus! Hade vi haft
fullständig kunskap om hans levnadsöde, skulle det troligen ha visat
sig, att han haft ännu flera uppehållsorter i den dåtida världen. Sin kristna
tro hade emellertid Ákvila och Priscílla med all sannolikhet fått i Rom,
dit kristendomen kom redan på första pingstens år.

Om Pauli sammanträffande med Ákvila och Priscílla berättar Lukas
i Apostlagärningarna (18:2, 3) och säger bland annat: »Till dessa båda
slöt han sig nu, och, eftersom han hade samma hantverk som de, stan-
nade han kvar hos dem, och de arbetade tillsammans. De voro nämli-
gen till yrket tältmakare.»
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Paulus skaffade sig alltså till en början sitt uppehälle genom sitt
hantverk. Han ville nämligen icke gärna söka sitt uppehälle genom bi-
drag från trosbröder på platsen. Det skulle ha synts honom, som om
han då endast velat värva anhängare till kristendomen, för att dessa
skulle ge honom hans bärgning. Han skulle alltså förefalla sig själv
som en som »schackrade med evangeliet» (grek. kapälévein
kaphleúein). Sådana som göra detta omnämner han med klander i
det andra korintierbrevet på följande sätt: »Vi schackra ju icke av vin-
ningslystnad med Guds ord, såsom så många andra göra; utan av rent
sinne, drivna av Gud, förkunna vi ordet i Kristus, inför Gud» (2 Kor.
2:17). Det var ingalunda endast i Korint, han förfor på detta sätt, det
torde ha varit hans sed överallt dit han kom för att upptaga en verksam-
het såsom evangeliets förkunnare. Så finna vi honom erinra
tessalonikerna om, hur han framträdde och levde bland dem: »I kom-
men ju ihåg, käre bröder, vårt arbete och vår möda, huru vi, under det
att vi predikade för eder Guds evangelium, strävade natt och dag för att
icke ligga någon av eder till last» (1 Tess. 2:9). »Vi förhöllo oss icke
oordentligt bland eder, ej heller åto vi någons bröd för intet; tvärtom
åto vi vårt bröd under arbete och möda, och vi strävade natt och dag,
för att icke falla någon av eder till last» (2 Tess. 3:7, 8).

Därav följer icke, att Paulus ansåg, att evangeliets förkunnare aldrig
skulle uppbära lön för detta sitt arbete. Han var på denna punkt, liksom
på så många andra punkter, kommen till annan åsikt såsom kristen, än
den han hade, medan han var farisé. Ty fariséerna höllo strängt på, att
ingen fick ha undervisningen i Gudsordet såsom levebröd. Paulus dä-
remot, såsom kristen, säger omedelbart efter det att han i nyssnämnda
ord till de kristna i Tessalonika i sitt andra brev till dem erinrat dem om,
hur han själv handlade hos dem: »icke som om jag icke hade haft rätt
därtill», nämligen »att ligga eder till last» (2 Tess. 3:9). Detta är något
som han lärt sig av Jesus, som själv gett den anvisningen: »arbetaren är
värd sin lön» och använt den med tillämpning på den som förkunnar
ordet. (Matt. 10:10, Luk. 10:7, jfr 1 Tim. 5:18.) När därför försam-
lingar, som han själv grundat, göra ett sammanskott till hans under-
stöd, använder han detta utan betänkande såsom ett medel att uppe-
hålla sig på den ort, där han finnes, vilken då ofta är en annan än den
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församlings, som gjort sammanskottet. Så låter han också efter en tid
här i Korint en gåva från församlingen i Filippi, som överbringas till
honom av Silas och Timoteus, komma sig väl till pass. Han omnämner
detta i andra brevet till korintierna: »Andra församlingar plundrade jag,
då jag för att kunna tjäna eder tog lön av dem. När jag under min vis-
telse hos eder led brist, låg jag ändå ingen till last, ty den brist, jag led,
avhjälptes av bröderna, när de kommo ifrån Macedonien. På allt sätt
aktade jag mig för att ligga eder till last, och allt framgent skall jag akta
mig därför» (2 Kor. 11:8, 9).

Under Pauli första verksamhetstid i Korint få vi alltså tänka oss, att
han använder vardagarna nästan helt och hållet till att genom sitt hant-
verk tjäna sitt uppehälle. Men på sabbaten beger han sig till synagogan
och begagnar sig där av det privilegium, som en jude, som genomgått
högre skolan, ägde på varje ort, där en judisk församling fanns i värl-
den, nämligen att hålla ett anförande inför den församlade menigheten
vid gudstjänsten.

Så berättar också Lukas: »I synagogan höll han var sabbat samtal
och övertygade både judar och greken» (Apg. 18:4). Han följde härvid
en princip, som han uppställt för sin missionsverksamhet, nämligen att
alltid först vända sig till judarna på den ort, dit han kom, och först om
dessa visade bort honom, vända sig direkt till »hedningarna», såsom
icke-judarna, kallades. Så låter Lukas Paulus och Barnabas säga till de
judar i Antiokia i Pisidien, som drevo bort dem från synagogan: »Guds
ord måste i första rummet förkunnas för eder. Men eftersom I stöten
det ifrån eder och icke akten eder själva värdiga det eviga livet, så vända
vi oss nu till hedningarna» (Apg. 13:46).

Detta Pauli förfaringssätt var också praktiskt för hans syfte. Det var
svårt att på en ort finna någon direkt ingång till hedningarna och finna
de mottagliga kretsarna där. Men när han i synagogan vände sig till den
där församlade menigheten, hade han framför sig icke endast judar utan
även proselyter (icke-judar som antagit judendomen) och för de heliga
skrifterna eljes intresserade hedningar. Dessa hade i sin tur släktingar
eller vänner, som de kunde intressera. På detta sätt hade Paulus, då
efter längre eller kortare tid synagogan stängdes för honom av de sträng-
aste judiska ledarna, redan en krets av proselyter och andra icke-judar,



12

som voro intresserade av hans förkunnelse och villiga att lyssna till den
och föra den vidare.

På samma sätt, som i de andra judiska församlingarna, gick det också
i Korint. Efter en kort tid reste sig de rättrogna judarna till motstånd
och »foro ut i smädelser». Han »skakade då stoftet av sina kläder» —
en symbolisk åtbörd för att beteckna, att han icke mer ville ha med dem
att göra, och att han frånsade sig allt ansvar för deras handlingssätt —
»och sade till dem: ’Edert blod komme över edra egna huvuden. Jag är
utan skuld och går nu till hedningarna’» (Apg. 18:6).

Man behöver icke sväva i okunnighet om, vad det var, som väckte
de rättrogna judarnas ovilja mot Pauli anföranden i synagogan. Det han
betygade var »att Jesus var Messias» (Apg. 18:5), och han erinrar själv
församlingen i Korint om att han, när han kom till dem, frambar för
dem Guds vittnesbörd och därvid beslutat sig för att icke veta om något
annat än Jesus Kristus och honom såsom korsfäst (1 Kor. 2:1, 2), men
att predikan om en korsfäst Kristus för judarna var en stötesten (»skan-
dal») (1 Kor. 1:23).

De, som hade den största religiösa ivern bland judarna, voro säkerli-
gen överallt fariséerna. Det torde också ha varit dessa, som genomdrevo,
att Paulus blev bannlyst från synagogan. De tålde icke, att Jesus, som
under sin livstid så strängt klandrat det, som för fariseismen var det
heligaste och viktigaste, nu efter sin smädliga korsdöd skulle förklaras
vara Israels och mänsklighetens andlige konung, den smorde, Messias.
Motsättningen mellan fariseismen och evangeliet var oförsonlig.

När Paulus portförbjöds vid synagogan, hade han emellertid redan
vunnit en del av synagogans medlemmar för tron på Kristus, såväl ju-
dar som proselyter. Dessa följde nu Paulus. En av dem, Títius Jústus,
hade ett hus intill synagogan, och detta upplät han åt Paulus till sam-
lingslokal. Títius Jústus var proselyt. Bland de judar, som följde Pau-
lus, nämnas själve synagogföreståndaren, Crispus, vilken Paulus själv
döpte, vidare givetvis Ákvila och Priscílla. De flesta anhängarna fick
han bland proselyterna och bland dem, som genom proselyternas för-
medling fått höra talas om och lära känna Paulus.

Man kan räkna med, att de, som slöto sig till den sålunda bildade
församlingen, eller som, utan att omedelbart gå in i församlingen, lyss-
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nade till Pauli förkunnelse, kommo från alla de olika sociala skikt och
från alla de olika folkslag, som över huvud voro representerade i Korints
brokiga folkvimmel. Paulus säger själv, att de rika, förnäma och högt
bildade voro fåtaliga (1:26). Det fanns dock några. Till de förnäma, de
»av ädel släkt», räknades här i Korint de, som hörde till de äldsta släk-
terna, d.v.s. voro avkomlingar av de romerska soldatveteraner och fri-
givna, som Caesar sänt till platsen för att grunda staden. De voro Korints
societet, ungefär som avkomlingarna av dem, som först landstego i Nord-
amerika och grundade kolonier där — folket på Mayflower — utgöra
Förenta Staternas societet. De i Nya testamentet nämnda medlemmar
av den korintiska församlingen, som bära romerska namn, torde ha hört
till dessa, som voro »av förnämlig släkt» (grek. evgeneis e>ugeneîv
Kor. 1:26). Sådana voro den nämnde Títius Jústus, vidare Stefánas,
som synes ha varit den förste i Akája, som blev kristen, Fortunátus,
Akáikus och Gájus, Tértius och Lúcius. Till de mera framstående och
»mäktiga» (dynatói dunatoí) hörde väl också greken Erástos, staden
Korints »ekonom» eller finansborgarråd (Rom. 16:23). Dessa förde
vanligtvis med sig in i församlingen hela sina familjer. Vidare nämnes
en kvinnlig medlem, Chlóe, med hennes familj. Slutligen må ej glöm-
mas Sóstenes, vilken Paulus i 1 Kor. 1:1 nämner som medavsändare av
brevet.

Ungefär vid tiden för denna brytning med ledarna för synagogan
hade Paulus även att tänka på andra församlingar, som han redan grun-
dat och nu lämnat. Han skriver nu sina första brev till sådana försam-
lingar: ett brev till församlingen i Tessalonika, möjligen ett brev till
församlingar i Galatien och efter kort tid ännu ett brev till församlingen
i Tessalonika. Av breven till tessalonikerna får man vissa glimtar av,
hur Paulus kände sig till mods vid denna tid, och vad han brottades
med för problem och svårigheter. I samband med att han nämner de
förföljelser, som de kristna i Tessalonika äro utsatta för, jämför han
dessa med fienders framfart mot de kristna på andra orter: »I haven av
edra egna landsmän fått lida detsamma, som de hava lidit av judarna,
— av dem som dödade både Herren Jesus och profeterna och förjagade
oss, och som äro misshagliga för Gud och ’fiender till alla människor’,
i det att de söka hindra oss att tala till hedningarna, så att dessa kunna
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bliva frälsta. Så uppfylla de ock alltjämt sina synders mått. Dock, vredes-
domen har kommit över dem i all sin stränghet» (1 Tess. 2:14-16). Han
uppmanar tessalonikerna att bedja för honom »att Herrens ord må hava
framgång och komma till ära hos andra liksom hos eder, så ock att vi
må bliva frälsta ifrån vanartiga och onda människor» (2 Tess. 3:1, 2).

Bitterheten mot de fientliga landsmännen är omisskännelig, och det
är tydligt, att dessa även efter brytningen, eller kanske ännu mera då,
vållade honom mycket stora bekymmer. Dessa torde ha varit så stora,
att han övervägt att lämna Korint. Detta synes nämligen vara bakgrun-
den till den stärkande och modingivande syn, han hade, om vilken Lukas
berättar: »I en syn om natten sade Herren (Kristus) till Paulus: ’Frukta
icke, utan tala, och tig icke, ty jag är med dig, och ingen skall komma
vid dig och göra dig skada. Jag har ock mycket folk i denna stad’»
(Apg. 18:9, 10). Innehållet i denna syn förutsätter, att Paulus fruktat för
fiendernas angreppsvilja och oförsonliga hat. Nu får han dock ökat mod,
i synnerhet genom vissheten om, att »Herren har mycket folk i Korint»,
det vill säga, att det finnes många där, som äro mottagliga för evang-
eliet och komma att vinnas för detta. Han stannade därför i Korint i ett
år och sex månader och fortsatte arbetet. Han kunde nu snart, efter det
han, som nämnts, mottagit understöd från församlingen i Filippi, med
odelad kraft ägna sig åt det evangeliska arbetet. Församlingen växte
tydligen raskt, och även utanför Korint kunde folk vinnas för kristen-
domen. I Korints östra hamnstad, Kenkreä, bildades en församling, ty
vi höra talas om en församlingstjänarinna vid namn Febe där (Rom.
16:1). I början av det andra korintierbrevet talar Paulus om »alla de
heliga som finnas i hela Akája».

Till det yttre var således Pauli verksamhet mycket framgångsrik och
lyckosam. Utanför Korint torde särskilt hans medhjälpare Silas och
Timoteus ha varit verksamma.

Men mot slutet av de aderton månader, som Paulus tillbringat i Kor-
int, nådde de judiska motståndarnas hat sin höjdpunkt. Enligt vad Lukas
berättar (Apg. 18:12-16) grepo judarna Paulus och förde honom inför
prokonsuln (landshövdingen) Gállio, anklagande honom för att »för-
leda människorna att dyrka Gud på ett sätt, som är emot lagen». Men
deras försök att få Paulus dömd eller fängslad av den romerska myn-
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digheten misslyckades denna gång. Innan Paulus ens fått tillfälle att
framföra ett försvarstal, visade Gállio överlägset judarna ifrån sig, med
hänvisning till att här icke var något brott eller något ont eller arglistigt
dåd begånget. Det lyckades alltså icke på denna tid för fienderna att få
myndigheterna och allmänheten att förfölja dem, som voro för dem
misshagliga. Tvärtom vände sig oviljan hos allmänheten mot de förra,
och man pryglade den nye synagogföreståndaren Sóstenes i Gállios
åsyn. Möjligen är denne Pauli fiende Sóstenes densamme, som sedan
såsom kristen och »broder» av Paulus nämnes som medavsändare av
första korintierbrevet.

Av det skedda kunde Paulus emellertid göra klart för sig, att hans
fienders hat var i ständigt växande, och han kände ju deras natur alltför
väl för att icke förstå, att misslyckandet inför Gállio icke skulle av-
skräcka dem utan snarare ännu mer förbittra dem och komma dem att
planera hämnd. Han torde därför för att lugna stämningen ha för en
kort tid lämnat Korint. Härvid gjorde han då en resa till Illýrien i nord-
västra delen av nuvarande Balkanhalvön. Att han besökt Illýrien och
där förkunnat evangeliet om Kristus, omnämner Paulus själv i sitt brev
till församlingen i Rom: »Så har jag, från Jerusalem och runt omkring,
ända till Illýrien, överallt förkunnat evangelium om Kristus» (Rom.
15:19). Ifrån Illýrien återvände han så till Korint, där han stannade till
före pingst år 53. Ungefär i maj månad begav han sig från Korint när-
mast till Efesus, åtföljd av sina trogna medkristna Akvila och Priscílla.
Dessa kvarlämnade han i Efesus och for själv vidare till Cesarea och
Antiokia.

Församlingen i Korint efter Pauli avresa

Två år skulle förflyta, innan Paulus återsåg Korint och församlingen
där. Under dessa två år hade givetvis en hel del hänt, som stått utanför
Pauli kontroll. Både gynnsamma och olyckliga förändringar, från Pauli
synpunkt, hade ägt rum i församlingen.

En av de viktigaste faktorerna i församlingens utveckling efter Pauli
resa var ankomsten dit av en kristen lärare och talare vid namn Apóllos.
Denne var en jude, bördig från Alexandria i Egypten. Om honom berät-
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tas det i Apostlagärningarna, att han »hade blivit undervisad om Her-
rens väg — d.v.s. den kristna läran — och talade, brinnande i anden,
och undervisade grundligt om Jesus, fastän han allenast hade kunskap
om Johannes’ döpelse» (Apg. 18:25). Att han endast hade kunskap om
Johannes’ döpelse betyder, att han erhållit kunskap om kristendomens
huvudstycken, dess elementer, alltså ungefär vad som sedermera blev
innehållet i evangelieskrifterna, och som t.ex. finnes i vårt Matteus-
evangelium. Han hade däremot icke själv blivit upptagen i något kristet
brödraskap och fått del av evangeliets djupare mysterier och frälsning-
ens djupare hemligheter.

Apóllos, som ävenledes var en flyttande man, kom till Efesus vid
omkring den tid, då Akvila och Priscílla hade bosatt sig där, och efter
det att Paulus lämnat dem. Han uppträdde, liksom Paulus, i synagogan,
och där hörde Akvila och Priscílla honom, fattade intresse för honom
och »undervisade honom grundligare om Guds väg» (Apg. 18:26). När
sedan Apollos for till Akája, lämnade Akvila och Priscílla honom en
rekommendationsskrivelse till församlingarna där. Med denna till sitt
förfogande blev han väl mottagen av de kristna församlingarna i Akája,
bland vilka ju den i Korint var den ledande. Han slog sig en tid ned i
Korint och undervisade där och talade om evangeliet och om kristen-
domens sanningar. Hans kraft var särskilt välkommen, därför att han
hade grundliga kunskaper i gamla förbundets skrifter (det vi kalla gamla
testamentet) och såsom skicklig talare och debattör var i stånd att be-
möta judarnas (fariséernas) angrepp på kristendomen. »Med stor kraft
vederlade han judarna offentligen och bevisade genom skrifterna, att
Jesus var Messias» (Apg. 18:28). Men vi finna av Pauli brev, att Apollos
ingalunda inskränkte sig till att debattera mot judarna: han utlade även
kristendomens sanningar för de kristna inom församlingen, varvid han,
med den skolning och de tankebanor han fått, gärna klädde dessa kris-
tendomens sanningar i filosofiska termer och därmed gjorde ett gott
intryck på dem av åhörarna, som från sin förkristna tid voro vana vid
filosofiska resonemang. Hans utläggning av skrifterna torde ha liknat
den alexandrinske juden Filons, ehuru han naturligtvis tillämpade skrif-
terna på den nya insikt han fått genom kristendomen. Man torde kunna
säga, att bland de nytestamentliga skrifterna är det hebréerbrevet, vars
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framställningssätt bäst kan ge en ungefärlig föreställning om Apollos’
förkunnelse.

Apollos’ verksamhet i församlingen bedömdes av Paulus uteslutande
som välsignelsebringande. Han liknar den vid ett bevattnande av en
plantering: »Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten» (1
Kor. 3:6). Men Apollos blev, utan egen förskyllan, den indirekta anled-
ningen till vissa missförhållanden, som delvis sammanhängde med för-
samlingens art och dess speciella utveckling.

Den församling, som Paulus lämnade efter halvtannat års fostran,
bar nämligen inom sig latenta möjligheter till både en god och en dålig
utveckling. En svår belastning från kristen synpunkt utgjorde nästan
allt, som sammanhängde med den plats, där den var, — staden Korint,
— och den sammansättning, den hade. Församlingen hade rekryterats
ur samma skiftande mångfald i folkligt, socialt och religiöst hänseende,
som kännetecknade staden Korint. Och den levde mitt uppe i denna
skiftande mångfald. Där funnos i församlingen människor ifrån alla
samhällslager och yrken, med den mest olika bildning och olika före-
gående intressen. Där funnos sådana, som varit ädla drömmare eller
sanningssökare och fångats av kristendomen, därför att den gav dem,
vad de i sin ädlaste strävan längtat efter. Där funnos ock sådana, som,
innan de blevo kristna, levat ett liv i förbrytelser och laster, och som av
kristendomen och mötet med Kristus blivit ryckta såsom en brand ur
elden. Där funnos judar och proselyter, som lärt sig att betrakta den
mosaiska lagen och dess utveckling såsom det högsta i tillvaron. Där
funnos de, som i mysteriernas hemliga invigningar sökt frälsningen
undan livets meningslöshet. Där funnos sådana, som sökt denna i stu-
diet av filosofin eller i studiet av österländska relgiösa urkunder och
skrifter (dit hörde de s.k. gnostikerna). Där funnos de, som kommit till
kristendomen från en annan religion, och de som kommit till den från
ateism, skepsis eller allmän nihilism. De kristna i Korint voro av alla
folk: judar, greker, romare, folk från Mindre Asien, Syrien, Egypten
och den avlägsnare östern.

Därtill kom, att de, som blivit kristna, visserligen därmed tagits ut
ur sitt gamla sammanhang och sitt forna liv och blivit upptagna i en ny
gemenskap, men de voro därför icke helt förflyttade till annan värld.
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De hade ju sin gamla värld runt omkring sig. Och de hade även de
förkristna handlings- och tankevanorna delvis kvar som en viss belast-
ning. De hade icke någon gammal kristen kultur eller tradition att bygga
på, de hade icke ända ifrån barndomen fått undervisning i den kristna
sedeläran. De hade icke heller några kristna skrifter att läsa och hämta
stöd ur. I deras läge låg fröet till mångartat förfall, och det torde synas
mången, för vilken den kristna  andan är något overkligt, helt enkelt
obegripligt, att denna församling icke upplöstes i intet, när den första
hänförelsen lagt sig och den ursprungliga drivande och sammanhållande
kraften, Paulus, var borta.

Men även om man bortser från den viktigaste kraftkällan, den nya
verklighet som de kommit in i genom mötet med den levande  Kristus,
så finnas dock flera påtagliga ting, — till stor del verkningar och
utflöden, visserligen, av denna nya verklighet, men dock konstaterbara
även för sådana, som icke kunna tro på denna verklighet — som tjä-
nade att hålla församlingen vid makt: det fanns en församlingsordning
under bestämd ledning — en organisation — det fanns en regelbunden
gudstjänst och regelbundna sammankomster och undervisning, det fanns
en kärna av kristna symboler, som ständigt hölls levande för brödraska-
pets medlemmar.

Församlingen hade säkert en bestämd »ordning», alltså vad vi skulle
kalla organisation. Dennas närmare utformning får tänkas så, att upp-
kommande behov här, liksom i kyrkan i sin helhet, fått giva vid han-
den, hur församlingens gemensamma och enskildas angelägenheter
skulle regleras. Det var alltså en organisation som växte fram organiskt
ur den nya gemenskapens förutsättningar, djupast sett ur Kristi levande
Ande. Den får sålunda icke tänkas som en ren kopia vare sig av den
judiska församlingen — synagogan — eller av någon av de andra sam-
tida så kallade kultföreningarna. Att man icke fattade församlingen som
en ny synagoga, vare sig som en ur den judiska utbruten eller såsom
den rätta synagogan, är så mycket mer påfallande, som Paulus eljes
betraktade den kristna församlingen såsom en ympgren på Israel, den
naturliga fortsättningen av Guds »församling», ur vilken fariséerna brutit
sig ut genom sin oförmåga att se, att Kristus var Guds utsände, och sin
vägran att erkänna honom.
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Visst är, att Paulus själv, så länge han var i Korint, betraktade såsom
något självklart, att han var församlingens synlige ledare (dess verkliga
huvud var Kristus, 1 Kor. 7:10), och även när han lämnat dem, ansåg
han sig både ha rätt och plikt att såsom deras andlige fader vara översta
instans i alla frågor (1 Kor. 4:15). Men det är tydligt, att han, åtmins-
tone från och med sin avresa från Korint, tillsatt särskilda män att ha
omsorg om församlingen. Dessa arbetade för församlingens olika an-
gelägenheter och hade anspråk på att de övriga församlingsmedlemma-
rna skulle underordna sig och lyda dem. De som såsom kristna voro
äldre hade därvid företräde framför de yngre, om de eljes voro dugliga
och skickade. Under sin bortovaro från Korint synes Paulus ha betrak-
tat Stefánas såsom församlingens styresman; denne var ju också »först-
lingen i Akája». Denne hade dessutom andra vid sin sida, män som
voro hans medhjälpare och hade var sin uppgift. Till dessa Stefánas’
närmaste män torde Fortunátus och Akáikus ha hört. Detta synes framgå
av vad Paulus säger i slutkapitlet i första korintierbrevet: »I kännen ju
Stefánas’ husfolk och veten, att de äro förstlingen (grek. aparchä´
>aparc´h) i Akája och att de hava ägnat sig åt de heligas tjänst (d.v.s.
hade ’ämbeten’ i församlingen). Därför mån I å eder sida underordna
eder under dessa män och under envar, som bistår dem i deras arbete
och själv gör sig möda» (1 Kor. 16:15, 16). Från Korint skriver Paulus
till församlingen i Tessalonika med en liknande uppmaning: »Vi bedja
eder, käre bröder, att rätt uppskatta de män, som göra sig möda bland
eder, och som äro edra föreståndare (pro-istámenoi proistámenoi) i
Herren och förmana eder. Låten dem vara eder övermåttan kära för det
verks skull som de utföra» (1 Tess. 5:12).

Föreståndaren för den kristna församlingen får väl tänkas såsom
någon motsvarighet till den judiske synagogföreståndaren eller
församlingsföreståndaren, likaså torde ha funnits någon »för-
samlingstjänare» (hazzan) eller någon böneledare (šeli ah sibbur) såsom
i den judiska synagogan. Och en tjänst i den judiska församlingen, som
hade en direkt motsvarighet i den kristna församlingen i Korint, torde
ha varit allmoseutdelarens (diakonen). Församlingsämbetena tillkommo
genom att Anden var direkt verksam i den kristna församlingen: de må
kallas nådegåvornas ämbeten eller de karismatiska ämbetena (profete-



20

rna o.s.v.). Härom närmare nedan vid utläggningen av det tolfte kapit-
let av första korintierbrevet. I detta kapitel nämnas för övrigt flera av
dessa ämbeten vid namn: »Gud har i församlingen satt först och främst
några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några
till lärare, vidare några till att utföra kraftgärningar, ytterligare några
till att hava helbrägdagörelsens gåvor, eller till att taga sig an de hjälp-
lösa, eller att vara styresmän eller till att på olika sätt tala tungomål».
Organisationen var principiellt densamma i alla församlingar, i hela
kyrkan, och Paulus hänvisar till »seden i Guds församlingar», det kyrk-
liga bruket, med samma auktoritet, som han hänvisar till Kristi bud.
(Jämför nedan sid. 168; 1 Kor. 7:17, 11:16).

Ett starkt sammanhållande band utgjorde församlingssamman-
komsterna, som äro att tänka såsom en förening av gudstjänst och
gemenskapsmåltid, varvid den senare är att fatta såsom gästabud i verklig
mening. Om gudstjänstens och gemenskapsmåltidens närmare gestalt-
ning få vi anledning utförligare tala i samband med första korintier-
brevets olika hänsyftningar på och direkta anvisningar om dessa. (Jfr
nedan sid. 227 f.) Här må endast nämnas, att gudstjänsten dels bestod
av en allmän, öppen gudstjänst, som till formen i princip var synagogans,
dels en enskild, endast för de invigda av brödraskapet avsedd guds-
tjänst, där det kristna mysteriet firades. Men även i den synagogguds-
tjänsten liknande gudstjänsten funnos viktiga moment, som saknade
motsvarighet i synagogan, framför allt profetian och tungotalet.

I samband med gudstjänsten och sammankosterna förekom en
mycket noggrann undervisning i de kristna sanningarna, som icke får
tänkas såsom någon blott predikan i nutida mening. Här studerades det
gamla förbundets skrifter noga. Pauli brev till korintierna förutsätta, att
alla läsarna — ingalunda blott den minoritet, som bestod av före detta
judar och proselyter, — voro väl förtrogna med de heliga skrifterna.
Den kunskap i skrifterna, som förutsättes, är i själva verket att jämföra
närmast med den förtrogenhet med katekes, psalmbok och bibelspråk,
som förekom i kristna svenska hem i förra århundradet, eller med den
kunnighet i bibeln, som fanns i bildade kristna hem i England och Skott-
land fram till första världskrigets dagar. När man betänker, att försam-
lingens medlemmar, såsom förut erinrats, icke växt upp i kristendomens
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läror, och — med undantag av de få judarna — icke lärt de heliga skrif-
terna i skolan, utan de flesta tillägnat sig dessa kunskaper på de par år,
som de varit kristna, så få vi en rätt slående bild av, med vilken hänfö-
relse och iver man levde i den nya värld, i vilken man blivit upptagen,
och hur hela tanke- och intressekraften koncentrerades på denna, samt
ävenledes med vilken energi undervisning i och studium av Skriften
bedrevs. Det var förvisso icke någon blott »söndagskristendom», som
odlades i denna unga kristna församling i Korint. Deras stora förtro-
genhet med den kristna lärans grundsanningar och deras begär efter att
få allt djupare insikter i kristendomens »vishet» är så mycket
anmärkningsvärdare, som de ju icke ägde tillgång till några kristna skrif-
ter. Den första kristna skrift, som kom i deras hand, torde ha varit det
första brev, som de fingo från Paulus.

Den starkaste uppehållande faktorn i den korintiska församlingen
var, som redan antytts, något, som för den utomkristne betraktaren är
overkligt, men som för de nyvordna kristna var det mest påtagliga. Detta
var, att de kommit in i en ny värld, ett nytt sammanhang. Där var det
icke endast fråga om den enskilde individens öde: han var här en cell,
en lem i något stort, helt. Först genom att han hade en funktion i detta
stora hela och hade del i dess livskraft, blev han en »enskild», alltså en
varelse med sin bestämda uppgift, med sin gåva, sitt eget överflödande
liv. Så var icke heller den lokala sammanslutningen av kristna i Korint
en för föreningsändamål eller för så kallade gemensamma ändamål bil-
dad sammanslutning av sådana, som hade liknande religiös erfarenhet,
utan den korintiska församlingen var också en lem i den stora helheten,
vars huvud var Kristus, eller som, med andra bilder, kunde av Paulus
kallas »Kristi kropp» eller liknas vid en tempelbyggnad, »den Helige
Andes tempel».

Dessa sammanhållande och uppehållande faktorer voro starkare än
såväl de inre förutsättningarna — det dåliga folkmaterialet i genom-
snitt hos församlingens medlemmar — som de yttre förhållandena i
omgivningen med dess vanestyrka. Denna bakgrund måste ihågkom-
mas vid studiet och läsningen av Pauli brev till korintierna. Ty det är i
dessa brev icke de starka, positiva och livsbefrämjande faktorerna i den
korintiska församlingen, som beröras. Om allting hade varit bra i Kor-
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int, hade det förmodligen aldrig blivit något korintierbrev till, eller,  om
Paulus över huvud skrivit till Korint, hade ett sådant brev endast inne-
hållit allmänna hälsningar, korta meddelanden om hans egna förhållan-
den och tacksägelse för något, som korintierna gjort mot Paulus, Det
kan icke nog starkt betonas och åter och åter bringas i erinring, att vad
som givit anledningen till dessa brev, liksom över huvud till Pauli brev
till av honom grundade församlingar, icke utgöres av det, som från Pauli
synpunkt är som det skall vara, utan av sådant, som är i oordning, och
som Paulus vill rätta till. De förhållanden, som således mest komma
till synes i breven, det är icke de normala, utan de onormala.

När man därför nu går till att kort skissera missförhållandena i den
korintiska församlingen, är man i och med detsamma också framme
vid frågan om anledningen till korintierbreven. Vilka missförhållanden
har då Paulus fått underrättelse om under sin bortovaro från försam-
lingen, och hur har han fått underrättelse härom?

Sedan Paulus lämnat Korint och över Efesus farit till Antiokia, och
därmed det som brukar kallas Pauli andra missionsresa avslutats, hade
det icke varit någon förbindelse mellan Paulus och församlingen i Kor-
int. Detta förhållande ändrades icke, förrän Paulus anträtt sin så kallade
tredje missionsresa, utgående från Antiokia på sensommaren år 53. På
denna tredje missionsresa kom han till Efesus, där han slog sig ned för
en längre tid. Det var i februari 54, och han stannade där i tre år. När
Paulus blivit bosatt i Efesus, blev också läget ett helt annat i förhål-
lande till församlingen i Korint. Samfärdseln mellan Efesus och Korint
var mycket livlig. Nästan ständigt torde någon resande från Korint ha
varit i Efesus och tvärtom. Paulus kunde nu få regelbundna underrättel-
ser om vad som försiggick i Korint. Och församlingsmedlemmarna i
Korint voro också angelägna att framlägga för Paulus alla sina frågor
och problem och att begära hans avgörande i undervisning och led-
ning. Ständiga deputationer från församlingen torde därför ha förekom-
mit. Genom dessa blev han nu också underrättad om uppkomna miss-
förhållanden.

Men icke nog med att Paulus genom resande från Korint fick under-
rättelser från församlingen. Han gjorde själv ett kort besök i Korint.
Därvid blev han särskilt bedrövad över ett slags missförhållanden, näm-
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ligen sådana av osedlig (»hednisk», världslig) art, »orenhet, otukt och
lidelse» (akatharsía, pornéja, asélgeja), som Paulus själv kallar det (2
Kor. 12:21). Vid hemkomsten efter detta besök skriver han sitt första
brev till församlingen, ett brev, som vi icke ha i behåll. Vi veta endast
av de brev, vi ha i Nya testamentet, att han skrivit detta brev, och unge-
fär vad det innehållit. Han säger: »Jag skrev till eder i mitt brev, att I
icke skullen hava något umgänge med otuktiga människor, — detta
icke sagt i allmänhet om alla denna världens otuktiga människor eller
om giriga eller roffare eller avgudadyrkare; annars måsten I ju rymma
ur världen. Utan jag menade, att om någon som kallades broder vore en
otuktig människa (pórnos) eller girig (pleonéktäs) eller avgudadyrkare
(eidololáträs) eller smädare (lóidoros) eller drinkare (méthysos) eller
tjuv (hárpax — vari inbegripes även den som på lagligt sätt roffar åt sig
medmänniskors ägodelar), så skullen I icke hava något umgänge med
en sådan eller äta tillsammans med honom» (1 Kor. 5:9-11).

På 1800-talet framkommo forskare med den teorin, att detta Pauli
allra första brev verkligen hade, helt eller åtminstone delvis, bevarats
till våra dagar, utan att man vetat om det. Man menade nämligen, att
kap. 6:14-7:1 av andra korintierbrevet icke hörde till det brevet, utan
just var detta första brev eller ett fragment därav. Som skäl angavs då,
att detta stycke i andra korintierbrevet just innehåller sådant, som Pau-
lus i 1 Kor. 5:9-11 nämner, att han skrivit till korintierna om.

Detta Pauli brev hade haft stor verkan i Korint. Särskilt den övervä-
gande delen av församlingen, som bestod av mot Paulus lojala med-
lemmar, bekymrade sig över den skarpa vidräkning med församlings-
förhållandena, som han där gjort. Denna väckte hos dem en önskan att
få noggrann anvisning om alla de problem, som funnos i församlingen,
få veta, hur man skulle bedöma det ena och det andra, och hur man
skulle förhålla sig i fråga om gudstjänst, andegåvor, kyrkotukt och så
vidare. Sina frågor sammanfattade man i ett brev till Paulus och sände
de ledande männen Stefánas, Fortunátus och Akáikus till Efesus för att
överbringa det till Paulus. När dessa kommo till Efesus, framförde de
naturligtvis också muntligt sina bekymmer och sina frågor. Men icke
endast av Stefánas, Fortunátus och Akáikus — den lojala församlingens
officiella representanter och sändebud — fick Paulus underrättelse om
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förhållandena. Som nämnts var det en jämn ström av resande mellan.
Efesus och Korint. Bland dessa andra nämner han själv några resande,
som han kallar »Kloes husfolk» (1 Kor. 1:11 hoi Chlóäs o(i Clóhv),
alltså några, som tillhörde församlingsmedlemmen Kloes familj, d.v.s.
voro hennes anställda eller slavar. Dessa Kloes husfolk underrättade
honom om ett visst missförhållande, nämligen partiväsendet.

Det, som Paulus på detta sätt har fått reda på, kan sammanfattas i
följande, från hans synpunkt mindre gynnsamma utveckling i försam-
lingen:

Först och främst hade splittringstendenser gjort sig gällande. Dessa
hade sin egentliga grund i den hos korintierna från deras förkristna liv
medförda individualistiska tanke- och känslovanan. Det som av Paulus
bedömdes som splittring skulle av den utomstående vanlige betrakta-
ren, som vuxit upp i Korint — och han såg på saken rätt lika en modern
betraktare — endast ha uppfattats som ett tecken på andlig livaktighet.
Man var van att disputera och bilda åskådningspartier: »jag håller på
A.», »jag ansluter mig till B.». Paulus har också fått partiväsendet i
Korint skildrat för sig på detta sätt: »den ene säger: ’jag håller mig till
Paulus’, den andre: ’jag håller mig till Apóllos’, en annan: ’jag håller
mig till Kefas’, åter en annan: ’jag håller mig till Kristus’» (1 Kor.
1:12).

Men det var icke endast i partiväsen, som det individualistiska arvet
från den förkristna tiden visade sig. Förträffligt har Johannes Weiss
karakteriserat de förhållanden som sammanhängde med denna tendens
på följande sätt:

»Den, som i ’kunskapen’ (d.v.s. ’insikten’, 1 Kor. 8:1) ser den kristnes
speciella nya besittning, blir böjd för att skatta sina egna individuella
erfarenheter och upplevelser såsom det viktigaste och icke taga någon
hänsyn till bröderna; den åter, som i extas och tungotal ser den egent-
liga religiösa upplevelsen, den särskilda manifestationen av Anden, han
får föga intresse för församlingen såsom organism; den som hos sig
själv upplever, att han är andebegåvad, han är föga böjd för att tiller-
känna hela församlingen denna äretitel och vill icke gärna kalla hela
församlingen för ett ’Andens tempel’» (1 Kor. 3:16). (Komm. till 1
Kor. 10, Einleitung, sid. XVIII i Meyers Komm.)
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Ett annat missförhållande rörde det sedliga livet. I en omgivning,
som knappast ansåg några sexuella abnormiteter eller utsvävningar för
synd eller omoral, var det icke underligt, om den nyvordna kristna för-
samlingens medlemmar icke omedelbart kunde tillämpa det mycket
stränga betraktelsesätt, som var Paulus eget. Det var också förståeligt,
om de församlingsmedlemmar, som själva genom det nya livet i Kris-
tus helt hade kommit bort från sexuella felsteg, skulle vara benägna att
döma andra milt i dessa frågor, i synnerhet som det hörde till den kristnes
plikter att icke döma eller fördöma. Å andra sidan får man icke tänka
sig, att församlingen i Korint stod på någon lägre sedlig nivå än vilken
som helst »kristen» församling i en större stad i modern tid. Tvärtom,
den hedniska, d.v.s. icke-kristna och icke-judiska sexuella moralen el-
ler omoralen i Korint — vilken var allmänt bekant såsom den slappaste
i hela den antika världen — torde icke ha varit lägre än i en modem
västerländsk stad. Men från Pauli synpunkt voro förhållandena i för-
samlingen otillfredsställande, så fort den minsta slapphet i dessa ting
kunde förmärkas. Hans inställning var icke jämförlig med deras, som i
nutiden kunna ge kyrkan det beskedet, att hon kan accepteras som rätt
värdefull i samhället, om hon bara avstår från sina gammaldags stränga
krav och föreställningar i sexuella ting. Hos Paulus härskade en även i
förhållande till hans egen tid »gammaldags stränghet» i sedligt avse-
ende. Denna stränghet hade han från judendomen: han hade ju uppfost-
rats i fariseismens läror och varit en samvetsgrann farisé, innan han
blev kristen. Och vad de sexuella frågorna beträffar, hade han icke fun-
nit sig behöva såsom kristen minska på strängheten i fordringarna, sna-
rare tvärtom. Ty han hade såsom kristen, genom Jesus, fått lära sig att
akta varje människa såsom en för vilken Kristus gått i döden.

Ett svårt missförhållande såg Paulus ock däri att man lät tvistefrågor
och processer avgöras av den lagliga myndigheten, i  detta fall av den
romerska domstolen. Detta är ju något, som för en nutida uppfattning
rent av framstår som en nödvändighet. Men för Paulus var det en svår
försyndelse mot det nya livet och den nya gemenskapen. Rättsfrågor
mellan medlemmar av församlingen borde avgöras enbart inom för-
samlingen, av församlingens ämbetsmän.
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Ett brott mot gemenskapen såg Paulus ävenledes däri, att man vid
de gemensamma måltiderna icke lät sammanskottet till dessa fördelas
lika bland alla, utan att de rika förtärde bland sig det, de fört till gästa-
budet, och läto de fattiga nöja sig med det, dessa tillfört det, alltså att
vid gemenskapsmåltiden var och en försåg sig efter sina ekonomiska
resurser. För Paulus var det självklart, att det icke fick förekomma nå-
gon högre och lägre standard vid gemenskapsmåltiderna: detta utgjorde
ett brott mot gemenskapen. Ty liksom Kristus lät alla få del av den
andliga himmelska kraften och nåden, så skulle även gemenskaps-
måltiden på rätt sätt symbolisera denna delaktighet i det odelade hela.

Dessa missförhållanden utgjorde nu den ena anledningen till Pauli
andra brev till korintierna, det som vi kalla det första korintierbrevet.
Men han hade också en annan uppgift, som han ville fylla med ett så-
dant brev: han ville besvara de frågor, som korintiernas församling
framställt till honom. Dessa rörde äktenskap och celibat, frågan om
mat som helgats åt hedniska gudar, om uppståndelsen och om ande-
gåvorna etc.



27

FÖRSTA KORINTIERBREVET
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Brevets allmänna karaktär

Man finner, att innehållet i första korintierbrevet naturligt fördelar
sig på två huvuddelar, av vilka den ena delen behandlar missförhållan-
dena i församlingen, den andra besvarar de frågor, korintierna fram-
ställt till Paulus.

Man skulle ju kunna vänta sig, att då anledningen till brevet bestod
i sådana rena tillfälligheter som de missförhållanden, som uppstått i en
församling, som knappast var fem år gammal, och de frågor, som denna
församling ställde rörande sina angelägenheter, innehållet i ett brev,
som sysslar med dessa ting, också skulle vara av synnerligen tillfällig
natur. Detta är emellertid icke fallet.

Visserligen har brevets anledning satt sin prägel på dess avfattning
och disposition. Det är icke ett brev av samma art som Romarbrevet,
med dettas fasta uppbyggnad kring en central tankegång. Första korin-
tierbrevet är ingen teologisk avhandling över en bestämd fråga. Det rör
sig över hela det skiftande området av den korintiska församlingens
praktiska angelägenheter och behov.

Men å andra sidan har Paulus en underbar förmåga att av alla »till-
fälligheter» göra något, som har bestående giltighet, eller att vid be-
handling av de enklaste detaljer sätta dessa i samband med de största
evighetsfrågor. Man skulle kunna säga, att detta sammanhänger med
den av Paulus vunna och hos honom djupt rotade insikten, att det ing-
enstans i denna världen och ingenstans i människors liv finnes något
som heter tillfälligheter, småsaker eller oviktiga detaljer. Allt hör till
den stora verklighet, vars centrum är Gud. Allt, som sker i livet, ger en
utblick över de högsta ting och de högsta sanningar. För den, som ser
djupt nog, är den minsta småsak en spegel av Gud. För den, som upp-
levt frälsningen i Kristus, talar allt i tillvaron och i skickelserna om
Kristus.
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Av varje liten fråga avvinner alltså Paulus, utan att man kan säga, att
han medvetet eftersträvar det, — han har förvisso icke för avsikt att
skriva annat än ett tillfälligt brev, en »tillfällighetsskrivelse», — san-
ningar, som gjort hans ord begrundade av kristna församlingar i olika
länder och olika folk under alla de århundraden, som förflutit, sedan
han skrev sina brev, och som ansetts värda de högsta andars såväl
andaktsfulla begrundan som intellektuella utforskning.

Likaledes kan man säga, att brevet, ehuru det har till anledning och
sysslar med eminent praktiska frågor i det kristna församlingslivet, inne-
håller en sådan rikedom av kristna läror, att det tillsammans med andra
korintierbrevet blir det från lärosynpunkt rikaste av de paulinska skrif-
terna. Även detta är begripligt från den utgångspunkten, — som är för
Paulus självklar, — att det icke finnes någon skarp avgränsning mellan
teori och praktik, mellan lära och liv. Detta är något, som han tydligen
lärt sig genom sin kristna upplevelse och erfarenhet. Ty såsom farisé
hade han lika klart för sig, att det var en enorm skillnad mellan lära och
liv. Livet var det viktiga, det enda avgörande för farisén. Den enda lära,
som vid sidan av livet hade någon betydelse, det var den, som samman-
fattade reglerna för livsföringen, för det rätta livet, livet i rättfärdighet,
— alltså vad vi skulle kalla etiken. Men läran i övrigt — där den icke
hade avgörande betydelse för fasthållandet av etikens grundsatser —
var för farisén, och alltså för Paulus på den tid, då han var farisé, något
som väl var intressant, men icke spelade någon roll för ställningen till
livets viktiga frågor, d.v.s. för ställningen till Gud och medmänniskor.

För Paulus som kristen, däremot, stod det klart, att det var menings-
löst att tala om liv utan lära eller lära utan liv. Den enklaste handling,
som en människa skall företaga, sammanhänger med någon medveten
eller omedveten åskådning eller tro — eller vantro. Likaså är en lära,
som icke tager sig uttryck i liv, en meningslöshet. Följden är, att Paulus
i samband med de mest praktiska frågor behandlar de största och mest
grundläggande lärofrågor, och att han ständigt till ledning för bedö-
mandet av praktiska problem hänvisar till grundläggande tros- och läro-
satser.

Förträffligt har dominikanern E.-B. Allo beskrivit denna här skild-
rade egendomlighet hos vårt brev, då han säger: »Detta brev är icke ett
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lärobrev på samma sätt som breven till romarna eller efesierna. Hela
stoffet i brevet kan inordnas under det praktiska livets rubriker. Man
skulle kunna säga, att det icke kommit till för annat än för att lugna en
lokal oro och lösa rent lokala problem. Men icke desto mindre har det
ett omätligt värde för det kristna livets själva innersta väsen och för
dess högsta utvecklingsstadier, för trosläran, för sedeläran, för mysti-
ken, för religionsfilosofin, lika väl som för kristendomens historia, för
kunskapen om dess första organisation och dess första kamptid. Det
kommer sig av att det är skrivet av aposteln Paulus. För honom fanns
det icke ett problem, hur konkret och jordbundet det än var, som icke
blev till ett fönster, öppnat mot universum och universaliteten, en punkt
från vilken man direkt och snabbt lyfte sig till det Absoluta. Detta hin-
drar honom icke att reglera allting med det mest samlade sunda och
praktiska förstånd, men detta sunda förstånd stannar icke på jorden blott,
utan framträder som ett utflöde av en brinnande och fullkomligt enhet-
lig syn, i vilken alla ting betraktas ut från sin eviga källa, den Visdom
och den Gudskärlek, som uppenbarat sig i den Kristus, vilken vill knyta
människorna till deras egentliga liv.» (Études Bibliques, Saint Paul,
Première Épitre aux Corinthiens, Paris 1934, sid. XXVIII.)

Man kan taga vilket kapitel som helst och vilken praktisk fråga som
helst, som behandlas i första korintierbrevet, och få en illustration av
det nyss sagda. Tag till exempel åttonde kapitlet. Här skall Paulus be-
handla den för församlingen i Korint säkerligen viktiga frågan, om man
kan äta det i staden försålda köttet, som genom en »hednisk», religiös
ceremoni invigts åt någon gud, en fråga som för en senare tid i väster-
landet synes sakna allt intresse. Men vilka ord av evig klang och allom-
fattande giltighet hinner icke Paulus omedelbart prägla i anslutning till
detta lokala och tillfälliga spörsmål: »Maten skall icke avgöra vår ställ-
ning till Gud. Avhålla vi oss, så äro vi icke sämre, äta vi, så äro vi icke
bättre.» Redan detta är en praktisk synpunkt av den mest vittgående
teoretiska innebörd och tillämpning. Men vidare finnes i samband med
»offerköttet» sådana ord som dessa: »Kunskapen uppblåser, men kär-
leken uppbygger» — detta är den lära, som han tar till utgångspunkt
för det praktiska problemet — eller »Vi veta, att ingen avgud finnes i
världen, och om några skulle finnas, så finnes dock för oss allenast en
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enda Gud: Fadern, av vilken allt är och till vilken vi själva äro, och en
enda Herre: Jesus Kristus, genom vilken allt är, och genom vilken vi
själva äro». I dessa ord har ju Paulus kommit in på den kristna filoso-
fins själva utgångsfrågor: världens och människans ursprung — och
detta i anslutning till en fråga om ätandet eller icke-ätandet av offer-
kött. Och på samma gång måste varje förnuftig läsare erkänna, att man
ingalunda kan påstå, att Paulus svävar bort från ämnet — allt han säger
finner sin direkta tillämpning och anknytning till den fråga han sysslar
med och är för den nödvändigt.

Man kan därför säga, att i brevet kan skönjas en dubbel disposition:
en yttre, som avser anordningen av de frågor, som äro den direkta an-
ledningen till brevet, och en inre, som återger de stora och allmängil-
tiga tankar och trosfrågor, till vilka de praktiska frågorna ge utblick.

Disposition

Hälsningsord 1: 1-9

I. Partiväsendet i Korint. Den gudomliga visheten
och kraften mot världens visdom och makt 1:10-4:21

1. Partiväsendet skildras och förkastas principiellt 1:10-16
2. Världens visdom och Guds visdom 1:17-25
3. Motsatsen dem emellan bestyrkes

av de kristnas egen erfarenhet 1: 26-31
4. Motsatsen bestyrkes även

av Pauli egen verksamhet i Korint 2:1-5
5. Den högre, andliga visdomen, förbehållen

de fullkomnade: Guds hemliga visdom 2:6-16
6. De stridigheter, som finnas hos korintierna,

äro ett bevis för att de icke äro fullmogna 3:1-4
7. Församlingen ett Guds tempel 3:5-23
8. Det rätta bedömandet av en kristens uppgift 4: 1-6
9. Högfärden fördömes 4: 7-21

II. Kroppen är den Helige Andes tempel.
Lasterna i Korint 5:1-6:20
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i förhållande till svaga samveten 8:1-13

V. Frihetens bruk och missbruk. Friheten att tjäna 9:1-11:1

VI. Frågor om gudstjänsten 11:2-14:4
1. Kvinnans medverkan vid gudstjänsten 11:2-16
2. Brödramåltiden. Herrens nattvard 11:17-34
3. Andegåvorna i allmänhet. De kyrkliga
ämbetena 12:1-31
4. Kärlekens lovsång 13:1-13
5. Tungotalet 14:1-40

VII. Kristi uppståndelse och de kristnas uppståndelse 15:1-58
1. Uppståndelsens faktum 15:1-34
2. Hur sker uppståndelsen? 15:35-58

VIII.Personliga angelägenheter. Insamlingen
till Jerusalem 16:1-18
Hälsningar och slutord 16:19-24
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Hälsningsord
1:1-9

När Paulus tager sig före att avfatta det brev, som vi kalla första
brevet till korintierna, befinner han sig i Efesus. Det är vid påsktiden,
och året är — efter det kronologiska schema vi här följa — år 56 e.Kr.
Han skriver icke brevet med egen hand, utan han dikterar det. Men före
diktamen har han noga genomtänkt allt, vad han skall säga — ehuru
han icke i tankarna formulerat hela brevet. Han ser för sin inre syn, hur
förhållandena äro i Korint, sådana han minns dem från sin första vis-
telse där november 51–maj 53, från sitt korta besök i församlingen ett
par år tillbaka, och sådana de framträda genom de skildringar han fått
av församlingens delegater — Stefánas Fortunátus och Akáikus — samt
av andra, som från Korint kommit till Efesus och besökt Paulus där
samt berättat om församlingen i Korint, såsom »Kloes husfolk», Apollos
och andra. När han är färdig att börja avfattningen av brevet, har han
vid sin sida en broder, Sóstenes, som förmodligen nedskriver brevet
efter Pauli diktamen — och honom behandlar han som medavsändare
av brevet. Han börjar, såsom han brukar göra i alla sina brev, med en
hälsning, som delvis är efter tidens sed, men också bär den säregna
prägel, som är betingad av att det är en kristen hälsning och en hälsning
från aposteln:

»Paulus, genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel, så ock bro-
dern Sóstenes, hälsar den Guds församling, som finnes i Korint, de i
Kristus Jesus helgade, dem, som äro kallade och heliga, jämte alla an-
dra, som åkalla vår Herres, Jesu Kristi, namn på alla orter, där de eller
vi bo. Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren
Jesus Kristus.»

Liksom i brevet till galaterna börjar Paulus med att betona, i vilken



35

egenskap han skriver till församlingen. Det är såsom en apostel, som
blivit detta genom kallelse från Gud, liksom alla rätta sändebud — de
som ha något att säga mänskligheten — aldrig äro sådana, som själva
valt sitt ämbete, vare sig av pliktkänsla eller av ärelystnad, utan sådana
som tvingats av en högre makt. Läsarna, som voro väl förtrogna med
Gamla testamentet, kunde lätteligen jämställa Pauli kallelse med de
siares och sändebuds, som finnas omtalade i Gamla testamentet: profete-
rna. Från sin kallelse står Paulus alltfort under Guds vilja, och detta på
ett helt annat sätt än då han var farisé. Såsom farisé hade han, i likhet
med alla fariséer, invigt sitt liv åt att utföra Guds vilja, och han visste,
att han gjort detta av eget fritt val.

En »kallad apostel» är ett Kristi sändebud till den församling, han
grundat, med allt vad detta innebär såväl av befogenhet som av be-
gränsning. Han har auktoritet och myndighet, såväl att uttala sig i läro-
frågor som att avgöra frågor av praktisk art. Han har anspråk på att bli
trodd och åtlydd. Det är också hans plikt att utöva denna myndighet
och detta överinseende, det är en omsorg om församlingen, som han
har i uppdrag av Kristus. Men det innebär också, att han ingenting an-
nat är än en ställföreträdare: vad han gör, gör han endast på Kristi upp-
drag och i hans tjänst, såsom en förvaltare av Guds hemligheter (4:1).

Aposteln hälsar den »Guds församling», som finnes i Korint. Han
erinrar dem om vad de äro och hur de ha att betrakta sig själva. Att veta,
att de äro Guds församling, är en mycket väsentlig sak för de kristna i
Korint. De äro nämligen då icke att anse som en grupp människor, som
varit kristna i fem års tid, en ung förening av likasinnade, utan de till-
höra ett förbund, som funnits så länge världen bestått, och som är en
motsvarighet, en avglans och ett förstadium bland mänskligheten till
den de fullkomligas församling, »den Högstes församling», som finnes
i den gudomliga världen. (Jfr Syr. 24:2.) De äro »helgade i Kristus
Jesus», han är denna Guds församlings Herre, genom vilken den lever
och är till. De, som höra till Guds församling, ha blivit helgade och
invigda. De äro »kallade och heliga», vilket betyder, att de blivit ut-
tagna till det de äro, liksom Paulus, aposteln, blivit uttagen till det han
är. Och det, de blivit uttagna till, är att vara »heliga». Att vara »helig»
är icke att vara märkvärdigt gudfruktig eller moralisk, såsom ordet kom-
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mit att betyda i senare tids vulgära språkbruk, utan det är att vara vigd
åt en uppgift, som sedan inverkar på livet. Rätt nära uttryckets mening
kommer man, om man säger »vigd till en uppgift i Guds tjänst», vigd åt
Gud. Denna uppgift återverkar sedan givetvis på både kropp och själ
och karaktär, ty den tager människan mer och mer i anspråk. Så blir
hon även subjektivt helgad.

När Paulus erinrar korintierna om att de äro Guds församling och att
de såsom tillhörande den äro invigda och insatta till en uppgift i Guds
tjänst — var och en av dem tillhör det hela och har därför sin särskilda
uppgift i detta hela — så erinrar han dem också om detta hela, till vilket
de höra. Ty när han talar till dem och hälsar dem, hälsar han samtidigt
»alla andra som åkalla vår Herres, Jesu Kristi, namn på alla orter, där
de eller vi bo». Guds församling omfattar alla, som åkalla Kristi namn,
och i allt vad som sker med Guds församling på en ort äro alla andra, på
hela jordens yta kringspridda bröder, som tillhöra denna församling, på
något sätt med. Det innebär en erinran till de korintiska kristna, att de
ingenting äro som församling, om de icke ingå och veta sig ingå i den
stora helheten av alla församlingar, liksom ingen betyder något såsom
enskild, om han icke är med i den stora gemenskapen. Korintiernas
församling fick icke föreställa sig, att den var självtillräcklig. De skulle
ständigt tänka på sina bröder på andra orter, vilka liksom de själva
åkallade Kristi namn.

Att »åkalla Kristi namn» betyder i Pauli mun att åkalla Gud i hans
uppenbarelse i Kristus. »Åkalla Herrens namn eller välsigna Herrens
namn» var ett uttryck, som i Israel användes för att beteckna, att man
bekände sin tillhörighet till Herren såsom Gud. Den kristne kan utan
betänkande, med full mening, sätta »Herren Kristus» i stället för »Her-
ren Gud».

I de två korta verser, som börja korintierbrevet, och som skenbart
endast innehålla en formell hälsning, har Paulus sålunda i verkligheten
kommit att inlägga en hel bekännelse och en hel teologi.

Den välgångsönskan, som avslutar hälsningen, är heller ingalunda
formell. »Nåd vare med eder och frid» äro av Paulus djupt menade ord.
Nåd är den andliga livsluft, i vilken den kristne står under Guds barm-
härtighet. För en modern icke-kristen människa skulle det möjligen
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kunna tillnärmelsevis översättas med »universums välbehag», ett »blitt,
gynnsamt, välsinnat öde», frånsett att ordet givetvis icke kan översättas
till en annan åskådning än den, som här föreligger, nämligen den kristna.
Ty den kristna åskådningen innebär, att Guds nåd verkligen är en nåd
från den personlige och överpersonlige Guden och från honom, i vil-
ken den kristne lever, Herren Jesus Kristus. Frid kan sägas vara den
subjektiva motsvarigheten till nåden. Frid är ett centralt och mycket
viktigt begrepp hos Paulus och i hela Nya testamentet, och vi möta det
flera gånger i detta brev (7:15, 14:33, 16:11). Här må det vara nog att
erinra, att frid betyder något alldeles nytt i människans erfarenhet, när
hon övergår från det gamla livet utan Kristus till det nya livet i Kristus.
Friden är intet allmänt begrepp utan avser således något, som endast
kan förnimmas i det nya livet. Varför ordet »frid» valts som beteckning
för detta tillstånd, är givetvis, att det ändock på något sätt erinrar om
det, man eljes kallar frid: en själens och kroppens, hela varelsens ro,
lugn och trygghet. Men visst är, att denna frid, som Kristus ger, icke är
detsamma som den frid, som på visst sätt erinrar om den eller är en
svag avglans av den. »Frid lämnar jag efter mig åt eder, min frid giver
jag eder; men icke giver jag eder en sådan frid, som världen giver»,
säger Jesus i sitt avskedstal till lärjungarna enligt Johannesevangeliet
14:27. Denna frid är det Paulus tillönskar sin församling i Korint.

När nu Paulus erinrat de kristna i Korint om vad de äro såsom Guds
församling och tillönskat dem det högsta goda, som tillhör det nya liv,
som de inträtt i, övergår han icke omedelbart till de förmaningar och
upplysningar, som han företagit sig att skriva brevet för, utan han stan-
nar med några korta ord vid det goda, som han redan finner i försam-
lingen, något som fyller honom med tacksamhet och även ingjuter i
honom en smula stolthet:

»Jag tackar Gud alltid för eder skull, för den Guds nåd som har
blivit eder given i Kristus Jesus, att I haven i honom blivit rikligen
begåvade i alla stycken, i fråga om allt vad tal och insikt heter.»

Flera uttolkare ha antagit, att Paulus här vill vara ironisk mot för-
samlingen i Korint eller mot några enskilda i församlingen. Ty han kunde
icke allvarligen mena, att de voro rikligen begåvade i tal och insikt, när
han sedan i brevet talar om de många missförhållandena i deras talande
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och i deras strävan efter insikt. Begåvningen i fråga om talande och
insikt är icke mycket att tacka för. Det skulle alltså även i användandet
av orden tal (lógos) och insikt (gnósis) ligga en ironi.

Detta antagande är emellertid otvivelaktigt oriktigt. Det beror på ett
grundfel, som uttolkare eller exegeter icke så sällan begå, nämligen att
de glömma, att Paulus dock är en man, som icke utan vidare kan anta-
gas vara av samma natur som uttolkaren själv. Paulus har dock varit en
man med en helt annan andens vidd och en annan själens storhet än den
ofta rätt småskurne exegeten, som icke kan begripa, att man kan vara
välsinnad mot en person eller en grupp människor, som man har mycket
att anmärka på, och som icke kan tänka sig, att man till sådana säger
något gott, annat än som ren ironi, eller för att smickra dem, därför att
de äro en grupp, av vilken man vill vinna något, eller vilken såsom en
massa utgör en makt.

Paulus har icke menat dessa ord ironiskt. Han har icke heller talat
mer »berömmande» eller översvallande, än han menat eller avsett. Det
förhåller sig snarare tvärtom. Det goda, han har att säga om försam-
lingen, det kommer i brevet till mycket knapphändigare behandling än
det, som han vill rätta eller utdöma. Ty brevet är icke till för att be-
handla det i församlingen, som är tillfredsställande, utan det, som icke
är tillfredsställande och därför behöver utredas. Denna Pauli inledning
till brevet får i stället betraktas som ett mycket kortfattat omnämnande
av de goda sidorna hos församlingen, för att de icke skulle få den uppfatt-
ningen, att Paulus helt förkastade allt vad där försiggick, och möjligen
därigenom bli nedslagna och modlösa.

Vidare är det här icke fråga om att genom några berömmande ord
göra de kristna milt stämda, så att de lättare kunde taga emot de hårda
ord, som sedan måste komma. Ty det är att felbedöma denna Pauli in-
ledning till brevet, om man däri inlägger ett egentligt berömmande av
de kristna i Korint. Han berömmer dem icke alls, utan han tackar Gud
för det goda, som finnes i församlingen. Den, som ur dessa ord utläser
ett beröm, han bedömer också Paulus efter sitt eget språkbruk i stället
för efter Pauli. Han fattar nämligen uttrycket »jag tackar Gud» såsom
endast ett fromt talesätt, som blott har oratorisk betydelse.
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Men, när Paulus säger »jag tackar Gud», då är det för honom inga-
lunda ett blott formellt talesätt, som halkar över hans läppar av gammal
vana. Något sådant skulle han betrakta som hädelse. Att vända sig till
Gud med bön och tacksägelse, det var för Paulus något djupt allvarligt
och meningsfyllt, liksom det var för de första kristna i allmänhet. Man
trodde nämligen på bönen, på bönens gåva och på bönhörelse, och det
var ett behov för dem att låta sina andliga känslor taga sig uttryck i
bönesuckar och tacksägelse. Man kan visst säga, att detta att tacka Gud
för allt gott, även för mänskliga företräden och dygder, såsom för en
Guds nåd, var en vana hos Paulus. Ty detta hade han fått lära sig från
barndomen, och tacksägelsebön hade ofta varit i hans mun, på den ti-
den han var farisé. Brytningen med fariseismen betydde här icke en
minskning av bönen. Tvärtom blev bönen nu ännu innerligare. För Pau-
lus var idealet, att hela det medvetna tillståndet hos den kristne vore
liksom en enda, oavlåtlig bön till Gud. Dagmedvetande och bön skulle
vara identiska. Därför kan han säga till de sina: »Bedjen oavlåtligen
(adialéiptos). Tacken Gud i alla livets förhållanden. Ty att I så gören, är
Guds vilja i Kristus Jesus» (1 Tess. 5:17, 18).

Församlingen, säger Paulus, har verkligen fått mycken nåd genom
Kristus Jesus. Från honom har denna utgått, och genom att de såsom
medlemmar av Guds församling leva i den andliga verklighet, som är
uppfylld av Kristus och uppburen av Kristus, strömmar denna nåd stän-
digt över dem. Och för detta hembär Paulus ständigt tack till Gud.

Det, som denna nåd särskilt tagit sig uttryck i, är, att de blivit rikli-
gen begåvade »i alla stycken», d.v.s. i allt sådant, som hänger samman
med det nya livet. Alla det kristna livets olika, värdefulla gåvor hade de
fått en försmak av. Men särskilt utmärktes församlingen i Korint däri-
genom, att den blivit begåvad med »tal» och »insikt». Tal betyder här
ivern och förmågan att tala om de kristna tingen, det nya livets skatter
och evangeliets sanningar. Insikt är här menad såsom andlig insikt, det
är alltså insikt i den kristna lärans elementer, i dess grundstycken, vil-
ket även innefattar insikt i gamla förbundets heliga skrifter. Fullkom-
liga i tal och insikt voro de ingalunda ännu. Därom bär brevets fortsätt-
ning vittnesbörd. Ty det att de blivit rikt utrustade, hindrar icke, att de
ännu stå endast vid början av sin vandring. Det väsentligaste och vikti-
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gaste är dock, att vittnesbördet om Kristus, det grundläggande evan-
geliet, har blivit väl befäst hos dem, så att Paulus icke menar sig be-
höva frukta, att detta skall gå förlorat för dem. Detta befästande var ett
inre sådant, evangeliet var befäst i dem på det sättet att det verkligen
var deras medvetandes egendom, ty några kristna skrifter hade de icke.
Kristus kunde de visserligen utläsa ur det gamla förbundets heliga skrif-
ter. Men att över huvud kunna fatta, att dessa talade om Kristus, det var
möjligt endast därigenom, att man hade klar kunskap om de kristna
grundsanningarna. (Jfr kap. 15:3 ff. och 2 Kor. 3.) Därför säger Paulus
nu vidare:

»Så har ju ock vittnesbördet om Kristus blivit befäst hos eder så att
I icke stån tillbaka i fråga om någon nådegåva, medan I vänten på vår
Herres, Jesu Kristi, uppenbarelse. Han skall ock göra eder ståndaktiga
intill änden, så att I ären ostraffliga på vår Herres, Jesu Kristi, dag.»

Han vill med dessa ord erinra korintierna om och försäkra dem, att
de icke av sin himmelske Herre blivit satta i efterhand vid fördelningen
av nådegåvorna. De ha icke fått mindre än någon annan lem av Guds
församling, än någon kristen brödraskara på någon annan ort. Ty det
nya livets gåvor bestå icke i någon viss kvantitativ mängd, som förde-
las, utan i en andens rikedom, som genomströmmar hela den stora ge-
menskap, varav de blivit delar, hela det träd, vari de blivit inympade,
för att använda en bild, som Paulus kommer in på i sitt brev till den
romerska församlingen (Rom. 11:16-24). Det som här kallas nådegåva
(chárisma) är nu visserligen icke i egentlig mening det, som tillfaller
eller genomströmmar alla lika, utan betecknar den speciella utrustning,
vari Anden tager sig särskilt uttryck och olika uttryck hos olika kristna,
framför allt att tilldela dem en olika uppgift. Meningen är alltså, att det
icke finnes någon av dessa olika nådegåvor, som icke är representerad
i Korints församling.

Men liksom deras »tal» och »insikt» icke äro fullkomliga, ha de
icke ännu fått erfara den fulla rikedomen av andens gåvor. Hur rik än
nådegåvornas mångfald är hos dem, utgöra dessa endast en försmak.
Varje nådegåva utgör endast en försmak av vad den nådegåvan verkli-
gen kan vara. Och så erinrar Paulus dem om att de i detta avseende
ännu kunna betraktas som förbidande. Det de förbida — vänta på —
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det är Herren Jesu Kristi uppenbarelse, det är: fullkomningens dag,
som samtidigt är domens dag. Denna dag, vilken i det gamla förbun-
dets skrifter ofta kallas för »Herrens dag», kallas av aposteln enligt
urkristet språkbruk för »Kristi dag». Alla ställen i Gamla testamentet,
som talade om Herren, tyddes nämligen av de första kristna på Kristus.
Han var den, som bar det högsta gudomliga namnet, han var den högsta
uppenbarelsen av Gudomen, i vilken hela Guds namn, »Gudomens hela
fullhet», bodde, såsom Paulus säger i brevet till kolosserna (2:9).

Gud skall också befästa det, som han grundat i församlingen, och
göra de kristna fasta i det de undfått, och detta intill Kristi dag, så att de
kunna framstå ostraffliga på den dagen. Det ord, som i den svenska
kyrkobibeln översatts »skall göra eder ståndaktiga» är samma ord, som
i vers 6 översatts med »befästa». »Befästa», »göra fast» är också ordets
egentliga innebörd. På Kristi dag skola de kristna kunna framträda så-
som ostraffliga, varmed icke menas, att de skola vara syndfria, utan att
de icke skola förkastas, icke »komma under domen». Meningen går i
samma riktning som Jesusorden i Johannesevangeliet 5:24: »Den som
hör mina ord och tror honom, som har sänt mig, han har evigt liv och
kommer icke under någon dom, utan har övergått från döden till livet».
Ostrafflig är den, som hållit sig till Kristus, och som haft Kristus såsom
sitt liv. Ordet »ostrafflig» kan icke tolkas efter den innebörd det har i
den fariseiska terminologin, där det betyder ungefär den, vars summa
av goda gärningar överstiger summan av felsteg, den som mer har följt
den goda böjelsen än fallit för den onda. Detta ord hör således till de
många, som genom den kristna erfarenheten fått en helt ny innebörd.

Vissheten om att detta också verkligen gäller för de kristna och såle-
des även för församlingen i Korint liksom för alla, som fått del i det nya
livet, har församlingen i vetskapen om Guds trofasthet. Finnes över
huvud något i världen och i tillvaron, som man kan förlita sig på, så är
det Gud; så är Pauli övertygelse:

»Gud är trofast, han, genom vilken I haven blivit kallade till gemen-
skap med hans Son, Jesus Kristus, vår Herre.» Alltså beror Pauli tillför-
sikt och den tillförsikt han vill ingjuta hos korintierna om en god ut-
gång, icke på någon grad av kristen förträfflighet eller dygd hos korintie-
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rna själva, utan på Guds trofasthet och på att de äro upptagna i det nya
livet, som är en gemenskap (koinonía) med Kristus.

Från detta kan nu Paulus gå till behandlingen av det första miss-
förhållandet: splittringstendenserna i församlingen.
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I.
Guds visdom och världens makt

1:10-4:21

»Predikan om Kristus är för judarna en stötesten och för världen en
dårskap» (1:23).

»Om någon menar sig vara vis, så blive han en dåre, för att han må
bliva vis» (3:18).

»Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare
än människor» (1:25).

»Den andliga människan kan utgrunda allt, men själv kan hon icke
utgrundas av någon» (2:15).

»Det som i världen var svagt, det utvalde Gud» (1:28). »Guds rike
består icke i ord utan i kraft» (4:20).

I. Partiväsendet skildras och förkastas principiellt
1:10-16

»Men jag förmanar eder, mina bröder, vid vår Herres, Jesu Kristi,
namn, att alla vara eniga i edert tal och att icke låta söndringar finnas
bland eder, utan hålla fast tillhopa i samma sinnelag och samma tänke-
sätt.

Det har nämligen av Kloes husfolk blivit mig berättat om eder, mina
bröder, att tvister hava uppstått bland eder. Härmed menar jag, att bland
eder den ene säger: ’Jag håller mig till Paulus’, den andre: ’Jag håller
mig till Apollos’, en annan: ’Jag håller mig till Kéfas’, åter en annan:
’Jag håller mig till Kristus.’

Är då Kristus delad? Icke blev väl Paulus korsfäst för eder? Och
icke bleven I väl döpta i Pauli namn? Jag tackar Gud för att jag icke har
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döpt någon bland eder utom Crispus och Gajus, så att ingen kan säga,
att I haven blivit döpta i mitt namn. Dock, jag har döpt också Stefánas’
hus(folk)! Att jag eljes har döpt någon, vet jag icke.»

Liksom i de flesta fall, när Paulus skall rätta till något fel i en för-
samling, börjar han först med en positiv formulering. Han talar först
om vad som bör göras, innan han kommer till det, som icke bör göras.
Det positiva, som han uppmanar till, blir då oftast, liksom här, om det
förverkligas, samtidigt medel till felens upphävande. Paulus följer här,
av egen insikt, en urgammal erfarenhetsregel för alla etiska uppfost-
rare: det är viktigt att ge den, som skall uppfostras, något positivt att
förverkliga, vars förverkligande upphäver det, som innehålles i det ne-
gativa budet. Den positiva uppmaningen är här: varen eniga i edert tal
och hållen fast tillhopa i samma sinnelag och samma tänkesätt.

Att vara eniga i talet betyder att vara ense i tal om och förkunnelse
av de kristna sanningarna, så att exempelvis ett utbyte av tankar tjänar
till att befästa den gemensamma grund, som finnes, icke till att göra
olikheter i uppfattning klarare och bestämdare. Det är för Paulus själv-
klart, att, om man har en gemensam erfarenhet och lever i ett gemen-
samt liv, så måste man om detta gemensamma liv komma till en enig
uppfattning, hur olika än de uttryck för den gemensamma erfarenheten
må kunna vara, vilka var och en funnit. När sådana, som leva i samma
andliga värld, i samma verklighet, nämligen livet i Kristus, samtala om
de kristna sanningarna, så skall samtalet med nödvändighet föra till
upptäckten av allt större gemensamhet i tanke och erfarenhet. Med en
egendomlig känsla av glädje upptäcka de, som så samtala, att det är
samma och liknande erfarenheter, de ha, hur olika än deras uttryck för
denna kunna vara.

Helt annorlunda är det med den omogna partimänniskan, som fram-
för allt vill vara något, och som vill usurpera en erfarenhet eller en
kunskap, som hon icke äger. Hon kommer att hålla strängt på paroller
och formulerade satser, ty för vad som ligger bakom dessa, den realitet,
för vilken de äro uttryck, har hon icke sinne. Så kunna två kristna lä-
rare, som själva komma väl överens, och mellan vilka icke finnes nå-
gon skiljaktighet i uppfattning, bli upphovet till dispyter mellan lär-
jungar till dem, som endast fattat den yttre formuleringen men icke den
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inre gemensamma realiteten. Detta var i själva verket förhållandet mel-
lan Paulus och Apollos och mellan dem, som i Korint bekände sig till
Paulus eller Apollos och skapade en skillnad mellan dem. Så är också
fallet med Paulus och Johannes å ena sidan och å andra sidan de uttol-
kare i modern tid, som vilja hävda, att det råder en himmelsvid skillnad
mellan de två. Det råder i själva verket en mycket djupare enighet mel-
lan Paulus och Johannes i deras olika uttryckssätt än mellan många
uttolkare av ett och samma ord av Paulus eller ett och samma uttalande
av Johannes.

Den gemensamma erfarenhet, den gemensamma värld, det gemen-
samma liv, som de kristna leva i, bör även taga sig uttryck i enhet i
»sinnelag» (gnómä, gn*mh) och »tänkesätt» (nus, noûv). I den gre-
kiska texten står tänkesätt före sinnelag, i den svenska bibel-
översättningen har ordningen omkastats. Tänkesätt betyder den teore-
tiska uppfattningen, sinnelag uppfattningen i praktiska ting, eller med
andra ord: lära och regel.

Därför böra icke finnas några »söndringar» bland de kristna i Kor-
int, eller över huvud bland de kristna i Guds församling. Med söndring
menas här nu något betydligt mindre, än vad man i modern tid inlägger
i detta ord. Man kunde också uttrycka det så, att Paulus kallar en diffe-
rens för söndring, långt innan den nått den grad, att den för modern
uppfattning skulle framstå som någon söndring. Som redan framhål-
lits, skulle de »schismer», de »söndringar», som Paulus nu går att be-
handla, för en modern uppfattning snarare te sig som tecken på livak-
tighet hos församlingen, och så torde de också ha uppfattats av många
bland korintierna själva. Det är icke alls fråga om sådana söndringar,
som skulle betyda, att församlingen blev uppdelad i olika läger eller
rent av splittrades i olika församlingar. Församlingens enhet var genom
dessa schismer på intet sätt hotad. Men givet är, att, vad Paulus säger
om dessa schismers förkastlighet, också gäller om starkare söndringar,
om sådant, som även vi skulle kalla för splittring och partibildning.

Vad nu de olika riktningar eller »partier» beträffar, som av Paulus
kort betecknas i vers 12, så har om dem skrivits en hel litteratur. Skulle
man sammanställa alla försök, som gjorts, att konstruera en bild av
dessa olika partier och att förklara, vad som kännetecknade vart och ett
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till skillnad från de andra, skulle man få ett helt bibliotek. I stort sett
måste man nog säga, att de långa och grundliga undersökningarna av
denna fråga betytt ett förspillande av bra mycket snille, tankekraft och
papper till ganska liten nytta. I varje fall har all den möda, som nedlagts
på denna fråga, icke bragt något resultat. Detta av den enkla anled-
ningen, att det material, vi ha om dessa »partier», icke räcker till för att
närmare bestämma dem. Att försöka skildra deras olika ståndpunkter
och karakterisera dem i detalj till skillnad från varandra leder därför till
rena konstruktioner.

I själva verket lider icke tolkningen av korintierbrevet någon förlust
genom att man icke förmår bestämma, vad de olika »partierna» i detalj
menade och hävdade. Ty det avgörande är icke deras olika uppfatt-
ningar, utan själva olikheten såsom sådan. Att vi icke kunna bestämma
deras skiljaktigheter i detalj, beror ju också bl.a. just därpå, att Paulus
själv icke går in på något bemötande eller behandling av dessa olika
detaljuppfattningar och deras avvägning mot varandra utan utgår från
själva olikhetens faktum, vilket han klandrar.

I korthet må därför om de olika försöken att bestämma dessa olika
partiers karaktär sägas följande. I den gamla kyrkan hos kyrkofäderna
var man tämligen ense om, att det i Korint icke fanns några partier, som
verkligen delade upp sig efter namnen Paulus, Apollos, Petrus och Kris-
tus. Dessa namn, menade man, voro endast täcknamn för de verkliga
»partiledarna» eller partinamnen. Kyrkofäderna stödde sig för denna
sin uppfattning mycket på vad Paulus säger i kap. 4:6: »Detta, mina
bröder, har jag nu för eder skull så framställt, som gällde det mig och
Apollos». Från och med reformationstiden börjar man mer och mer
luta åt att det är verkliga partier i anslutning till de olika namnen. Men
om partiernas antal är man icke ense och icke heller om vad som karak-
teriserar dem, och ingen ansats till enighet i uppfattning förefinnes. Än
menar man, att det egentligen endast var två partier: Paulus-Apollos-
partiet och Kefas-Kristus-partiet, än att det var tre partier, varvid man
menar, att det icke fanns något Kristusparti, än att det verkligen är fyra
olika. Den största svårigheten har bestämmandet av Kristuspartiet ut-
gjort, åtminstone är det detta, om vilket det skrivits längst och mest.
Somliga ha då ansett, att detta parti var det strängast judebetonade av
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alla, andra åter, att det tvärtom var det mest grekiskt-antijudiskt inrik-
tade.

Så mycket torde med någon säkerhet kunna sägas, att det fanns en
riktning inom församlingen, som satte stort värde på Apollos och me-
nade, att hans sätt att utlägga evangeliet var rikare och intressantare än
Pauli. Dessa människors åsikt synes komma fram tämligen väl i det,
som Paulus säger i det närmast följande i brevet. Liksom Apollos ge-
nom sin retoriska skicklighet förstod att hävda sig i debatten med ju-
darna på platsen, torde denna begåvning också ha gjort intryck på icke-
judarna: särskilt hans förmåga att belysa kristendomens läror med den
förkristna eller icke-kristna filosofins termer och resonemang. De kor-
intier, som, innan de blevo kristna, hade älskat de filosofiska dispy-
terna, tyckte förmodligen, att Apollos var skicklig i att finna ingång för
kristendomen bland de filosofiskt tänkande, och deras egna tankevanor
gjorde, att de också funno en viss intellektuell njutning i hans sätt att
framställa och utlägga den kristna åskådningen. Den intellektuella njut-
ning, de hade från det förkristna stadiet, kunde därigenom fortsätta in i
det kristna stadiet. Apollos kom därför också att framstå för dem såsom
den, som förde dem in i »visheten», — naturligtvis och visserligen den
kristna visheten, — under det att Paulus lät dem stanna vid de mera
grova och enkla elementerna.

Därifrån var icke steget långt till den uppfattningen, att kristendomen
borde anpassas efter den världsliga vishetsuppfattningen, åtminstone
taga sin utgångspunkt från den bildade allmänhetens världs- och livså-
skådning och ansluta redogörelsen för och klargörandet av kristendo-
mens åskådningar till denna. De människor, som så tänkte, behövde
därför visst icke ha tagit avstånd från Paulus. Det är mycket möjligt, att
de till och med ansågo honom för mognare som kristen och mera bety-
dande än Apollos, — i den mån de hade den instinkt, som ju de verkli-
gen pånyttfödda bruka ha, — men att de likväl mera höllo på Apollos,
såsom den som bättre förstod att förbinda religion och kultur.

Nu är det först och främst för Paulus viktigt att kort och gott avvisa
alla stridigheter av denna art. De kristna skola alltid erinra sig, att de
tillhöra en enda helhet, och att de icke kunna vara kristna utan att till-
höra denna. Det är den enhet, som Paulus kallar Kristi kropp eller för-
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samlingens byggnad eller den Helige Andes tempel. Här är det nu när-
mast bilden av Kristi kropp, han anknyter till. Om det finnes sådana
strider, att den ene håller på den ene läraren, den andre på den andre, så
blir det ju icke den enhet, som Kristi kropp måste förutsätta. Det är
emellertid orimligt, att Kristus skulle kunna delas. Allt hör samman
med Honom, såväl Paulus som Apollos och Petrus, såväl den, som lyss-
nar till Paulus, som den, som lyssnar till Apollos.

För sin del har Paulus icke givit anledning till sådana föreställningar,
och han avvisar dem, som hålla på Paulus, lika väl som han vänder sig
mot dem, som hålla på Apollos. »Icke har väl Paulus», säger han, »bli-
vit korsfäst för eder.» Med dessa ord riktar han de kristnas erinring på
det stora och genomgripande faktum, som ensamt gjort, att de blivit
räddade ur sitt forna olyckliga liv och kommit in i den nya världen och
blivit kristna. Det är en erinran, att det var om den korsfäste Kristus,
som Paulus predikade för dem, när de blevo omvända. Det orimliga i
deras nuvarande partisinne blir åskådligt genom att Paulus antydnings-
vis frågar: när jag var hos eder, predikade jag då för eder, att det var jag,
som blivit korsfäst för eder, och att det var genom min korsdöd, som
frälsning förvärvats åt eder? Detta är ju orimligt. Lika orimligt vore
det, att någon annan hade förkunnat något sådant om sig själv. Och när
de för Kristus vunna upptogos i Guds församling genom dopets hand-
ling, så skedde ju dopet icke i den döpandes namn utan i Kristi namn.
För övrigt har Paulus ju icke ens uppträtt som döpande. Endast två eller
tre familjer har han på grund av omständigheterna döpt: synagogföre-
ståndaren Crispus, sin värd Gajus och församlingens förstling Stefánas.
Paulus avvisar så varje tanke på dop i någon enskild persons namn.

Med detta, att Paulus endast i yttersta undantagsfall döpt, vill han
hänvisa till att icke ens han, församlingens grundare, ännu mycket min-
dre någon annan Kristi tjänare, hade alla funktionerna eller ämbetena i
Kristi kyrka. Även detta är ett starkt argument för att visa orimligheten
i att hålla på någon bestämd enskild lärare, såsom om denne kunde giva
allt, vad till Kristi församling hör. Endast en del av funktionerna eller
egentligen blott en enda uppgift har varje till tjänst kallad och utvald
kristen, hur framstående han än är. Så är Paulus kallad och uttagen till
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apostel, det är till att predika evangelium. Därför fortsätter han i sitt
brev:

»Ty Kristus har icke sänt mig till att döpa, utan till att förkunna
evangelium»,
men detta, som han blivit utvald till, det har däremot givits honom så-
som en uppgift, i vilken hela Guds kraft är inlagd, och i vars uppfyl-
lande hela Guds kraft är verksam! Och därför är Paulus nu färdig att gå
vidare till att behandla det, som särskilt Apollospartiet i Korint hade
samlat sig om: glädjen vid visheten och lusten till vishetsspekulationer.
Detta blir utgångspunkten för Pauli mäktiga utläggning av ämnet värl-
dens makt och visdom i förhållande till Guds kraft och visdom.

2. Världens visdom och Guds visdom
1:17-25

»Ty Kristus har icke sänt mig till att döpa, utan till att förkunna
evangelium, och detta icke med en visdom, som består i ord, för att
Kristi kors icke skall berövas sin kraft.

Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem, som gå förlo-
rade, men för oss, som bliva frälsta, är det en Guds kraft. Det är ju
skrivet: ’Jag skall göra de visas vishet om intet, och de förståndigas
förstånd skall jag slå ned.

Ja, var äro de visa? Var äro de skriftlärda? Var äro denna tidsålders
klyftiga män?’ Har icke Gud gjort denna världens visdom till dårskap?

Jo, eftersom världen icke genom sin visdom lärde känna Gud i hans
visdom, behagade det Gud att genom den dårskap, han lät predikas,
frälsa dem, som tro.»

Som nämnts ansågo särskilt de, som höllo på Apollos, att man, för
att skaffa evangelium ingång hos människor, bör tala om det med den
vishet och lärdom, som motsvarar den kultur, i vilken de människor
leva, som evangeliet skall rikta sig till. »Evangeliets enkla lära bör un-
derstödjas med vältalighet och mänsklig visdom.» Paulus är däremot
av den övertygelsen, — vilken bestyrkts av hans erfarenhet — att evang-
eliet och dess centrum, som är Kristi kors, förlorar sin kraft, »blir ut-
tömt», om det skall anpassas efter tidens visdom. Där människovishet
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råder, där är evangelium en dårskap, men där Guds kraft fått insteg och
man erfarit något av det högre livet, där framstår världens visdom som
på sin höjd en intressant lek, men i varje fall som en dårskap, om den
gör anspråk på att säga något om universums sammanhang och livets
mening, om Gud och människan, om liv och död.

Därför måste evangeliet, förkunnelsen av kristendomen och dess
sanningar, alltid framträda såsom något, som står emot det, som icke är
kristet. Det jag är, innan jag är kristen, säger nej till allt, som är äkta
kristet. Det är för mig en dårskap.

Korintierna borde betänka, vill Paulus säga, att den visdom, de förut
kände till, ju utmärkte sig för att den icke gav någon ledning för livet
och ingen mening åt tillvaron, annat än i fantasien. Den var en illusion.
Om denna vishet räckt till, skulle ju korintierna aldrig drivits till kris-
tendomen.

Därtill invände kanske Apollospartiets anhängare: ja, det är sant, att
den världsliga visheten icke räcker till, men den förer dock en god bit
på vägen, och, då den blir belyst och vägledd av Anden, så blir den ett
härligt redskap i evangeliets tjänst. Till detta säger Paulus alltså, — och
man måste förstå, hur hårt och grovt hans ord måste ha klingat i deras
öron —: Nej, det är alldeles tvärtom. Visdomen leder icke en bit på
vägen, den leder bort. Och om man införer vishet i evangeliets predi-
kan, så finner evangeliet icke därigenom ingång hos människor och
leder icke till frälsning. Kanhända att den talare, som förkunnar evang-
eliet på detta sätt, vinner ingång för sig själv, men hans ingång är då
värdelös, ty det han meddelar, blir icke Guds kraft till frälsning. Så
långt ifrån att beklaga, att evangeliet betraktas som en dårskap, och
söka göra det mera smakfullt för samtiden, så säger Paulus att det just
är dess egenskap att vara dårskap för världen, som garanterar, att det
har kraften i sig.

»Ty judarna begära tecken, och grekerna åstunda visdom, vi åter
predika en korsfäst Kristus, en som för judarna är en stötesten och för
hedningarna en dårskap, men som för de kallade, vare sig judar eller
greker, är en Kristus, som är Guds kraft och Guds visdom.

Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är star-
kare än människor.»
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Pauli erfarenhet av evangeliet var, att det för att kunna mottagas av
den värld, som behövde det, på intet sätt fick anpassas till det, som
människorna eller olika grupper av människor själva begärde. Då ju-
darna begärde, att evangeliet skulle åtföljas av tecken, så var det nöd-
vändigt, att evangeliet — kristendomen — tog så kraftigt avstånd från
dessa tecken som möjligt. När grekerna begärde, att det nya, som kom
till dem, skulle presenteras i deras visdoms och vältalighets former, så
måste kristendomen komma helt annorlunda. Ty annars förfalskades
den, och dess egentliga väsen sögs upp av det, som man »begärde» av
den. När kristendomen alltså framfördes i sin äkta gestalt, då fram-
trädde den i den skarpast tänkbara motsättning till det, som var gängse
i samtiden, vilken grupp av människor det än var fråga om. Kristen-
domens kärna, en korsfäst Kristus, var för judar och greker, — som här
tillsammans liksom innefatta alla de olika anderiktningarna, åskådninga-
rna, kulturstadierna, religiösa och antireligiösa riktningarna i samtiden,
— en stötesten och en dårskap. Men genom att den var en dårskap,
kunde den också fattas i sin äkthet av dem, som övergåvo sitt gamla
väsen och voro villiga att ställa sig under evangeliets nya sanning och
dess gåva och krav. Dessa fingo då erfara, att Kristus, den korsfäste, var
en kraft och en visdom, som översteg allt, vad de förut erfarit av kraft
och visdom, och vidare, att det var en kraft och en visdom av helt annan
art än den kraft och visdom, som de förut känt. De sade sig: här är det
verkligen fråga om äkta kraft och visdom, en kraft och en visdom, av
vilken all annan kraft och visdom endast äro skuggbilder eller vrång-
bilder. Här är det Guds kraft och Guds visdom.

Evangeliet framträdde, som sagt, i den skarpaste motsättning såväl
till judarnas teorier som till grekernas vishet. Men det, att det var en
stötesten för judarna och sade nej till nästan allt, vad de höllo högt, det
innebar nu icke, att det stod i motsats till innehållet i Israels heliga
skrifter, det vi kalla Gamla Testamentet. Nej, tvärtom. Den kristne hade
den erfarenheten, att han först, när han blivit kristen, rätt upptäckte,
vad de gamla heliga skrifterna ville säga. De heliga skrifterna innehålla
hänsyftningar och profetior på allt, vad i kristendomen finnes, och på
alla de erfarenheter, som den kristna kyrkan gör. Så kan Paulus här
hänvisa till dessa heliga skrifter för ett belägg på riktigheten av vad han
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säger om evangeliets förhållande till sanningen. Ty i dessa skrifter he-
ter det ju: »Jag skall göra de visas vishet om intet, och de förståndigas
förstånd skall jag slå ned. (Jesaja 29:14.) Var äro de visa? (Jesaja 19:12.)
Var äro de skriftlärda, var äro de klyftiga? (Jesaja 33:18.)» Dessa Je-
saja-bokens ord, som ju äro inspirerade, kan Paulus här använda såsom
en profetia, som gäller den tid, han och korintierna levde i. Nu voro
dessa ord uppfyllda. När evangeliet kom, då blev det verklighet, som
de heliga skrifterna talade om (jfr 2 Kor. 3).

Det är icke ur vägen att fråga, om icke på icke-judiskt område fanns
en parallell till det förhållandet, att kristendomen uppträdde som den
största motsats till judarnas vishetsteorier och skriftlärdom, men på
samma gång såsom det, som gav den rätta meningen åt och var
uppfyllelsen av judarnas heliga skrifter. Fanns icke även hos icke-ju-
darna vishetsteorier och skriftlärdom, som visserligen icke hade någon
gudomlig visdom i sig, men som grundade sig på äldre gudabenådade
siares skrifter och läror? Ehuruväl kristendomen var en dårskap för sam-
tidens utläggare av dessa äldre siare, måste man icke säga, att mycket
av vad en Platon sagt liksom direkt pekar hän på det, som kristendo-
men ger? Fanns icke i de missförstådda mysterierna mycket, som lät-
tast kan beskrivas som en mänskoandens aning om och längtan efter
Kristus? Fanns icke både i Platons filosofi och i mysteriernas guds-
tjänst sådant, som icke var av denna världen?

Är det alldeles utan mening, som Paulus, när han är i Atén, — strax
innan han kommer till Korint, — enligt Apostlagärningarnas berättelse
kan citera en sats av en av grekernas »egna skalder» såsom ett inspire-
rat ord, som har tillämpning på den rätta Gudstron? »I honom är det,
som vi leva och röra oss och äro till, såsom ock några av edra egna
skalder hava sagt: ’Vi äro ju ock av hans släkt’» (Apg. 17:28).

Men om så är, är det också givet, att Paulus ansåg, att den vishet,
som frodades i Korint, var så långt avlägsen från grekernas Guds-
inspirerade visdom som möjligt, ja, att den var en förvrängning därav.
För en objektiv betraktelse stämmer ju ett sådant omdöme med verk-
ligheten. Den populärplatonism och epigonfilosofi, som var på modet i
Korint, var förvisso en vrångbild av Platons tankar. Men Paulus skulle
ha gått ett steg längre — ett väsentligt steg — och sagt: det gudaingivna
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hos Platon kan »denna världen» över huvud icke fatta, så länge den rör
sig i sina egna cirklar.

Emellertid går Paulus nu icke vidare in på dessa frågor. Han har ett
starkt argument, som han först vill framföra, nämligen det, att

3. Motsatsen mellan Guds visdom och världens visdom,
mellan Guds kraft och världens makt, bestyrkes av de

kristnas egen erfarenhet
1:26-31

»Ty», säger han, »betänken, mina bröder, huru det var vid eder kal-
lelse: icke många, som voro visa efter köttet, blevo kallade, icke många
mäktiga, icke många av förnämlig släkt. Men det, som för världen var
dåraktigt, det utvalde Gud, för att han skulle låta de visa komma på
skam. Och det, som i världen var svagt, det utvalde Gud, för att han
skulle låta det starka komma på skam. Och det, som i världen var ringa
och föraktat, det utvalde Gud — ja, det, som ingenting var — för att
han skulle göra det till intet, som någonting var.»

Erfarenheten visar, att evangeliet omfattas lättast av dem, som själva
ingenting ha att komma med av visdom och anseende och makt. Men
Paulus säger mer än detta: han säger, att detta är i överensstämmelse
med Guds plan. Icke endast det, att det var få visa och mäktiga, som
»mottogo» evangeliet: det var få sådana, som blevo »kallade» av Gud.
Och vidare: det var visserligen ändock några visa, några mäktiga, och
några ur de gamla släkterna, som blevo kallade, men det var endast det
dåraktiga, svaga och föraktade, som Gud utvalde. Det vill säga: även
hos dem, som voro visa, mäktiga och förnäma, utvalde han icke deras
visdom, makt och anseende, utan han utvalde även hos dem det dårak-
tiga, det svaga. Han valde dem icke, därför att de såsom visa och mäk-
tiga kunde vara till nytta för Gudsriket, för kyrkan, utan han utvalde
dem, trots att de voro visa, mäktiga eller förnäma. Det visa och mäk-
tiga hos dem lät han komma grundligt på skam. Påståendet tillspetsas i
satsen: det, som ingenting var, utvalde Gud! I grundtexten kan det läsas
i ännu mera tillspetsad form: det som icke var, som icke fanns till (tà
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m`h 3onta). Detta betyder, att det icke fanns något att bygga på: »Ty
Han ville icke, att något kött skulle kunna berömma sig inför Gud.»
Men när korintierna, som ingenting voro, utvalts av Gud, då blevo de
något, då blevo de till, då föddes de till verkligheten: »Hans verk är det,
att I ären till i Kristus Jesus, som för oss har blivit till visdom från Gud,
till rättfärdighet och helgelse och till förlossning, för att så skall ske,
som det är skrivet: ’Den som vill berömma sig, han berömme sig av
Herren’ (Jeremia 9:22, 23)».

4. Motsatsen mellan Guds visdom och kraft och världens
visdom och makt bestyrkes av Pauli egen verksamhet i

Korint
2:1-5

Guds kraft kommer tydligast till synes i mänsklig svaghet. Så säger
Paulus: »När jag kom till eder, mina bröder, var det icke heller med
höga ord eller hög visdom, som jag kom och frambar för eder Guds
vittnesbörd. Ty jag hade beslutat mig för att, medan jag var bland eder,
icke veta om något annat än Jesus Kristus och honom såsom korsfäst.
Och jag uppträdde hos eder i svaghet och med fruktan och mycken
bävan. Och mitt tal och min predikan framställdes icke med överta-
lande visdomsord, utan med en bevisning i ande och kraft. Ty eder tro
skulle icke vara grundad på människors visdom, utan på Guds kraft.»

Paulus kom ju till Korint ifrån Atén, där han hade talat i Areopagen
(Apg. 17) för de visa och filosofiskt tränade i denna den andliga kultu-
rens huvudstad. Man har därför frestats antaga, att hans avstående från
allt »vishetstal» i Korint skulle berott på de nedslående erfarenheter,
han gjort i Atén. Men detta är en fantasi, som saknar allt egentligt stöd
i Pauli egna uttalanden. Det skulle också vara att missförstå, vad Pau-
lus menar med att icke komma med höga ord och hög visdom. Därmed
menar han icke, att han ej skulle anknyta till det språk och de föreställ-
ningar, som han förefann på den ort, där han skulle förkunna evang-
eliet. Tvärtom, Paulus hade som regel för sitt arbete i evangeliets tjänst
att för judarna vara en jude och för grekerna en grek (1 Kor. 9:20). Icke
med ett ord antydes, att han skulle ha uppträtt annorlunda i Atén än i
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Korint i principiellt hänseende. Det vill säga: han har i Atén tillämpat
samma regel som i Korint. Han hade således på vartdera stället anknu-
tit sin framställning till det, som för åhörarna var förtroget, men han
hade på intetdera stället anpassat vare sig sitt framställningssätt eller
innehållet i sin förkunnelse efter det, som var vana och mode hos åhöra-
rna. Hans framställningssätt var på bägge ställena originellt, hans eget,
och innehållet var det här angivna ämnet: Jesus Kristus och honom
såsom korsfäst. Han förfor i allt detta efter av honom själv fattad före-
sats.

Men därtill kom, att han ytterligare, utan egen föresats, vid sitt fram-
trädande i Korint var svag och fylld av fruktan och bävan. Om anled-
ningen till detta få vi inte närmare veta här. Det är tänkbart, att svaghe-
ten berodde på fysiskt lidande och själslig »överansträngning» eller
trötthet, och att fruktan och bävan berodde på hans vetskap om att ju-
darna i Korint voro särskilt talrika och mäktiga och i stånd att hindra
hans arbete, när de, som han med säkerhet kunde förutse, skulle vända
sig emot honom.

Den stillsamhet och självutblottelse, som utmärkte Pauli fram-
trädande, och den svaghet och bävan, som ytterligare underströk det
anspråkslösa i hans apparition, samverkade nu till att intet fanns kvar
av mänsklig kraft och visdom hos Paulus. Men detta gjorde, att hans tal
om Kristus blev en »bevisning i ande och kraft (apódeixis pnévmatos
kai dynámeos)». Så blev ock de korintiska kristnas tro grundad, icke på
någon mänsklig vishet, varmed Paulus hade varit i stånd att locka dem
att sluta sig till kristendomen, utan på Guds kraft.

För en »modern» läsare av korintierbrevet torde det vara svårt om
ens över huvud möjligt att göra sig en åskådlig föreställning om, vad
Paulus menar med att hans tal just därigenom blev buret av »bevisning
i ande och kraft», att han var utblottad på all både själslig och fysisk
styrka, och att korintierna kunde förnimma denna bevisning, komma
till tro och känna, att deras tro var grundad på Guds kraft. Några för-
kunnare av Pauli typ har ju en vanlig nutida människa knappast kom-
mit i beröring med, ehuru väl sådana funnits i alla tider och finnas även
nu, sådana som tala med ett ordval och i vändningar, som äro olika de
gängse, och som framför allt äro helt olika dem, som förekomma hos



56

vältalaren, vilka alltså hos den, som bedömer dem från vältalighetens
synpunkt, ge intryck av något otympligt, råhugget, oskolat, men där på
samma gång såväl ord som vändningar äro särskilt väl avpassade för
dem, som de äro riktade till, och för den situation, i vilken de sägas —
sådana, som tala rent ut om sådant, som andra icke kunna, icke vilja
eller icke våga utsäga, — och som ha en egendomlig förmåga att tränga
igenom till ett djupare skikt i människans psyke, än hörda eller lästa
ord eljest bruka göra.

Vad som här är av vikt att betona, är, att den andekraftens bevisning,
som Paulus skriver om, är något, som han erinrar dem om, något alltså,
som de måste ha haft ett mycket starkt och levande intryck av, när de
upplevde det. Apostelns förkunnelse av Kristus och hans kors var verk-
ligen åtföljd av en alldeles särskild kraft, såsom David Hedegård så
riktigt utförer: »Vari låg den apostoliska predikans hemlighet? … vad
var hemligheten i dess oerhörda slagkraft? Vi svarar säkerligen: det var
dess andekraft. Jesus hade bjudit sina lärjungar att stanna kvar i Jeru-
salem till dess att de blevo beklädda med kraft från höjden. ’Men när
den helige Ande kommer över eder, skolen I undfå kraft och bliva mina
vittnen både i Jerusalem och i hela Judéen och Samarien och sedan
intill jordens ända’ (Apg. 1:8). Ofta betygar också Apostlagärningarna,
att apostlarnas predikan var fylld av en övernaturlig kraft. ’Med stor
kraft framburo apostlarna vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse’
(Apg. 4:33). Och Paulus betygar ofta i sina brev att hans predikan är
genomträngd av övernaturlig kraft. ’Mitt tal och min predikan fram-
ställdes icke med övertalande visdomsord, utan med en bevisning i ande
och kraft.’ Så skriver han till församlingen i Korint, 1 Kor. 2:4. Det gick
en ström av övernaturlig kraft genom det apostoliska budskapet, en
kraft som skakade, genomträngde och förvandlade den, som öppnade
sig för den. Och vi ha alla skäl att tillägga: alla försök att tjäna Gud
utan den Helige Andes kraft äro fruktlösa och meningslösa. Det blir då
blott mänsklig religiositet, ett stackars ömkligt människoverk och intet
annat.» (David Hedegård, »Apostolisk kristendom» i tidskriften Ande
och Liv, årg. 2, nr 10, sid. 7.)

Men lika klart som de kunde erinra sig själva det faktum, att de
förnummit kraften från ovan i hans tal, måste de också kunna erinra
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sig, att det i detta tal saknats varje vältalighetsprydnad, varje lockande
vishetsspekulation. Nu hade, sedan Paulus lämnat korintierna, denna
ursprungliga erfarenhet delvis sjunkit undan ur deras medvetandes blick-
punkt, ehuru givetvis de, som vunnits för Kristus genom Pauli predi-
kan, behöllo honom i tacksamt minne. För deras fortsatta kristna fost-
ran hade däremot nyare erfarenheter kommit i intressets centrum. Man
sade ungefär följande: det är gott och väl, att en människa blir väckt till
ett nytt liv genom en hård och konstlös predikan om trons enkla fakta.
Men sedan skall hon ju gå vidare, och då behöver hon föras allt djupare
in i de kristna sanningarna. Hon skall också kunna försvara sin tro inför
andra. Då behöver hon få höra en mera mogen och fulländad förkun-
nelse. Särskilt de, som höllo på Apollos, torde ha ansett, att Apollos
just gav dem denna mognare undervisning, undervisningen för de mera
framskridna. Den tanken låg då icke alltför fjärran, att Paulus kanske
egentligen endast förstod sig på att vara väckelsepredikant, att meddela
de enkla och nog så viktiga grunderna, men att hans förmåga eller vilja
svek, då det gällde att tala till de mera framskridna.

Om hur det förhåller sig med denna sak, vill nu Paulus lämna be-
sked. Och det gör han grundligt och med kraft. Här kan man tala om en
dold ironi, när han fortsätter och talar om

Den högre andliga visdomen som är förbehållen de
fullkomnade: Guds hemliga visdom

2:6-16

»Visdom tala vi dock bland dem som äro fullmogna» — och det äro
ingalunda korintierna — »men en visdom, som icke tillhör denna tids-
ålder eller denna tidsålders mäktige, vilkas makt bliver till intet.»

Även i kristendomen finnes en högre vishetslära, som alltså är att
skilja från den elementära undervisning, vilken ges dem, som skola
bliva kristna, och dem, som endast äro i början av sitt kristna liv och sin
kristna insikt. Denna vishet talar Paulus också bland dem, som äro fram-
skridna. Genom detta yttrande förbereder han dem på den bistra san-
ning, han har att säga dem, nämligen att de alls icke äro framskridna i
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kristet liv och kristen insikt, att de ingalunda äro fullmogna kristna,
framför allt icke de, som mena sig vara »visa».

Det, som de kalla vishetslära och mognare insikter i kristendomen,
det är endast en illusion. Det har intet med den djupare och högre kun-
skapen om Guds hemligheter att göra. Ty den högre vishet, som för-
visso finnes inom evangeliet, den har intet med denna tidsålder eller
denna tidsålders mäktige att göra. Denna tidsålders vishet är något
efemärt, ytligt och övergående i jämförelse därmed, liksom tidsålderns
mäktige själva utgöra något övergående, hur stark och beständig deras
makt och kultur än må synas, så länge den härskar. Det uttryck, som i
svenska kyrkobibeln återgetts med »denna tidsålders mäktige» (o(i
3arcontev toû a)i~wnov toútou), kan tänkas åsyfta de skriftlärde
och vise, alltså de ledande på kulturens område, eller de regerande,
makthavarna, kejsare och konungar, eller också, vilket är troligast, de
osynliga makter, som ytterst styra folkens öden men också själva stå
under en högre makt, som har gett dem endast en begränsad sfär och en
begränsad tid för deras maktutövning. Dessa osynliga »furstar» äro
tänkta såsom inbegreppet av all makt och all intelligens, som ett folk
och en tid kommer fram till. Denna världens visdom är då också tänkt
såsom utgången från dem. Men det innebär, att denna världens visdom
och förnuft eller intelligens icke kan omfatta mer av verkligheten, än
dessa furstar kunna begripa, eller som står till deras förfogande. Denna
världens visdom och intelligens kan således aldrig nå utanför ett visst
område. Det som är ovanför eller utanför detta områdes gräns är för
denna intelligens ouppnåeligt, obegripligt, ofattbart. Därför kommer
denna intelligens också att vilja förneka den högre verklighetens och
sanningens existens, ja, kan icke fatta, att det verkligen finnes något
ovanför det, som är tillgängligt för den.

Men redan det elementära i det kristna evangeliet berör en verk-
lighet, som faller utom världsfurstarnas och världsintelligensens räck-
vidd. Det är därför, djupast sett, som det måste framstå såsom en dår-
skap för världen (1:18). Men om de första elementerna av det kristna
evangeliet härstamma från en värld som är oåtkomlig för denna värl-
dens furstar och deras intelligens, hur mycket mer måste detta då icke
gälla om den djupare vishet, som kristendomen har att ge! Därför är
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den vishet, som Paulus talar bland de fullmogna, ingalunda någon an-
passning av evangeliet till den gängse visheten eller det gängse »för-
nuftet» (— förnuftet här taget i den vulgära betydelsen av inbegreppet
av de ytliga idéer om livet och verkligheten, som äro gängse i en viss
tid och en viss krets —) eller någon anpassning av denna gängse vishet
eller detta gängse förnuft till evangeliet, utan denna vishet är om möj-
ligt något ännu otillgängligare för världsintelligensen än elementerna i
kristendomen.

»Nej, vi tala Guds hemliga visdom, den fördolda, om vilken Gud,
redan före tidsåldrarnas begynnelse, har bestämt, att den skall bliva oss
till härlighet, och som ingen av denna tidsålders mäktige har känt, ty,
om de hade känt den, så hade de icke korsfäst härlighetens Herre.»

Denna visdom sträcker sig utöver den världsliga visdomens begrän-
sade sfär, och detta såväl till tiden som till rummet, bildligt talat. Denna
gudomliga visdom, som blir tillgänglig genom Kristi uppenbarelse, är
av evighet; den var före alla tidsåldrars begynnelse till i Guds värld och
i hans plan med mänskligheten. Denna visdom var visserligen en vis-
dom i mysteriets, hemlighetens, form (sofía >en musthrí1w), ty den
var den var icke tillgänglig för någon annan än den, som var därtill
utsedd. Framför allt var den fördold för »denna tidsålders furstar», de
osynliga makter, som representera världsrikenas och världskulturernas
uppkomst, tillväxt, blomstring och undergång. Skulle dessa ha haft
kännedom om denna Guds mysterievisdom, denna urtidens hemlighet,
skulle de »aldrig ha korsfäst härlighetens Herre», Jesus Kristus, ty det
var ju just denna korsfästelse, Kristi korsdöd, som skulle medföra dessa
världsmakters slutliga förintelse.

I dessa två verser (2:7, 8) är så mycket av det allra djupaste i Pauli
kristna »filosofi» sammanfört och antytt, att de kunde tagas till ämne
för hela avhandlingar. Två viktiga huvudtankar — vilka torde vara sär-
skilt svårtillgängliga för en modern tid — måste vi här stanna vid.

För det första är det för Paulus — liksom för hela urkristendomen
— en central tanke, att den kristna trons huvudfakta, Kristus, Kristi
korsdöd, frälsningsverket, varit till ifrån tidernas början, och detta icke
endast såsom något av Gud förutbestämt, som alltså liksom tecknats på
världsplanen, innan världens tidsgång började, utan också såsom en
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kraft, som verkade även innan den i synlig måtto trätt in på sin plats i
skeendets kedja. Så kan Jesus enligt Johannesevangeliet säga, att redan
Abraham »såg Kristi dag och vart glad» (Joh. 8:56). Därmed samman-
hänger, att även Kristi kyrka icke betraktas såsom en ny inrättning, som
saknar rötter i det förflutna. Den är tvärtom såsom »Guds församling»
till av evighet och har i det »nya förbundet» trätt fram i sin fullkomnade
gestalt.

För det andra är det fullt realt menat av Paulus, då han säger, att
denna tidsålders mäktige, de osynliga makterna, icke skulle hava kors-
fäst härlighetens Herre, om de känt till Guds hemliga visdom. Ty denna
korsfästelse betydde deras egen slutliga undergång. Bakom detta lig-
ger den övertygelsen, att det i denna världen är så, att det, som är av
himmelskt, andligt ursprung, — kort och gott: det gudomliga, — har
att utstå en ständig, latent eller öppen fiendskap från alla de makter i
världen, för vilka det gudomliga är något främmande, overkligt och
obegripligt. Denna fiendskap från de inomvärldsliga makternas (tan-
karnas, tidsströmningarnas, tendensernas) sida når någon gång sin kul-
men, och dessa makter besluta sig för att söka helt utrota och förinta
det för dem obegripliga. Men i det ögonblick, de lyckats helt krossa det
goda, — det andliga, gudomliga — i världen, så är just deras egen
makt upplöst, och de finna sig själva definitivt besegrade — och det
tillintetgjorda stå såsom segrare.

Denna Guds visdom, som är av evighet, men bestämd för de full-
mogna kristna, den finnes nu också antydd i de heliga skrifterna för
dem, som kunna läsa dessa rätt; alltså:

»Vi tala — såsom det heter i skriften — vad intet öga har sett och
intet öra har hört, och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka, vad
Gud har berett åt dem, som älska honom.»

Dessa ord förekomma icke i någon av de gammaltestamentliga skrif-
ter, som numera räknas som kanoniska eller apokryfiska, men kunna
tänkas vara citerade ur någon skrift, som på Pauli tid hörde till de he-
liga skrifterna. Så säger Origenes (185-254), att de återfinnas i skriften
»Profeten Elias hemligheter», och Hieronymus (340-420), att orden
finnas i »Elias apokalyps» (som tydligen är detsamma, som det Orig-



61

enes kallar »Profeten Elias hemligheter») samt i »Jesajas himmelsfärd»
(kap. 11:34).

Hur har nu Guds visdom kunnat uppenbaras för Paulus och de full-
mogna kristna, då den icke är tillgänglig ens för världens högsta
intelligenser? Jo, säger Paulus,

»för oss har Gud nämligen uppenbarat det genom sin Ande. Anden
utrannsakar ju allt, ja, ock Guds djuphet».

Denna visdom härstammar från, hör till och behandlar den gudom-
liga, den andliga världen, Guds Andes värld. Fastän den är alldeles
otillgänglig för även den högsta intelligens, är den ju från samma verk-
lighet som Guds Ande. Och just denna Guds Ande har den fullmogne
kristne i fullt mått. Genom den Ande, som blivit den kristne given, då
han togs in i det nya livet, är han i stånd att fatta det, som är av andlig
natur. Därmed kommer Paulus in på den kristna antropologin:

»Ty vilken människa vet vad som är i en människa, utom den män-
niskans egen ande? Likaså känner ingen vad som är i Gud, utom Guds
Ande.» Men den ande, som den fullmogne kristne har, det är just Guds
Ande — »vi hava icke fått världens ande, utan den Ande, som är av
Gud, för att vi skola veta vad som har blivit oss skänkt av Gud».

Det är då också i grunden klart, hur denna visdom framträder, och
för vilka den kan utredas. Detta formulerar Paulus i en av dessa för
honom karakteristiska, pregnanta och lödiga satser, vilka ävenledes låta
något av det andliga språk anas och skymta igenom, om vilket han just
talat:

»Om detta tala vi ej heller med sådana ord, som mänsklig visdom
lär oss, utan med sådana ord, som Anden lär oss; vi hava ju att tyda
andliga ting för andliga människor (pneumtikoîv pneumatikà
sugkrínontev)».

Att denna visdom, som är otillgänglig för denna världens högsta
intelligenser, såväl de osynliga som de synliga, också är otillgänglig
för den, som icke lever det nya livet, vaknat upp ur det vanliga livets
dröm och fötts till anden, det är för Paulus självklart. Vad som hör an-
den till, kan icke fattas av den, som icke har någon ande. Den, som
ännu icke har fått ande, han har endast de lägre själsfunktionerna, sjä-
len, även om han talar om »ande» och »andligt».
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Vad Paulus här lär, står i skarp motsättning till bland de bildade i
hans samtid vitt utbredda antropologiska föreställningar, såväl hos ju-
dar som icke-judar (»greker»). Där talade man nämligen ofta om män-
niskans icke-kroppsliga del såsom tre- eller tudelad, varvid hon i varje
fall hade en högsta, andlig del, hennes högsta jag. På judiskt språk kal-
lades denna för Nešama (Neschama), på grekiskt oftast Nus (noûv).
Denna högsta del i människan var liksom en gudagnista, oförgänglig
och omistlig. Så bad den fromme juden vid uppvaknandet:»Min Gud!
Anden (Nešama), som Du har givit mig, är ren.» Kunde man endast
lyfta sig inom sig till denna ande, så kunde man uppfatta det gudom-
liga.

Paulus vill härtill säga, att den vanliga människan genom avfallet
från Gud är så helt fången i världstanken (i »världsfurstens» makt), att
hon helt enkelt är liksom utan ande. Hon har endast psyke, själ eller
själsfunktioner. Denna psyke innefattar visserligen då allt, som vanli-
gen betraktas såsom av icke-fysisk eller icke-kroppslig art: alltså även
de högsta, vanligen med ordet »andlig» betecknade mänskliga funktio-
ner, såsom förmåga av slutledning, tänkande, intellektuellt arbete. Det
är alltsammans för Paulus blott »psykiskt», »själiskt». Därför kan han
säga:

»Men en själisk människa tager icke emot vad som hör Guds Ande
till. Det är henne en dårskap, och hon kan icke förstå det, ty det måste
utgrundas på ett andligt sätt (pneumatik~wv >anakrínetai).

Den andliga människan åter kan utgrunda allt, men själv kan hon
icke utgrundas av någon.»

Att den andliga människan kan utgrunda allt, följer därav att hon ju
har del i alla verkligheter: hon har både fysisk, psykisk och andlig na-
tur. Hon kan däremot icke själv utgrundas, ty hennes väsen  gömmer
sig i hennes andes centrum. Hon är därmed en avbild av Gud, om vil-
ken det heter i skriften:

»Ty vem har lärt känna Herrens sinne, så att han skulle kunna under-
visa honom?» »Men», tillfogar Paulus, »vi hava Kristi sinne (Nus)».
Det högsta Nus (ande, andegnista), som vi såsom kristna äga, det är
Kristi Nus. Men Kristi sinne är detsamma som Kristi Ande eller Guds
Ande, den Ande, som omfattar den andliga världen.
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Den djupare visdomen och de fullmogna

Innan denna avdelning i Pauli brev lämnas, torde det vara nödvän-
digt att något närmare gå in på de två frågor, som föranletts av Pauli
uttalande: Visdom tala vi bland de fullmogna (Sofían de lalúmen en
tois teléiois). Vad är det för en vishet, d.v.s., hur förhåller den sig i
avseende å sitt innehåll eller innebörd till den kristna lära, som i mot-
sats därtill kallas den elementära? Det är den ena frågan. Och den andra
är: vilka äro de fullmogna, téleioi, perfécti?

Paulus kännetecknar ju själv den elementära lära, som han gav i
Korint, såsom läran om Kristus och honom såsom korsfäst. Alltså var
den korsfäste Kristus centrum i den elementära förkunnelsen, det från
vilket allt annat, som Paulus meddelade, utgick. Huvudstyckena i denna
elementära undervisning äro också sammanfattade i kap. 15:3 ff.: »att
Kristus dog för våra synder, enligt skrifterna, och att han blev begra-
ven, och att han har uppstått på tredje dagen efter skrifterna, och att han
visade sig för Kefas och sedan för de tolv». Även denna sammanfatt-
ning bestyrker Pauli uttalande, att Kristi korsdöd var utgångspunkt och
centrum för den grundläggande, elementära förkunnelsen. Vad sysslar
då den hemliga, djupare läran, den som av de latinska kyrkofäderna
gärna kallas doctrína profúnda eller doctrína áltior, med? En antydan
härom få vi i det kapitel, vi här sysslat med, när Paulus säger, att denna
tidsålders furstar icke skulle ha korsfäst härlighetens herre, om de känt
till denna Guds hemliga visdom. Alltså var just korsdöden ett väsent-
ligt moment däri. Och det som lärdes om korsdöden var bland annat,
att den betydde segern över de makter, som sökte förinta Kristus, att
det goda segrar, när det förintas. Alltså har även den djupare visheten
haft Kristi korsdöd såsom sitt huvudstycke. Kristologin, läran om Kris-
tus, har alltså varit ämnet såväl för den elementära undervisningen
som för den djupa visdomen. Det, som kännetecknar den högre, för-
dolda visdomen, torde således icke ha varit ett annat innehåll, utan ett
djupare tillägnande. Därför är den också »hemlig», en »sofía en
mystärío», därför att den i själva verket är beroende av tillägnandet.
Det är icke så, att det finnes en elementär lära och en djupare lära, och
att man sedan bestämmer: den ena skall förkunnas för dessa, den andra
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skall meddelas åt de andra. Utan den djupare läran är med nödvändig-
het till själva sin natur bunden vid deras mogenhet och mottaglighet,
för vilka den är tillgänglig. Det är alltså icke så, att den med berått mod
undanhålles någon, som skulle kunna fatta den, om han blott finge till-
gång till den, utan den finnes utan vidare till för dem, som äro mogna
för den.

Evangeliets hela kunskapsskatt, dess verklighets rikedom, ges i själva
verket åt begynnaren, den som träder in i första klassen eller första
graden av det kristna förbundet. Men denna skatt är som en skattkam-
mare med många lås. Endast undan för undan öppnar sig en dörr till en
inre kammare, den ena innanför den andra, tills slutligen den fulla upp-
lysningen och klarheten kommer (»Från klarhet till klarhet»).

Den framställes därför i ord, som helt motsvara den mognad, som
mottagaren har: »vi tala om detta icke med ord, som mänsklig visdom
lär oss, utan med sådana ord, som Anden lär oss». Om därför den, som
icke nått den mognad, som förutsättes, hör dessa ord, äro de för honom
obegripliga, och de väcka hos honom ett egendomligt ressentiment och
agg. »Given icke åt hundarna, vad heligt är, och kasten icke edra pärlor
för svinen», säger Jesus hårt och radikalt om detta, »på det att dessa
(hundarna och svinen) icke må trampa dem under fötterna och sedan
vända sig om och sarga eder» (Matt. 7:6). I rätt stor utsträckning har
detta ressentiment erfarits i kristna länder, speciellt där man vid skol-
undervisning meddelat de djupaste och vackraste kristna sanningarna
åt de unga i pubertets- och tidiga ynglingaåren. Dessa sanningar ha ju
då ingen mening, men skapa mycket av det skenbart oförnuftiga agg
och hat, som ägnas det heligaste i kristendomen av ungdomen i kristna
länder, och som ofta, en gång i ungdomstiden förvärvat, följer med
långt in i mannaåren och är en följd av detta förrådande av det heliga.

Men den andra frågan: »vilka äro de fullmogna?» är icke så alldeles
lätt att besvara, om man vill söka några bestämda egenskaper eller ka-
rakteristika, som skola kunna känneteckna den fullmogne. Negativt
anger visserligen Paulus själv vissa kännemärken i det nästföljande
sammanhanget (kap. 3 f.), d.v.s. vilka egenskaper som absolut utesluta
från mognad, såsom avund, kiv och stridigheter. Kyrkofäderna och -
lärarna ha velat bestämma de fullmogna, perfécti, såsom »qui pro
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consuetúdine exercitátos hábent sensus ad discretiónem bóni et máli»
(Thomas ab Aquino 1225-1274), d.v.s. som ha ett inövat sinne till att
skilja mellan gott och ont, varvid med gott och ont icke endast menas
detta i moralisk mening utan över huvud gott och ont på alla verklig-
hetens områden.

Ordet »fullmogna» är nu icke ett ord, som endast Paulus använder i
liknande sammanhang. I hans samtid var det vanligt såväl bland moral-
filosofer som i mysterierna att tala om den klass av etiskt verksamma
eller inriktade människor eller i mysterierna invigda, som hade nått en
viss högre grad av mognad, och kalla dem för fullmogna. Paulus vill
alltså säga, att det råder en viss parallell mellan vad dessa föreställa sig,
och vad som verkligen råder på trons och det kristna livets område.
Men ytterst är därmed icke det bestämt, som gör den kristne fullmo-
gen. Det är något, som avgöres av Anden själv, av de andliga lagarnas
egen natur. Man vet helt enkelt, när mognaden inträtt, genom det inre
ljus, som då inträder, genom den större visshet och klarhet, som erbju-
der sig. Det är Gud, som förklarar för fullmogen, liksom det är han,
som förklarar för rättfärdig. Men fullkomlig är lika med andlig.

Men, som sagt, vissa negativa kännetecken finnas, vilkas förekomst
gör det absolut uteslutet, att den ifrågavarande människan eller grup-
pen av människor skulle kunna räknas som fullmogen. Till detta kom-
mer nu Paulus i nästföljande kapitel.

6. De stridigheter som finnas hos korintierna äro ett bevis
för att de icke äro fullmogna

3:1-4

»Och jag kunde icke tala till eder, mina bröder, såsom till andliga
människor, utan måste tala såsom till människor av köttslig natur, så-
som till dem, som ännu äro barn i Kristus. Mjölk gav jag eder att dricka,
fast föda gav jag eder icke, ty det fördrogen I då ännu icke. Ja, icke ens
nu fördragen I det, eftersom I ännu haven ett köttsligt sinne.

Ty om avund och kiv finnes bland eder, haven I icke då ett köttsligt
sinne, och vandren I icke då på vanligt människosätt? När den ene sä-
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ger: ’Jag håller mig till Paulus’ och den andre: Jag håller mig till Apollos’,
ären I icke då lika hopen av människor?»

I den gudomliga, andliga världen råder fullkomlig harmoni, frid,
glädje, kärlek. Där kan icke förekomma någon kamp mellan olika kraf-
ter, de stå i fullkomlig harmoni till varandra. Därför äro också de egen-
skaper, som utmärka andens verkningar, »kärlek, glädje, frid, tålamod,
mildhet, godhet, trofasthet, saktmod, återhållsamhet» (Gal. 5:22). Följ-
aktligen kan man veta, att så fort sådana företeelser framträda i ett sam-
fund som någon form av strid, söndring, avund (ẑhlov) och kiv (3eriv),
så är detta samfund icke av fullkomligt andlig natur eller under andens
kontroll och lydnad. Även om de, som höra till detta samfund, ha fått
erfara anden, så äro de ännu endast lika barn, omyndiga, (nä´pioj,
ńhpioi), i andens värld. Nu förekommo just bland de korintiska kristna
sådana tvister, vilka, även om de kanske mänskligt att se voro små och
obetydliga, dock uteslöto, att de kristna voro helt under andens infly-
tande. Därför kunde Paulus icke heller tala den högre visdomen, den
djupare kristna hemligheten, till dem, såsom man talar till andliga män-
niskor. Egentligen voro dessa tvistigheter ett värre ont hos dem, som
smakat den andliga livsluften, än hos dem, som ännu stodo helt utanför
den kristna erfarenheten. Då de stodo helt utanför den kristna erfaren-
heten, då voro de visserligen också utan ande, men de voro naturligt
köttsliga, människor »av köttslig natur», som vår svenska kyrkobibel
på ett ypperligt sätt översätter grundtextens sárkinoj (sárkinoi) i vers
1, men då de blivit kristna, men det ändock fanns avund och kiv bland
dem, voro de även moraliskt köttsliga, av ett »köttsligt sinne», som
kyrkobibeln återgiver det grekiska ordet sarkikój (sarkikoí) i vers 3.

Ut ifrån detta argument kan Paulus nu gå vidare till att påvisa
orimligheten i att sätta olika lärare i Kristi kyrka i motsättning till var-
andra, enär motsättningen skulle upphäva deras tillhörighet till Kris-
tus. Församlingen är ju ett Guds tempel, uppfört till den Helige Andes
boning: skulle pelarna i Guds tempel motverka varandra eller sträva
efter varandras fall?
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7. Församlingen ett Guds tempel, uppfört till den Helige
Andes boning

3:5-23

»Allt är edert, och I ären Kristi» (3:21, 23).
Om det redan är orimligt, att det skulle kunna finnas stridigheter

mellan människor, där Anden härskar, huru mycket mera orimligt är
det icke, att det skulle kunna finnas några motsättningar mellan dem,
som i Andens rike fått särskilda uppgifter, såsom apostlarna och lä-
rarna, över huvud ledarna, Kristi och kyrkans tjänare? Därför säger
Paulus:

»Vad är då Apollos? Vad är Paulus? Allenast tjänare (diákonoi,
diákonoi), genom vilka I haven kommit till tro. Och de äro det i mån
av vad Herren har beskärt åt var och en av dem. Jag planterade (efýtevsa),
Apollos vattnade (epótisen), men Gud gav växten (ä´vxanen). Alltså
kommer det icke an på den, som planterar, ej heller på den, som vattnar,
utan på Gud, som giver växten. Den som planterar och den som vattnar
— den ene är såsom den andre, dock så att var och en skall få sin sär-
skilda lön efter sitt särskilda arbete. Ty vi äro Guds medarbetare, I ären
ett Guds åkerfält (geórgion), en Guds byggnad (oikodomä´).»

Var och en av dem, som ha en särskild ställning i den stora gemen-
skapen och helheten, som Guds församling, Kristi kropp, utgör, har
denna endast därigenom, att han har del i helheten. Och på samma gång
äro de ju endast tillsatta och utrustade för en viss uppgift, ingen av dem
har det hela om hand, det har endast Gud. De kunna liknas vid de olika
arbetarna på ett åkerfält: ingen mening vore, att den ene skulle säga:
»jag håller mig till den, som planterar», den andre: »jag anser den har
mer rätt, som vattnar». Vid användandet av denna bild motsvarar för-
samlingen själva åkerfältet.

Eller också kan man jämföra församlingen med en byggnad. Detta
är, jämte bilden av Kristi kropp, en av de stående bilderna hos Paulus.
Denna bild hade för honom symbolisk karaktär, det vill säga, den var
icke blott en liknelse, utan en bild, som hade något av den använda
bildens verklighet i sig. Guds församling, Guds tabernakel eller tempel
bland människorna, är verkligen en byggnad i Andens värld. De en-
skilda kristna äro där levande stenar, såsom även första Petrusbrevet
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säger: »låten eder själva såsom levande stenar uppbyggas till ett and-
ligt hus» (1 Petr. 2:5), var och en med sin givna plats och uppgift. Le-
dare, lärare och andra särskilda tjänare kunna jämföras med pelarna i
detta tempel. De högsta medarbetarna äro arkitekterna och bygg-
mästarna. Allt i tempelbyggnaden strävar ju till en enda helhet, som
icke är summan av delarna endast, utan som har en överordnad idé,
vilken först ger den dess verkliga enhet, liksom Anden i Guds kyrka.

På denna symboliska bild fortsätter nu Paulus:
»Efter den Guds nåd, som blev mig given, lade jag grunden såsom

en förfaren byggmästare (en vis arkitekt: sofós architékton), och en
annan bygger nu vidare därpå. Men var och en må se till, huru han
bygger därpå.»

I förhållande till församlingen i Korint kan Paulus säga, att han var
den, som lade grunden efter en uppgjord plan. Han har varit den »vise
arkitekten», naturligtvis med den vishet, han fått från Gud, såsom han
nyss förklarat: »i mån av vad Herren har beskärt åt var och en av dem».
Men icke ens han, som kan kalla sig — och det med rätta — för för-
samlingens själve grundläggare, och såsom sådan har anspråk på en
särskild hörsamhet i det, han säger å Guds vägnar, icke ens han utgör
allt i församlingen; det finnes andra, som bygga på den lagda grunden.
Dessa ha ansvar inför Gud, liksom Paulus hade, nämligen för sin sär-
skilda uppgift. Men, den oföränderliga grundsten, som lagd blivit, det
är Kristus.

»Ty en annan grund kan ingen lägga bredvid den, som är lagd, näm-
ligen Jesus Kristus. Men, om någon bygger på den grunden med guld,
silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och strå, så skall det en gång
visa sig, huru det är med vars och ens verk. ’Den dagen’ skall göra det
kunnigt: ty den skall uppenbaras i eld, och hurudant vars och ens verk
är, det skall elden pröva.»

Även Paulus, när han lade grunden och kan säga om sig, att han
verkligen var församlingens grundläggare och vise arkitekt, kunde icke
lägga denna grund på någon annan grundsten än den oföränderliga,
som redan var lagd, nämligen Jesus Kristus.

Det bör anmärkas, att Paulus här icke blott vill säga, — såsom detta
uttalande ofta tolkas, — att ingen lärare eller kristen förkunnare kan
lägga någon annan grund än Kristus Jesus. Tanken är tvärtom denna:
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den verkliga grundstenen, som är förutsättningen för att över huvud
någon grund kan läggas och någon Guds tempelbyggnad uppföras, är
redan lagd — och visserligen icke av någon människa utan av Gud.
Och här måste vi gripa tillbaka på det, som ovan sades i samband med
andra kapitlets åttonde och nionde versar (sid. 59), nämligen att Jesus
Kristus tänkes ha varit till från tidernas begynnelse och alltså även det
frälsningsverk, han utfört. När hela den övriga mänskligheten gick un-
der, andligt sett, genom syndafallet, och alltså såsom en tempelbyggnad
betraktad blev förstörd, var Kristus dock den grundsten, som alltjämt
oförstörd fanns kvar. I och med att Kristi korsdöd och frälsningsverk
trätt in i den uppenbara historien, är denna grundsten återfunnen, och
på den kan tempelbyggnaden uppföras, men på ingen annan grundsten:
ty allt annat i mänskligheten är ju tillintetgjort och förstört.

Men på denna grundsten kan ett olikartat byggnadsverk uppföras.
Nu är att märka, att i den symboliska bild, som Paulus använder, den
densamma motsvarande andliga verkligheten kommer att göra bilden
främmande såsom ren liknelse. Ty för denna andliga tempelbyggnad
såsom en realitet är det utmärkande, att de, som bygga därpå, också
själva ingå som »material», som byggvirke och stenar i denna tempel-
byggnad. Detta är något grundväsentligt, och det beror alltså icke på
någon glidning i Pauli tankegång, när han nu i det följande talar både
om att den byggandens byggnadsverk och den byggande själv skola
prövas i eld:

»Om det byggnadsverk, som någon har uppfört på den grunden, bliver
beståndande, så skall han undfå lön. Men om hans verk brännes upp,
då skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bliva frälst, men
såsom igenom eld.»

’Den dagen’ skall utgöra en prövningens dag; det är alltså domens
dag, det är fråga om, vilken ju i Gamla testamentet helt enkelt kallas
’den dagen’. Om den del av det stora templet, vilken den bristfällige
byggaren uppbyggt, helt måste prisgivas åt förstöringen, så skall dock
den byggande själv icke gå under, ehuru han genomgått den förtärande
elden. För att förstå detta uttalande måste man fasthålla vid det nyss
sagda, att den, som bygger, själv är med som material i det, han bygger.
Fulländningen, det ideala utförandet av uppgiften att bygga på Guds
tempel, består nu i att bli ett bestående material i detta tempel. Den,
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som ej det gör, han kommer att förtäras eller tillintetgöras såsom mate-
rial, men själv frälsas, d.v.s. efter prövningens dag vara i samma till-
stånd, som innan han började bygga. Detta är tankar, som äro rätt främ-
mande för en nutida tankegång och för de flesta knappast möjliga att
fatta utan en rätt lång träning att tänka utefter dessa helt »nya» banor.

Tempelbyggandets symbol är för korintierna icke något nytt. Det
har säkert hört till det Paulus ofta framställde för dem under sin vistelse
i Korint. Om det skulle vara så, att 2 Kor. 6:14-7:1 utgör det brev eller
en del av det brev, som Paulus sände till korintierna några månader
tidigare (jfr nedan sid. 281), så har han redan i detta sitt tidigare brev
gett uttryck för samma tanke: »Vi äro ju ett den levande Gudens tem-
pel» (2 Kor. 6:16). I varje fall hänvisar Paulus till detta såsom till något,
som bör vara korintierna bekant:

»Veten I icke, att I ären ett Guds tempel, och att Guds Ande bor i
eder? Om nu någon fördärvar Guds tempel, så skall Gud fördärva ho-
nom, ty Guds tempel är heligt, och det templet ären I.»

Vi ha redan betonat, att bilden av Guds tempel icke är någon blott
liknelse. Det är alltså icke endast så, att det finnes något i den andliga
världen, som kan liknas vid ett Guds tempel, utan det finnes verkligen
där ett Guds tempel, fastän detta tempel är av andlig art. Detta är nu i
vissa avseenden likt en jordisk tempelbyggnad; en jordisk tempel-
byggnad är i själva verket en så trogen avbild av det andliga templet,
som det jordiska materialet och de mänskliga arkitekternas insikt och
aningsförmåga kunnat åstadkomma. Men vissa egendomligheter fin-
nas i det andliga templet, vilka icke kunnat efterliknas i jordiska tem-
pel. En sådan har redan nämnts, nämligen den, att den, som bygger på
templet, själv är material i byggnaden, så att han infogar sig själv i
denna. Här ha vi nu anledning att betona en annan egendomlighet, som
kommer särskilt tydligt fram vid beaktandet av Pauli ord i deras grund-
form samt vid jämförelsen av vad han här säger med de båda andra
ställen i korintierbreven, där han talar om templet. Egendomligheten är
denna: den, som är infogad i templet, bildar själv i sin tur ett tempel.
Varje sten i tempelbyggnaden är ett tempel. Sålunda är det tydligt, att
orden här: »I ären ett Guds tempel och Guds ande bor i eder» samt
orden i 2 Kor. 6:16: »Vi äro ett den levande Gudens tempel» närmast
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syfta på hela församlingen, hela den andliga kyrkan såsom ett Guds
tempel. Detta är den första och konstitutiva betydelsen. Men av 1 Kor.
6:19 framgår, att även var enskild för sig — förutsatt att han tillhör det
stora Guds tempel — är ett den helige Andes tempel: »Veten I då icke,
att eder kropp är ett tempel åt den Helige Ande, som bor i eder?» I
samma riktning pekar den oöversättliga grekiska formuleringen av se-
nare delen av vers 17 i det närvarande kapitlet: »Guds tempel är heligt,
vilka I ären (hójtinés este hyméis o8tinév >este <umeîv)», ett uttrycks-
sätt, som icke heller på grekiska är naturligt, därför att en dylik förete-
else är okänd i den naturliga världen. Men därmed får Paulus på ett fint
sätt fram, att var och en är ett heligt tempel, men att alla tillsammans
icke utgöra många tempel, utan ett enda tempel. En liknelse ur den
fysiska verkligheten kunna möjligen vattendroppen, vågorna och havet
utgöra — ehuru som alla liknelser haltande: vattendroppen är den en-
skilde kristne, vågorna de enskilda kristna församlingarna, havet den
stora Guds församling, kyrkan. Var och en av dessa äro på visst sätt
vattnets boning, och vattendroppen gömmer inom sig allt, vad havet är,
men den kunde icke vara till utan havet.

När Paulus nu betonar, att korintierna skola veta och erinra sig, att
de såsom en kristen församling äro heliga, sker det, för att de ännu
starkare skola känna den förpliktelse och det stora ansvar, som följer
därmed. Man vanhelgar icke ett tempel, om man icke är en särskilt
samvetslös människa, ännu mindre förstör man det. Den, som nu ver-
kar så i församlingen, att denna löper fara att upphöra att vara ett Guds
tempel och en andens boning, han är alltså bokstavligen intet annat än
en, som förstör ett tempel, ja, som förgriper sig på templet självt, på det
enda sanna Gudstemplet i världen.

Den, som gör detta, han är mycket värre än fåkunniga eller odugliga
eller försumliga byggmästare: dessa skola ju frälsas, ehuruväl »såsom
genom eld». Denne skall däremot förstöras, liksom han själv varit en
förstörare.

Vilken eller vilka är det nu, som Paulus åsyftar, när han talar om
dem, som förstöra Guds tempel? Vad är det för ett handlingssätt eller
för ett förhållande, som kallas att förstöra detta tempel, Guds kyrka?
Det måste vara sådana, som göra att templet upphör att vara ett tempel,
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en andens boning. Vi ha i det föregående sett, vad det är, som Paulus
negativt betecknar såsom det, som är emot ett andligt uppbyggande.
Det är just oenighet, ofrid, disharmoni. Alltså är den, som underhåller
ett partiväsen, — det missförhållande, som här alltid är i bakgrunden
för framställningen, — en sådan förstörare. Så strängt bedömer Paulus
den minsta oenighet. Men vidare hör dit givetvis det förhållningssätt,
varigenom man i ett andligt sammanhang vill införa sådant, som är
utomandligt och strider emot detta. Så är till exempel fallet med dem,
som vilja införa en lägre, världslig förnuftsvishet i den kristna läran
och ersätta en andlig vishet med en själisk-köttslig. Förstörare äro vi-
dare sådana, som angripa själva fundamentet, Kristus, sådana, som vilja
utblotta Kristus och göra honom till en blott judisk lärare, sådana alltså,
som förneka Kristus och Kristi gudom. Dessa tre förhållningssätt hänga
emellertid tillsammans. Strid, mänsklig vishet, förnekande av Kristi
gudom följas åt.

I det följande utpekar nu Paulus närmast återigen den världsliga sken-
visheten såsom det förstörande och kommer därvid fram till monu-
mentala ord om såväl visheten som om församlingen och dess tillhö-
righet till Kristus:

»Ingen bedrage sig själv. Om någon bland eder menar sig vara vis
genom denna tidsålders visdom, så blive han en dåre, för att han skall
kunna bliva vis. Ty denna världens visdom är dårskap inför Gud. Det är
ju skrivet: ’Han fångar de visa i deras klokskap’ (Job 5:13) och ’Herren
känner de visas tankar, han vet, att de äro fåfängliga’ (Ps. 94:11).»

Att man måste bli en dåre, för att man skall kunna bliva vis, menas
av Paulus bokstavligt. Den vishet, som människan har i sitt gamla vä-
sen, står icke i någon förbindelse med den verkliga visheten. Ju »vi-
sare» hon blir, desto längre kommer hon bort från den värld, där den
verkliga visheten finnes. Den världsliga visheten är liksom en linje,
som går ut från det plan, som den verkliga visheten utgör, och går i en
riktning bort ifrån detta, alltså rör sig i ett annat plan. Den enda möjlig-
heten att komma till den verkliga vishetens plan är att gå tillbaka till
utgångspunkten, origo, nollpunkten! Och nollpunkten, det är vad som
här kallas att bli dåre, det vill säga att ha kastat bort all den vishet, man
förut hade.
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Förhållandet med visheten är alldeles parallellt med förhållandet med
rättfärdigheten. Den, som är »rättfärdig», kan aldrig bli frälst, så länge
han är rättfärdig. Ty den rättfärdige kommer allt längre och längre bort
från den gudomliga världen, det högre livet. Den rättfärdige måste, om
han skall kunna frälsas och bli en — i Guds mening — god människa,
bringas tillbaka till nollpunkten: avklädas all sin rättfärdighet. På samma
sätt måste den »vise» bringas tillbaka på nollpunkten av sin visdom,
för att därifrån möjligen kunna förvärva en visdom av verklig art.

När det alltså faktiskt och bokstavligen gäller, att den mänskliga
visheten måste helt bortskaffas, så kan den frågan uppställas, om med
världslig visdom menas allt, vad en människa över huvud kan förvärva
av kunskap och insikt. Detta är nu uppenbarligen icke fallet. Till den
världsliga visdomen höra icke de egentliga, äkta kunskaperna, alltså
icke lärdomen. Kunskaper och lärdom äro också ofta av rent motsatt
art mot »vishet». Den verkliga lärdomen gör människan oftast ödmjuk
och ringa i sina egna ögon, under det att det för »visdomen» är utmär-
kande, att den gör den, som äger den, säker på sig själv och i de flesta
fall också överlägsen och uppblåst. Den världsliga visdomen består icke
i besittning av faktiska kunskaper, utan den består i en åskådning om
tingens och livets sammanhang. Oftast är ju den, som har den minsta
ballasten av kunskaper, säkrast i sin vishet. Han tror sig veta, hur allt är
och bör vara. Kunskap och lärdom kunna i och för sig sägas vara neu-
trala. Man blir icke världsligt vis genom lärdom, men man blir icke
heller utan vidare gudomligt vis. Men lärdomen skadar icke den verk-
liga visheten. Den kan möjligen därför sägas stå närmare denna. Den
världsliga visdomen tager däremot ofta skada av kunskaper och lär-
dom: dessa ge nämligen benägenhet till en självkritik och en försiktig-
het i omdömet, som icke är så nyttigt att ha, när man vill bygga upp ett
system av glänsande idéer.

Att lärdomen och visheten äro två olika saker, kan belysas från Pauli
eget förhållande såsom först farisé och sedan kristen. Såsom farisé var
han en mycket kunnig »skriftlärd», sofér. Detta innebar dels lärdom,
nämligen en utomordentligt grundlig kunskap i alla de heliga skrif-
terna och vad därmed sammanhängde, dels den fariseiska eller
soferismens — skriftlärdomens — teorier om rättfärdighet, om etik,
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moral o.s.v. När nu Paulus blev kristen, så kastade han fullständigt bort
det senare, alltså den fariseiska åskådningen, teorin, »visheten». Däre-
mot kastade han ingalunda bort den lärdom i de heliga språken och
skrifterna, som han förvärvat. Likaså förutsätter han hos korintierna,
vilka han uppmanar att bli dårar för att kunna bli visa — d.v.s. att göra
sig av med all sin visdom — att de söka förvärva så grundliga kunska-
per i de heliga skrifterna som möjligt. Att de äro lärda och bli ännu
lärdare än de äro, det har han ingenting emot. Han hänvisar ju också
här i detta sammanhang just till skrifterna. Ur kunskapen och lärdomen
i skrifterna kan den lärde lätt finna, att visheten är fåfänglig, men att
den mödosamt förvärvade kunskapen är något att högt skatta och vara
tacksam för.

Vad Paulus menar med vishet är på ett ungefär det, som i modern tid
kallats för förnuft; och det man i verkligheten menat med förnuft, har
då icke varit någon verklig sanning utan endast ett slags sammanfatt-
ning eller konglomerat av sådana åsikter och uppfattningar, som äro
allmänt spridda i tiden, och som ingalunda vare sig äro eviga och oför-
änderliga eller ha någon vidare överensstämmelse med verkligheten.
Det är tvärtom så, att det, som exempelvis naturforskarna funnit hos
den av dem undersökta verkligheten, nästan genomgående varit sådant,
som totalt strider mot detta gängse förnuft, ja, som detta gängse förnuft
över huvud icke kan fatta. Vad naturforskningen kommit fram till i fråga
om atomernas och molekylernas byggnad är ju så vitt skilt från det,
som det allmänna förnuftet inbillar sig, som gärna tänkas kan.
Naturforskningens resultat äro ju också något, som vunnits genom oer-
hörd möda och energi, samvetsgrant studium och självförsakande ar-
bete, under det att det allmänna förnuftet är något, som vem som helst
kan lägga sig till med, endast han som apan kan snattra efter, vad var
man säger, eller som står att läsa i något veckomagasin. Givetvis stodo
korintierna på en högre nivå, men i princip är företeelsen densamma. I
princip är det ingen skillnad mellan den obildades, den halvbildades
och den förbildades självsäkerhet, hur mycket än dessa olika grupper
må se ned på — respektive avundsjukt beundra — varandra.

Det är också självsäkerhet och uppblåsthet, som följt med den korinti-
ska visheten, och denna klandrar nu Paulus:
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»Så berömme sig då ingen av människor. Allt hör ju eder till; det må
vara Paulus eller Apollos eller Kefas eller hela världen, det må vara liv
eller död, vad som nu är, eller vad som skall komma, alltsammans hör
eder till. Men I hören Kristus till och Kristus hör Gud till.» På ett glän-
sande sätt kan Paulus från ett i sak mycket skarpt klander lyfta ämnet
upp till en övervärldslig nivå, som samtidigt är ägnad att låta de miss-
förhållanden, han klandrar, framstå i hela sin ynklighet. Så också här.
Hur obetydliga, vill Paulus säga, äro icke edra tvister om vilken lära
som innehåller den mesta visdomen, då ju allt står till edert förfogande
såsom kristna: icke blott en ringa visdom, utan hela världen med dess
mångfald, liv och död, förflutet och framtid. Den kristne är ju lyft upp
ur det läge, i vilket han var en lekboll och en träl under världens och
ödets makter. I det nya liv och den nya värld, där han nu har sitt med-
borgarskap, ligger allt detta gamla, alla världens makter och allt det,
som fattats som ett obetvingligt öde, under dem, till deras tjänst. Så stå
också de olika lärarna och deras andliga gåvor till de kristnas tjänst,
icke bara en, utan alla. De behöva icke dela upp dem emellan sig. Upp-
gifterna äro delade, men icke den välsignelse, som kommer genom de
delade uppgifterna och deras uppfyllande. Den kommer alla till del,
nämligen alla, som verkligen höra till Guds församling. Men de höra
då ock Kristus till, liksom Kristus hör Gud till. Detta är den grund-
förutsättning, till vilken Paulus alltid återkommer. (Jämför nedan sid.
165 till kap. 11:3.) Den utgör också grundförutsättningen för det rätta
bedömandet av apostlars, lärares och andra församlingens ledares och
tjänares uppgift och verk:

8. Det rätta bedömandet av en kristens uppgift
4:1-6

»Såsom Kristi tjänare och såsom förvaltare av Guds hemligheter, så
må man anse oss. Vad man nu därutöver söker hos förvaltare är, att en
sådan må befinnas vara trogen.

För mig betyder det likväl föga, att I, — eller över huvud någon
mänsklig domstol, — sätten eder till doms över mig. Ja, jag vill icke
ens sätta mig till doms över mig själv. Ty väl vet jag intet med mig,



76

men därigenom är jag icke rättfärdigad; det är Herren, som sitter till
doms över mig. (6) Detta, mina bröder, har jag nu för eder skull tilläm-
pat på mig och Apollos; ty jag vill att I skolen på oss lära er: ’Icke
utöver vad skrivet är’. Jag vill icke, att I skolen stå emot varandra, upp-
blåsta var och en över sin (lärare).»

Den som fått en uppgift i Guds församling, särskilt då såsom evang-
eliets förkunnare, han är ställd direkt under Kristus såsom hans tjänare.
Det betyder nu först och främst, att han ytterst är ansvarig inför Kris-
tus, och att det är Kristus, som skall pröva, hur han fullgjort sin tjänst.
Därför kan icke någon i församlingen, icke heller församlingen som
sådan, icke ens Paulus själv, sätta sig till doms över Pauli tjänst och
verk. Men vidare betyder det, att såväl aposteln eller läraren som för-
samlingen vet, vad de ha att betrakta som de förstnämndas uppgift.
Dessa äro Kristi tjänare (hypärétai) och förvaltare (oikonómoi) av Guds
hemligheter. Ordet för tjänare, hypärétäs, betecknar en tjänare av lägre
grad och ställning eller i starkare beroende än ordet diákonos, som Paulus
använder ovan kap. 3:5, då han säger: »Vad är Apollos? Vad är Paulus?
Allenast tjänare, genom vilka I haven kommit till tro.» Om det verkli-
gen är Pauli avsikt att här använda ett ord, som betecknar ett starkare
beroende, så måste hans mening därmed vara att ännu kraftigare be-
tona, att församlingens lärare voro helt i Kristi hand och därför också
endast ansvariga inför honom. Samma ansvarighetsförhållande beto-
nas med användandet av ordet förvaltare, oikonómos, ekonom, som
också betecknar en, som uteslutande inför sin Herre är ansvarig för sin
förvaltning.

Med förvaltare av Guds hemligheter menas den, som har i uppdrag
att rätt förvalta den gudomliga vishet, som Paulus förut talat om såsom
en vishet »i hemlighet», av mysterieart. Därmed vill Paulus betona, att
det för en Guds ords förkunnare, för en lärare över huvud taget, lika
mycket gäller att väl veta, vad han icke bör meddela som vad han bör
meddela. Ty Guds hemligheter bli förskingrade och förrådda just ge-
nom att meddelas till dem, som icke därför äro mogna. Därför ha de
kristna i Korint icke att fråga: »Vem har gett oss det mesta av de kristna
sanningarna?», utan de böra fråga: »Vem har umgåtts med dessa san-
ningar på det för vårt verkliga framåtskridande gagneligaste sättet?»
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(Guds hemligheter, mystä´ria theú, äro därför här ingalunda endast sak-
ramenten, såsom några uttolkare menat.) Att Paulus själv varit en rätt
förvaltare av Guds hemligheter, det visar sig bland annat däri, att han
endast talar visheten, Guds hemliga visdom, bland de fullmogna, en-
ligt sitt eget ord i andra kapitlets sjätte och sjunde versar: »Visdom tala
vi dock bland dem, som äro fullmogna … vi tala Guds hemliga vis-
dom, den fördolda».

Det är ju givet, att korintierna, som ännu icke äro fullmogna kristna,
även om de såsom kristna vore befogade att döma över Pauli verk, —
vilket de icke äro, — icke ens då skulle kunna göra det: ty de kunde ju
icke avgöra, hur Paulus förvaltade Guds hemligheter bland dem, som
äro fullmogna.

Detta gäller nu givetvis alla lärare och tjänare i församlingen. Men
Paulus har närmast illustrerat, vad han har att säga korintierna, genom
att hittills så gott som uteslutande syssla med de frågor, som uppstått
vid diskussionen mellan de två partier, av vilka det ena höll sig till
Paulus, det andra till Apollos.

Därför har Paulus tillämpat det på sig och Apollos (svenska
kyrkobibeln: »detta, mina bröder, har jag nu för eder skull så framställt,
som gällde det mig och Apollos»).

På Pauli och Apollos’ förhållande till varandra och i församlingen
skulle korintierna lära sig regeln: »Icke utöver vad som står skrivet».
Det betyder: de få icke lämna den Heliga skrifts fasta mark.

Det fanns även på den tiden sådana, som menade, att vissa gammalt-
estamentliga ord voro av övergående giltighet, och de hade kanske även
i viss mån vilseletts till att tro, att detta var Pauli egen lära. I motsats
härtill är nu Paulus angelägen om att betona, att allt vad han lär dem,
det finnes redan förebildat i Skriften. Vad Kristus är och gjort, det fin-
nes i Skriften nedlagt, för den som kan läsa dess djupare mening. Och
endast den, som har erfarit Kristus, kan också tränga in i Skriftens djup.
Detta är en central tanke, som Paulus särskilt utvecklar i det andra
korintierbrevets tredje kapitel.

Men detta, att Kristus uppenbarade det heliga ordets djupaste inne-
börd, är raka motsatsen till att man kunde få frigöra sig från Skriftordet
och införa sin egen uppenbarelse. Även den, som undervisade i det
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nya, som kommit genom Kristus, var själv intet annat än en förvaltare
av hemligheter, som blivit givna åt honom, och han kunde icke utveckla
något av sig själv. Såsom Paulus säger i 2 Kor. 3:5: »Icke som om vi av
oss själva vore skickliga att tänka ut något, såsom komme det från oss
själva, utan den skicklighet vi hava kommer från Gud, som också har
gjort oss skickliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund». Detta nya
förbund är ande, och just därför är det ännu fastare bundet vid den up-
penbarelse, som Anden givit i de heliga skrifterna.

Paulus var klart medveten om vilken fara det låg i att släppa förbin-
delsen med Skriften. Därigenom bleve kristendomen och evangeliet
prisgivna åt de skiftande tidsvindarna, och det behövde icke dröja länge,
förrän därigenom intet fanns kvar av evangeliet eller kristendomen utom
möjligen namnet. Genom att lämna Skriften utlämnade man sig också
ännu mera åt partisöndringar mellan olika kristna ledare, som ju då
skulle göra anspråk på att i stället för Skriften utlägga, vad kristendom,
Gudstro och rättfärdighet äro. Därav kom söndring och skedde det, att
de kristna »stodo mot varandra, uppblåsta var och en över sin lärare».

Paulus och Apollos hade emellertid själva strängt hållit sig till de
heliga urkunderna vid sin förkunnelse, och detta kunde de som hört
dem betyga.

9. Högfärden fördömes
4:7-21

Den nyssnämnda regeln: »Icke utöver vad skrivet är», har också en
direkt tillämpning på den »uppblåsthet» och det högmod, som följde
med de missförhållanden, vilka Paulus klandrar, särskilt då hos dem,
som betraktade sig som ledare. Ty den heliga skrift fördömer på det
strängaste högmodet och prisar ödmjukheten. »Gud står emot de hög-
färdiga, men de ödmjuka giver han nåd.»

»Alla högmodiga hjärtan äro Herren en styggelse» (Ordspr. 16:5).
Till högmodet hör även den skrymtade ödmjukheten, den som tager sig
uttryck i ödmjuka ord och ödmjuka åthävor, under det människans inre
så gott som uteslutande är upptaget av begäret att bli ärad, uppsatt och
hedrad. Ty Gud låter icke bedraga sig som människor: han vämjes vid
den fåfänga människan med de ödmjuka talesätten.
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Detta högmod eller åtminstone benägenhet till högmod utmärkte nu
särskilt de ledande bland de olika partierna i Korint. Paulus går därför
till ett direkt och skarpt angrepp mot dessas högfärd, och detta angrepp
är naturligtvis icke riktat mot korintierna endast, utan skulle givetvis av
Paulus anses riktat till var och en av samma art, utan anseende till per-
son.

Han riktar angreppet först retoriskt liksom till en enda för att sedan
tala till dem i flertal:

»Vem har utmärkt dig? Vad har du, som du icke fått som gåva? Har
du fått det som gåva, varför berömmer du dig då, som om du icke fått
det?» Vem har utmärkt dig, det vill säga: vem har tillerkänt dig något
företräde framför andra? De svar, som kunna tänkas ges på denna reto-
riska fråga, äro ägnade att särskilt förödmjuka och blottställa den till-
frågade. Det riktiga svaret är naturligtvis: det är jag själv, som utmärkt
mig och eftersträvat att bli högt aktad. Men ett sådant svar ger aldrig
den högmodige, utan han hänvisar till någon människa med auktoritet
eller till någon grupp av människor eller till någon majoritet. Detta är
lika blottställande. Ty den ende, som med någon verkan och någon
innebörd skulle kunna utmärka den, som hör till en kristen församling
och bär det kristna namnet, det är Kristus. Och Kristus har förvisso
icke utmärkt den högmodige eller den skrymtaktigt ödmjuke och i hjärtat
fåfänge och tillerkänt honom något företräde. — Den enda utmärkelse,
som Kristus förlänar, det är den, att han ger en uppgift. Den uppgiften
är ett krav, icke en förtjänst. Finnes det något annat än gåvor, vare sig
dessa bestå i vältalighetens naturliga gåva eller i någon andlig nåde-
gåva? Den kristne ledaren kan ju icke peka på något, som han icke fått
såsom en gåva.

Det borde då vara tillräckligt klart, att varje högmod är uteslutet och
förkastligt. Men Paulus känner ju förhållandena, och han vet, att en
dylik »kristen» mycket väl kan svara: »Nej, jag är icke alls utmärkt
framför andra. Jag betraktar mig som den ringaste av alla, såsom en av
Kristi obetydligaste tjänare, och jag tillerkänner icke mig själv någon
förtjänst. Jag vet mer än väl, att alla förmågor, som jag möjligen har,
äro en gåva från Gud.» Och mitt under detta svar kan han dock vara
fylld av den största uppblåsthet och högfärd, mot vilken fariséens i
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templet är en obetydlighet. Därför frågar Paulus rakt på sak: »Varför
förhäver du dig då, som om du själv vore något?» Han träffar den
högfärdige på dennes ömma punkt: rädslan för att synas löjlig eller
dum. Ty den fåfänge är ju ofta feg, och intet fruktar han så, som att bli
ansedd för löjlig eller dum. Men nu är det onekligen så, att endast den
mycket dumme förhäver sig över det, som han fått av andra.

Högmodet och självtillräckligheten ligga på samma plan som den
vishet och självklokhet, vilken är en dårskap inför Gud, och såsom den
rättfärdighet, som för alltid utesluter från ett högre liv. De hänga ju
också faktiskt tillsammans hos det slags »kristna», som Paulus här till-
rättavisar. Liksom högmodet och självklokheten hindra en människa
från att mottaga Kristus, så blir det ett hinder, om de smyga sig in i det
kristna livet. De hindra då människan att gå framåt i detta kristna liv, de
hindra varje fördjupning, varje verkligt »stigande från klarhet till klar-
het», de medföra ett andligt stillestånd, som till slut omärkligt medför
andlig död. Ty de inbilla den kristne, att han redan har allt eller det
mesta av det, som han såsom kristen kan ernå. Så skildrar också Paulus
på ett dräpande sätt dessa kristna ledares sinnesförfattning och vad de
leva i för illusioner:

»I ären kantänka redan mätta, I haven redan blivit rika; oss förutan
haven I blivit sannskyldiga konungar! Ja, jag skulle önska, att I verkli-
gen haden blivit konungar, så att vi kunde få bliva edra medkonungar.»
Orden »mätta», »rika» och »konungar» åsyfta andliga förhållanden.
De kristna ledarna i Korint och de, som följde dem, menade tydligen,
att de redan sutto inne med den fulla andliga rikedomen. (Jämför brevet
till församlingen i Laodicea i Joh. Upp. 3:17: »Du säger: ’Jag är rik, jag
har vunnit rikedomar och behöver intet’ och du vet icke, att just du är
eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.») De uppföra
sig, som om de redan befunne sig i det messianska riket, och som om
de redan »regerade med Kristus». Nog skulle Paulus också önska, att
fullkomningens tid redan vore inne; då skulle han och de övriga
apostlarna ju också ha del i denna och vara medregenter i Gudsriket.
Men han och apostlarna veta bättre. De hänge sig icke åt några illusio-
ner. De se läget sådant det är. Och hur ha apostlarna det, hur har Paulus
det i verkligheten? Jo, säger han,
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»Mig tyckes, att Gud har ställt oss apostlar här såsom de ringaste
bland alla, såsom livdömda män; ett skådespel hava vi ju blivit för värl-
den, för änglar och människor. Vi äro dårar för Kristi skull, men I ären
kloka i Kristus; vi äro svaga, men I ären starka; I ären ärade, men vi äro
föraktade. Ännu i denna stund lida vi både hunger och törst, vi måste
gå nakna, vi få uppbära hugg och slag, vi hava intet stadigt hemvist, vi
måste möda oss och arbeta med våra händer. Vi bliva smädade och
välsigna likväl; vi lida förföljelse och härda dock ut; man talar illa om
oss, men vi tala goda ord. Vi hava blivit såsom världens avskum, såsom
var mans avskrap, och vi äro så alltjämt.»

De korintiska kristna och särskilt naturligtvis deras ledare mena sig
ha uppnått stor andlig visdom och undfått stora andliga nådegåvor. Pau-
lus och apostlarna däremot lida allt slags nöd och betryck även i lekam-
liga ting. Utstötta, föraktade, fattiga, förföljda, förtalade. Och dock är
detta sista den enda möjligheten för att kunna fylla sin uppgift i Guds
och Kristi tjänst, alltså för att ha kommit till en början på den kristna
vägen. Genom detta blir kontrasten mellan de korintiska kristnas
illusionshimmel och den nakna verkligheten så mycket större. De förra
tro sig vara mäktiga i Guds rike, apostlarna äro fattiga och föraktade i
världen. Och dock: Guds kraft fullkomnas endast i svaghet. Det som
Paulus genomgår är den enda genomgångsporten för Guds kraft. »Qui
prúdens, fórtis, famósus córam múndo ésse vult, non pótest ésse prúdens
aut pótens aut famósus in Christo.» (Den som vill vara vis, mäktig och
ansedd inför världen, han kan icke vara vare sig vis, stark eller berömd
i Kristus. [Cornely.]) Därför kan Paulus säga: » Vi äro dårar för Kristi
skull, men I ären ’kloka’ i Kristus; vi äro svaga, men I ären starka; I
ären ärade, men vi äro föraktade.»

Guds kraft visar sig icke, ej heller träder Kristi Ande in i världen
och sprider sina verkningar bland människorna genom sådana ledare,
som i sin kloka självtillräcklighet ha förstånd att ordna det väl för sig
såväl med världens makter som med sina egna vilseförda anhängare
och beundrare. Den visar sig i sådana, som liksom apostlarna icke en-
dast äro utblottade på det nödvändigaste, i ständiga bekymmer, förak-
tade av människor, utan till och med äro ställda liksom brottslingarna
och de förföljda kristna på arenan för att inför en åskådaremassa kastas
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för de vilda djuren, ehuru här denna arena är hela världen och åskå-
darna både människor och änglar.

Ja, med en annan bild kan Paulus säga, att apostlarna ha blivit värl-
dens avskum, var mans avskrap. »Avskum» (grek. perikátharma) är
sådant, som sopas ut ur huset, »avskrap» (grek. perípsäma) är sådant,
som skuras eller skrapas bort. Orden förekomma även i betydelsen av
reningsmedel, försoningsoffer, lösepenning. Den svenska kyrkobibeln
torde emellertid ha gjort rätt, då den valt översättningarna »avskum»
och »avskrap». Häri ligger en intressant och typisk omvändning av
begreppen, i synnerhet de fariseiska, något som genomgående utmär-
ker den kristna erfarenheten. De fariseiska begreppen och de allmänna
förnuftiga föreställningarna däremot äro ju i övervägande grad
överensstämmande med varandra. I fariseiskt och vanligt språkbruk kan
man nu tala om den syndige, lastbare eller moraliskt ogillade såsom ett
»avskum». »Avskum» äro enligt fariseiskt och vanligt bildspråk de
dåliga människorna, de, som de riktiga och rättfärdiga se ned på. Som
avskum gäller den orättfärdige i den rättfärdiges ögon. (Jfr Vish. 2:16.)
Det är ju ett naturligt fariseiskt sätt att se på saken. Men den kristna
erfarnheten är, att de ädlaste kristna äro ett avskum för världen och för
de rättfärdiga. Själva apostlarna äro sådana perikathármata, ett sådant
perípsäma.

Det var givetvis icke alla de kristna i Korint, som hörde till detta
slag av människor, som så skarpt klandrats av Paulus, ehuruväl i var
och en fanns en liten möjlighet att bli något liknande, och varningen
därför mycket väl kunde ställas till hela församlingen. Hela försam-
lingen fick såsom sin känna den brist, som kännetecknade en del av
den. Men för att de vanliga, enkla, anspråkslösa och ärliga kristna icke
skulle bliva alltför nedtryckta, — faran är ju, att just de, för vilka ett
klander icke är menat, taga åt sig detta, under det att de, som varit
avsedda, i sin självgodhet icke känna sig träffade, — så fogar nu Paulus
till de klandrande orden några andra, till dessa hederliga och ärliga
kristna riktade ord:

»Detta skriver jag icke för att komma eder att blygas, utan såsom en
förmaning till mina älskade barn. Ty om I än haden tio tusen uppfost-
rare i Kristus, så haven I dock icke många fäder; det var ju jag som i
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Kristus Jesus genom evangelium födde eder till liv. Därför förmanar
jag eder: Bliven mina efterföljare.»

Om de lärare, som göra sig breda i Korint, kunna kallas uppfostrare,
så står dock alltfort Paulus i en särställning till de kristna, som blivit
omvända genom hans predikan. De ha ju blivit födda till ett nytt liv,
och Paulus kan därför räkna sig som deras andlige fader. Och hur gott
förhållandet än är mellan uppfostrare och elever, så är det dock ett helt
annat, djupare och innerligare band mellan fader och barn. Därför kan
ock Paulus uppmana de kristna i Korint att bliva hans efterföljare
(mimätái). Detta är icke detsamma, som när en uppfostrare vill vara ett
föredöme för andra. Ty det är ju just allt detta, vilket skulle kunna vara
ett moraliskt föredöme, som Paulus nyss frånkänt de kristna ledarna.
Som farisé kunde Paulus söka att vara ett föredöme, och för att vara ett
föredöme hade han också varit en bland de ivrigaste att söka förfölja
och tillintetgöra de kristna. Nu såsom kristen är det något annat än
föredöme, han vill vara: nu kan han uppmana de kristna att följa med
honom i den försakelse och frihet från all andlig och världslig storhet,
som den kristne åtnjuter i Kristi efterföljd. Det är ödmjukhetens — den
äkta, omedvetna ödmjukhetens — och självförsakelsens liv, som de
kristna kunna följa med i.

Paulus står i sådan innerlig förbindelse med de kristna som en fader
med sina barn. Han vill därför icke endast utväxla brev med dem. Han
vill helst om möjligt själv besöka dem. Men tills detta är möjligt, vill
han gå en medelväg: att till dem sända sin medarbetare Timóteus. Se-
dan han nu kallat de kristna i Korint sina barn och erinrat dem om att de
verkligen äro detta, har han därmed också förberett dem på, i vilket
sinnelag de skola taga emot Timoteus; nämligen såsom en, som är Pauli
»älskade och trogne son» i Herren, alltså såsom en deras äldre broder i
den kristna tron:

»Just för denna saks skull sänder jag nu till eder Timoteus; min äls-
kade och trogne son i Herren; han skall påminna eder om, huru jag går
tillväga i Kristus, i enlighet med den lära jag förkunnar allestädes, i alla
församlingar.»

Genom den förbindelse, i vilken Timoteus nyligen stått till Paulus,
och den gemenskap, han åtnjutit med honom under resorna omkring



84

till församlingar och orter, där församlingar grundats, kunde Timoteus
lämna korintierna upplysningar om mycket, som breven icke räckte till
för, framför allt låta dem få reda på, hur det gick till i de övriga försam-
lingarna, för att de skulle ha ledning därav. Ty egentligen skulle det icke
finnas någon väsentlig skillnad i liv och tanke mellan de olika försam-
lingarna, lika litet som det skulle finnas mellan grupper inom en och
samma församling. Man kan här jämföra, hur Paulus uttrycker sig längre
fram i brevet, då han med hänvisning till den kyrkliga seden avklipper
all vidare diskussion: »om nu någon vill disputera, så må han veta, att
vi för vår del icke hava en sådan sedvänja, ej heller andra Guds försam-
lingar» (1 Kor. 11:16).

Korintierna behöva emellertid icke tro, att Paulus, därför att han sände
Timoteus, har försvagats i sin önskan att själv komma till Korint. Han
skall, om Gud så vill, komma själv, och det snart. Därvid skall han
pröva de andar, som anstiftat söndringarna i Korint. Dessa känna sig nu
säkra i förhoppningen, att Paulus icke skall komma. Men Paulus skall
nu närmare granska, hur det förhåller sig med deras andliga kraft. I
detta sammanhang präglar han åter ett av de mäktiga ord, som gå långt
utöver den tillfälliga situationen i Korint: »Guds rike består icke i ord,
utan i kraft»:

»Nu är det väl så, att somliga hava blivit uppblåsta, under förmenande,
att jag icke skulle komma till eder. Men om Herren så vill, skall jag
snart komma till eder; och då skall jag lära känna, icke dessa uppblåsta
människors ord, utan deras kraft.

Ty Guds rike består icke i ord utan i kraft (4:20).
Vilketdera viljen I nu: skall jag komma till eder med ris eller i kärlek

och saktmods ande?»
Vad menar nu Paulus med, att Guds rike icke består i ord, utan i

kraft? Det ger uttryck åt en hans egen erfarenhet, som man närmast får
tänka sig sammanhänga med hans övergång från fariseismen till kris-
tendomen. Han har således som farisé haft en åskådning, enligt vilken
Guds rike i viss mening skulle kunnat sägas bestå i ord. Nu har han lärt
sig, att så icke är, utan att det består i kraft.

I vad mån kunde nu Paulus som farisé ha tänkt sig Gudsriket kunna
bestå endast i ord? Jo, på det sättet, att han som farisé menade, att den
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första förutsättningen för att Gudsriket förverkligades på jorden var, att
människorna hade kunskap om Guds vilja. Ty endast om människor
förverkligade Guds vilja, kunde Gudsriket komma, och för att kunna
göra Guds vilja måste de ha kunskap om den. Men om man har kun-
skap om Guds vilja och gör efter den, då är också enligt Guds löfte
visst, att Gudsriket kommer till stånd på jorden.

Vad Paulus hade lärt sig genom den nya, allt omvälvande erfarenhet,
varigenom han blev kristen, var nu bland annat, att Gudsriket icke kom-
mer till stånd på detta »naturliga» sätt. Det måste komma något allde-
les nytt till. Bland människorna uppkommer icke Guds rike endast ge-
nom att de handla annorlunda och ordna förhållandena, såsom Guds
lag, det vill säga morallagen, föreskriver. Det hjälper icke med kunskap
om Guds vilja och icke med att göra Guds vilja. Ty den, som gör Guds
vilja, men förblir den gamla människan, han gör i själva verket icke
Guds vilja utan tvärt emot den (Rom. 2:17-24). Den, som vill göra
Guds vilja och anstränger sig härför, han kommer att göra det onda.

Men med Kristus har en ny kraft kommit in i världen. Hos de kristna
fann Paulus också denna kraft (dúnamiv) vara verksam. Den omskapade
dem, den verkade i dem. Det blev ett nytt liv. Det uppstod hos männis-
kan något, som icke funnits där förut, och detta kallades Kristi Ande
eller Anden eller Guds Ande. Ty här förnam man Gudsriket såsom nå-
got, som fanns till i världen.

Så var ock den lära, som väckte människor till detta nya liv, icke
blott en sedelära eller ett blott meddelande om något som Gud gjort,
eller en ny upptäckt om livets mening och världens sammanhang. Det
var varken en morallag eller en uppenbarelse i ord från Gud eller en ny
livsåskådning, utan det var ett evangelium, som bars av kraft och som
var kraft, som själv verkade genom att den andekraft, som var Kristus,
levde i det. Hur realt detta verkligen uppfattades av Paulus, torde för en
modern tid vara svårt att föreställa sig, enär denna tid ju har mera vant
sig vid sådana betraktelsesätt, som stå fariseismen nära. Att förstå Pau-
lus såsom farisé, innan han blev kristen, torde vara lätt. Att följa honom
i hans tankegång och uttryckssätt efter det han blivit kristen, har däre-
mot stora svårigheter.
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Att Guds rike består icke i ord, utan i kraft, betyder alltså ingalunda
endast, att det icke räcker med lära, utan att det också måste vara ett
leverne efter läran, eller att kristen kunskap icke åstadkommer Guds-
riket, utan att det även eller framför allt beror på, om det blir kristna
gärningar. För Paulus skulle rent av såväl lära som leverne i denna
mening vara ord utan kraft, under det att han skulle kunna säga, att, där
det nya livet finnes, där Kristi Ande verkar, där är icke blott levernet
utan även läran kraft.

Tillämpat på förhållandena i Korint betyder nu detta Pauli uttalande
närmast, att han kommer att pröva de »uppblåsta» människor, som för-
häva sig över sin vishet och förfarenhet i kristendomen, genom att se
efter, hur det är med deras andliga kraft, det vill säga med deras nya liv,
kraften i deras lära och liv.

Emellertid är det icke endast de »uppblåsta», som få stå till ansvar
för sin okristna hållning. Ehuru de hårda orden och klandret endast äro
riktade till dem, bär dock hela församlingen, som nämnts, ett ansvar för
vad som förekommer i församlingen. Därför sänder han brevet till för-
samlingen såsom sådan, och då han kommer personligen, kommer han
icke till någon viss grupp, vare sig vänner eller fiender, utan till för-
samlingen i dess helhet. Därför får hela församlingen känning av den
hållning, Paulus måste intaga till förhållandena i församlingen. Detta
är meningen med hans fråga: »Skall jag komma till eder med ris eller i
kärlek och saktmods ande?» Denna fråga leder emellertid redan över
till nästa huvudavdelning i brevet. Ty liksom hela församlingen göres
ansvarig för de »partisöndringar» som utgjort huvudämnet för den hit-
tillsvarande delen av brevet, så är församlingen också ansvarig för an-
dra missförhållanden, såsom det han nu närmast kommer till.
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II.
Kroppen ett Andens tempel

5:1-6:20

»Veten I icke, att litet surdeg syrar hela degen?» (5:6.)
»Allt är mig lovligt, men jag bör icke låta något få makt över mig.»

(6:12.)
»Veten I då icke, att edra kroppar äro Kristi lemmar?» (6:15.) »Veten

I då icke, att eder kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i eder,
och som I haven undfått av Gud?» (6:19.)

I ett tidigare brev till församlingen i Korint (jfr ovan sid. 22 f.) hade
Paulus klandrat den slapphet, som församlingen i Korint visat mot sexu-
ella försyndelser. Här i detta brev har han också en anledning att komma
in på denna fråga. Den särskilda anledningen är, att en medlem av för-
samlingen har ingått giftermål med en kvinna, som förut varit gift med
hans fader, alltså är hans styvmoder (grek. mätryjá, lat. novérca). Detta
är för Paulus något alldeles oförenligt med kraven på en kristen livsfö-
ring och räknas av honom såsom otukt (pornéja). Det var något, som
icke ens förekom bland de icke-kristna, i det att giftermål mellan dem,
som genom föregående giftermål voro nära befryndade, var förbjudet
enligt romersk lag. I stället för att ägna sin uppmärksamhet åt ofrukt-
bara diskussioner om vishetsfrågor borde korintierna ha tillsett, att inga
sådana fläckar på församlingens anseende finge förekomma.

»Det förljudes såväl att överhuvud otukt bedrives bland eder, som
ock att sådan otukt förekommer, som man icke ens finner bland
hedningarna, nämligen att en son har sin faders hustru. Och ändå ären I
uppblåsta och haven icke fastmer blivit uppfyllda av sådan sorg, att I
haven drivit ut ur eder krets den, som har gjort detta.
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Jag, som väl till kroppen är frånvarande men till anden närvarande,
har för min del redan, såsom vore jag närvarande, fällt domen över den,
som har förövat en sådan ogärning:

i Herren Jesu namn skola vi komma tillsammans, I och min ande,
med vår Herre Jesu kraft, och överlämna den mannen åt Satan till köt-
tets fördärv, för att anden skall bliva frälst på Herren Jesu dag.»

Det är icke tvivel om, att Pauli uttryck »att en son har sin faders
hustru» betyder, att det finnes en medlem i församlingen, som ingått
giftermål med en kvinna, som varit hans faders hustru. Detta framgår
av att det säges, att sådant icke ens förekommer bland hedningarna. Ty
vore det fråga om en incestuös eller utomäktenskaplig förbindelse med
en styvmoder, så vore detta intet för den dåtida omoralen okänt. Det
kan alltså endast vara fråga om ett verkligt äktenskap. Och då ett sådant
naturligtvis icke kunnat komma till stånd, då kvinnan ännu var gift
med den ifrågavarande mannens fader, så följer, att det fall, som avses,
är ett giftermål ingånget mellan en man och en kvinna som varit hans
faders hustru. Detta bedömes nu av Paulus såsom ett illegitimt äkten-
skap, och det illegitima (otillåtna) äktenskapet benämner han, med
bibehållande av sitt fariseiska språkbruk, för »otukt» (grek. pornéja,
hebr. zenúth).

Liksom man icke har anledning att tänka sig de söndringar, om vilka
Paulus talar i de fyra första kapitlen av sitt brev, såsom alltför allvarliga
utan såsom från modern synpunkt närmast rent oförargliga, så är även
detta »otuktsfall» att bedöma försiktigt. Det råder intet tvivel om, att
Paulus bedömde det synnerligen strängt. Men det finnes anledning på-
peka, att det inom församlingen torde ha anförts nog så vägande skäl
för att överse med förhållandet. Först och främst var det redan enligt
judisk uppfattning intet brott. En hedning, som övergått från heden-
domen och intagits i församlingen, ansågs icke vara bunden av några
släktförhållanden, som han kommit in i under sin hedniska tid. För en
till judendomen övergången hedning, en proselyt, var giftermål med en
f.d. styvmoder uttryckligen tillåtet. Det är nu helt naturligt, att bland de
kristna den föreställningen kunde uppkomma, att de, som ju voro ännu
mera medvetna om den stora skillnaden mellan det förkristna och det
kristna livet än judarna om skillnaden mellan det förjudiska och det
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judiska, över huvud vore fria i förhållande till hedniska släktskapsband
och äktenskapshinder.

Att det här är fråga om ett förkristet släktskapsförhållande, göres
troligt därav, att Paulus icke med ett ord klandrar kvinnan i fallet. Det
vill alltså säga, att hon icke är medlem av församlingen, med andra ord
icke kristen.

Huru än med denna sak må förhållit sig, är det avgörande den stränga
inställning till saken, som träder till synes hos Paulus. I sexuella ting
har Paulus, som vi redan påpekat, genom sin övergång från fariseismen
till kristendomen icke blivit mildare utan snarare strängare. (Jfr ovan
sid. 25.)

Över den »brottslige» församlingsmedlemmen låter nu Paulus en
domstol sitta till doms, med Paulus i domaresätet. Han framställer detta
så, som om han fastän till kroppen frånvarande dock vore andligen när-
varande i denna domstol. Och domen förkunnas med formell högtid-
lighet, såsom vi få tänka oss, att en sådan apostolisk dom avkunnades:

»Sedan jag och församlingen i Korint sammankommit i vår Herres
Jesu Kristi namn, avkunnar jag i vår Herres Jesu Kristi namn denna
dom: ’Den mannen överlämnas åt Satan till köttets fördärv, för att an-
den skall bliva frälst på Herren Jesu dag’.»

Men samtidigt säger Paulus, att han väntat sig, att församlingen skulle
av sig själv styrt om att den, som gjort sådant, drivits ut ur deras krets.

Det uppstår då frågan, vad som menas med denna underligt formu-
lerade dom: »att överlämna mannen åt Satan till köttets fördärv, för att
Anden skall bliva frälst på domens dag». Att överlämna åt Satan har
fattats såsom likabetydande med att driva ut ur församlingens krets,
d.v.s. bannlysa. Genom att drivas ut ur församlingen fördes ju den
utdrivne ut i det liv, som han lämnat, och i den värld, som stod i det
ondas våld. Men svårt är att inse, hur detta skulle leda till att anden blev
frälst. Förhållandet torde i stället kunna i någon mån klargöras på föl-
jande sätt:

Det, som Paulus klandrar, är nu icke i första rummet den person, det
här är fråga om. Han börjar med att klandra församlingen. Det anstöt-
liga var, att man tolererade ett sådant handlingssätt och därmed, på grund
av den enhet, som bör råda i en kristen församling, likasom förklarade
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detta handlingssätt för kristet. Det anstötliga var alltså, att församlingen
icke visade detta ifrån sig. Mannen i fråga, för såvitt han höll fast vid
sitt förhållande, skulle givetvis exkommuniceras. Men så kommer do-
men, som nu gäller den enskilde församlingsmedlemmen. Här övergår
Paulus ifrån omsorgen om församlingen till omsorgen om församlings-
medlemmen. Liksom han vill, att församlingen skall bevaras från det,
som är ont, så vill han också, att den enskilde skall frälsas. Detta sker
genom att han överlämnas åt Satan till köttets fördärv. Detta måste då
innebära något, varigenom den dömde själv renas och luttras genom att
hans kött, det vill säga hans syndiga natur, tillintetgöres. Att överlämna
åt Satan betyder då att överlämna åt kroppsliga lidanden, sjukdom och
plågor, som verka luttrande. Detta kan kallas att överlämna åt Satan,
därför att det innebär, att den därav drabbade undandrages det osynliga
beskydd till kropp och livsfunktioner, som Anden, bönen och tron omge
den kristne med. Jfr domen över kvinnan Jesabel i Joh. Upp. 2:21, 22:
»Jag har givit henne tid till bättring, men hon ville icke göra bättring
och upphöra med sin otukt. Se, jag vill lägga henne på sjuksängen; och
över dem, som med henne begå äktenskapsbrott, vill jag sända stor
vedermöda, såframt de icke bättra sig och upphöra med att göra hennes
gärningar.»

Paulus bär själv på en sjukdom, som han kallar en påle i köttet
(skólops tä sarkí), men som han också kallar en Satans ängel (ángelos
Satán), såsom han säger i andra korintierbrevets tolfte kapitels sjunde
vers. Det torde alltså icke råda något tvivel om att, liksom Paulus själv
av Gud är belagd med en plåga, för att han därigenom skulle kunna
desto säkrare bevaras från fördärvet, så har ock Paulus, såsom Kristi
apostel, befogenhet att överlämna en av sina andliga söner åt Satans,
d.v.s. åt sjukdomens gissel, för att han skall bliva frälst undan det and-
liga fördärvet. Men däremot är också den dömde ställd under nåden,
under Guds nådiga vilja, liksom Paulus själv är under nåden, då han
har sin törntagg i köttet, såsom Gudsordet lyder till honom: »Min nåd
må vara dig nog». (2 Kor. 12:5.)

Det kan därför sättas i fråga, om Pauli dom innebär något utöver
bannlysningen, såsom en extra plåga, som skall komma den bannlyste
till del i hans utstötta tillstånd. Det finnes en annan möjlighet, vilken
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synes bäst överensstämma såväl med Pauli språkbruk som med sam-
manhanget i brevet, nämligen att Pauli dom är ett alternativ till
bannlysningen. Det är som om Paulus ville säga: för församlingens
skull är det nödvändigt att rensa ut något sådant ur församlingen, för
den enskilde är det nödvändigt, att hans synd rensas ut ur honom. Det
förra sker genom församlingens utdrivande av synden, det senare sker
genom Pauli dom. Om bägge förverkligas, så har församlingen kunnat
bannlysa det onda ur sig, men den enskilde syndaren har icke behövt
stötas ut ur församlingen, utan han har bevarats i Kristi nåd till Kristi
Jesu dag. (Jämför vad som säges längre fram, sid. 303 f., i samband
med 2 Kor. 2:5-11.)

Paulus kommer emellertid tillbaka till församlingens plikt att se till,
att den hålles ren. Den skall veta, att den i sin helhet är helgad åt Kris-
tus, och att Kristus har offrats för församlingens skull.

»Det är icke väl beställt med eder berömmelse. Veten I icke, att litet
surdeg syrar hela degen? Rensen bort den gamla surdegen, så att I bli-
ven en ny deg. I ären ju osyrade; ty vi hava ock ett påskalamm, som är
slaktat, nämligen Kristus. Låtom oss därför hålla högtid, icke med gam-
mal surdeg, icke med elakhetens och ondskans surdeg, utan med renhet-
ens och sanningens osyrade bröd.»

Paulus tillgriper nu en liknelse för att ännu mera inskärpa och åskåd-
liggöra det, han vill säga. Han beräknar, att detta brev skall komma
korintierna till handa, när det är påsk eller strax före påsk. De korinti-
ska kristna skola alltså befinna sig i påskfirandet eller i förberedelserna
till påsken. De skola då tillreda osyrat (ojäst) bröd och äta påskalammet.
De böra då ha så mycket lättare att förstå, vad Paulus menar, när han
erinrar dem om att det endast behövs helt litet surdeg för att hela degen
skall bli sur, och alltså fördärvad, oduglig till påsk- och högtidsmåltiden.
Om de alltså behålla »surdegen», det är den sedeslöse, ibland sig, så är
hela deras församling som ett fördärvat bröd. Och dock skola de veta,
att de såsom kristna äro kallade till att vara »osyrade», det vill säga
heliga, utan vank och lyte.

Och då de nu äta påskalammet, må de erinra sig, att hela deras liv är
ett högtidsfirande, hela deras liv som kristna är en påsk, och att påska-
lammet i högsta mening, det egentliga påskalammet, som en gång slak-
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tats, nämligen Kristus, alltid är hos dem. Hela deras liv må alltså vara
som en påskhögtid, från vilken all surdeg är bannlyst, men också verk-
ligen all surdeg, alltså icke blott den, som givit anledning till denna
Pauli förmaning, utan all ondska och elakhet (kakía kai ponäría). Deras
osyrade bröd må i stället vara renhet (eilikrinéia) och sanning, motsat-
sen till ondska och skrymteri.

Från detta kommer då Paulus helt naturligt in på den allmänna frå-
gan om umgänge med sådana, som föra en okristen vandel. Redan förut
hade Paulus, nämligen i det för oss förmodligen förlorade, verkliga
första brevet till korintierna, skrivit om detta, men vad han då skrivit
hade delvis blivit missförstått.

Han klargör nu detta på följande sätt:
»Jag skrev till eder i brevet att icke umgås med otuktiga — dock

menade jag icke i allmänhet denna världens otuktiga, eller girige eller
roffare eller avgudadyrkare, enär I ju då måsten gå ut ur världen. Men
nu har jag skrivit till eder (för att säga), att I icke skolen umgås, om
någon som kallas broder är otuktig eller girig eller avgudadyrkare eller
smädare eller en drinkare eller roffare, så att I icke ens äten tillsam-
mans med en sådan. Ty vad har jag med att döma de utomstående. Dem
innanför haven ju I att döma. Dem utanför skall Gud döma. ’Driven ut
från eder den som är ond’» (5 Moseb. 13:5, 22:21-24).

Att bland de syndare, som kunna tänkas tillhöra församlingen, näm-
nas även avgudadyrkare, må icke förvåna. Ty alla dessa laster äro att
förstå i hela deras vidd. Avgudadyrkare är således den, som med sitt
hjärta hänger vid något, som är mot Kristus. »Roffare» är den, som
tager en annans egendom, hur det än sker. Jämför hur i 1 Joh. 5:21
aposteln varnar de kristna för avgudadyrkan.

Att utesluta ur umgänget var en regel, som Paulus givit. Denna regel
hade nu kunnat missförstås så, att därmed menades det allmänna um-
gänget i världslig mening. Detta missförstånd hade då lett till, antingen
en alldeles för rigorös exklusivitet, eller, vilket torde ha blivit den van-
ligare följden, att man betraktat Pauli anvisning som omöjlig att efter-
följa. Paulus bestyrker nu, att så är. Så fattad är regeln omöjlig. Detta
redan därför, att de laster, som här komma i fråga, äro så pass mång-
skiftande, att de sträcka sig utöver ett vitt område av den värld, i vilken
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man lever. Man skulle alltså få draga sig undan världen helt och hållet.
Men framför allt därför, att man icke kan göra någon åtskillnad mellan
den ena människan och den andra. Detta är den viktigare innebörden i
Pauli ord: »då måsten I ju gå ut ur världen».

När Paulus här säger, att församlingen äger att döma dem, som äro
»innanför», d.v.s. som tillhöra den kristna församlingen, så åsyftas up-
penbarligen en dom, som avkunnas av församlingen själv genom en
församlingens egen domstol. Det är alltså fråga om det, som kallas kyr-
kotukt. På denna kyrkotukt ha vi ju exempel i de båda korintierbrev,
som vi här syssla med. Det han här säger anknyter följaktligen till det
närmast föregående i detta kapitel, som ju är ett tydligt fall av sådant
domstolsförfarande. Och i andra korintierbrevet 2:5-8 finna vi ett annat
exempel på kyrkotukt, där vi även få en antydan om, hur man skulle
förfara, då ett utdömt straff skulle upphävas och den dömde skulle åter-
upptagas i gemenskapen. Det är nu här viktigt att lägga märke till, att
beivrandet av felsteg icke överläts åt den enskilde kristne. Han hade
icke att taga befattning med att verkställa Guds dom. Endast genom ett
högtidligt och i vederbörlig ordning, inför Guds ögon och i Kristi ande,
företaget domstolsförfarande och genom därtill befogade kunde do-
men avkunnas. Den enskilde kristne, även om han vore en församling-
ens betrodde och av Kristus till särskild tjänst kallad, är alltså icke be-
fogad till att döma eller få en dom verkställd utan endast till att hjälpa
och leda den som felat. Men samtidigt betonas, att här också verkligen
skall företagas en sådan dom, när förhållandena så kräva. Denna dom
innebär nu, såsom redan nämnts, en uteslutning ur den kristna gemen-
skapen med vad detta medför av förlorat andligt beskydd. Främst inne-
fattar en sådan uteslutning ett avvisande från bordsgemenskapen, d.v.s.
från den kristna bordsgemenskapen vid brödramåltiderna. Det är en
uteslutning ur nattvardsgemenskapen och det kristna mysteriet. Det,
som här avhandlas, har därför intet att göra med beivrandet av enskilda
oförrätter, vilket ju var reglerat genom Jesu, egna anvisningar (Matt.
18:15-17). Men även i ett enskilt oförrättsfall kan beivrandet stundom
vara okristligt. Så anser Paulus det vara okristligt, när två kristna, —
som alltså äro bröder och tillhöra en och samma nya värld med samma
nya liv, — draga personliga tvistefrågor inför världslig rätt:
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»Huru kan någon av eder taga sig för att, när han har sak med en
annan, gå till rätta icke inför de heliga utan inför de orättfärdiga? Veten
I då icke, att de heliga skola döma världen? Men om nu I skolen sitta
till doms över världen, ären I då icke goda nog att döma i helt ringa
mål? I veten ju, att vi skola döma änglar; huru mycket mer böra vi icke
då kunna döma i timliga ting? Och likväl, när I nu haven före något
mål, som gäller sådana ting, sätten I till domare just dem, som äro ringa
aktade i församlingen! Eder till blygsel säger jag detta. Är det då så
omöjligt att bland eder finna någon vis man, som kan bliva skiljedo-
mare mellan sina bröder? Måste i stället den ene brodern gå till rätta
med den andre, och det inför de otrogna? Över huvud är det redan en
brist hos eder, att I gån till rätta med varandra. Varför liden I icke hellre
orätt? Varför låten I icke hellre andra göra eder skada? I stället gören I
nu själva orätt och skada, och detta mot bröder.»

Redan i den judiska församlingen var det förbjudet att föra process
inför icke-judisk domstol (BT Gittin 88 b; Tanchuma, Mišpatim 91 a).
Judarna hade ju också i den hellenistisk-romerska världen av den ro-
merska statsmakten fått vidsträckt rättighet att utöva egen domsrätt (ha
egen jurisdiktion), en domsrätt, som till och med ofta skyddades av den
romerska makten: en judes underkastelse under en judisk domstols ut-
slag var icke hans eget frivilliga åtagande, utan den romerska makten
ställde sig bakom detta utslag. Samma rättsbarhet åtnjöto ock de kristna
från början.

Hur kunde det då komma sig, att det i Korint fanns kristna, som
hellre valde att draga tvistefrågor inför världslig domstol? Man får be-
tänka, att de tvistefrågor, som här åsyftas, voro helt vanliga, civilrätts-
liga saker (biotiká, biwtiká), som intet hade med deras kristna reli-
giösa eller moraliska förhållande att göra: i fråga om tolkningen av ett
kontrakt, en äganderättsfråga, en köpehandling, någon affärstransak-
tion. Det kunde synas rätt naturligt, att man valde att uppsöka en ro-
mersk domstol. Ty det var icke fråga om något, som i och för sig be-
tydde en fiendskap eller ovänskap mellan de två processande. Det kunde
helt enkelt betyda, att de ville veta, vilket som var riktigast, och ansågo
sig icke själva kompetenta att avgöra detta, och att det var nödvändigt
för det sociala anseendet att hålla på sin rätt. Att man då gick till en
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romersk domstol, var icke så underligt, då här givetvis fanns den juri-
diska kompetensen och erfarenheten. De romerska domstolarna voro
dessutom utmärkta för stor oväld och rättrådighet. De kristna, som förde
sina saker inför domstol, kunde däremot härstamma från helt olika folk
med olika rättsuppfattning.

Paulus sätter nu icke heller i fråga, att någon orätt skulle komma till
stånd genom de världsliga domstolarna. Han motsätter sig endast själva
tillvägagångssättet och sätter sin egen grundsats i stället: de kristna
skola avgöra alla sina gemensamma frågor inom församlingen, d.v.s.
alla frågor, som endast ha avseende på medlemmar av församlingen.
Detta för att de ständigt skola vara medvetna om att ha kommit in i en
ny värld och begynt ett nytt liv.

För att än mer inskärpa det felaktiga i att kristna föra processer inför
världslig domstol, erinrar han dem om en sats, som han tydligen förut-
sätter vara för dem väl bekant, men som ju för många av en senare tids
människor torde synas rätt främmande: »de heliga skola döma värl-
den». De av dem, som voro före detta judar, voro ju icke främmande
för tanken, att de »utvalda» — alltså Israel eller de i Israel, som varit
rätte israeliter — en gång skulle få härska över världen och döma värl-
den. Detta skulle ju nämligen ske i den messianska tiden, det messianska
riket. Men nu var det ju allbekant, att det, man lärt sig som jude, det
kunde ju mycket väl visa sig vara alldeles felaktigt, då man blivit kris-
ten. Så hade det ju blivit för Paulus och för de flesta. Men vad som
under inga omständigheter var felaktigt, det var vad som stod i de he-
liga skrifterna, när dessa lästes och förstodos rätt. Nu hörde till de he-
liga skrifter, som voro mest lästa och kända av de första kristna, och
som Jesus själv förutsätter, att hans åhörare känna till, den bok som
senare blev känd under namnet Första Henoksboken. Här förekomma
på flera ställen uttalanden liknande det, som Paulus anför: »de heliga
skola döma världen» (Sås. 1 Hen. 48:9, 95:3, 96:1, 98:12). Dessutom
hade Jesus själv tillsagt sina apostlar, att de en gång skulle få vara do-
mare över Israels tolv stammar: »Sannerligen säger jag eder, när värl-
den födes på nytt, då när Människosonen sätter sig på sin härlighets
tron, då skolen också I, som haven efterföljt mig, få sitta på tolv troner
såsom domare över Israels tolv stammar» (Matt. 19:28, Luk. 22:29).
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Paulus utsträcker detta löfte till alla de troende såsom domare och till
hela världen såsom föremål för domen, detta i ordagrann överensstäm-
melse med första Henoksbokens ord. »Kyrkan såsom Kristi mystiska
kropp skall få del i sin mästares konungsliga och dömande makt» (Allo).
»De heliga är organen för Kristi världsdömande och världsregerande
ställning» (Bachmann). De skola därför även döma änglarna, enär dessa
också äro organen för Guds regemente, och de frälsta människorna stå
över änglarna.

Nu hade emellertid den kristna erfarenheten och det kristna evang-
eliet lärt, att detta med världsregerandet och världsdömandet för de
kristna var något, som fick en helt annan innebörd, än det hade på ju-
diskt håll. Ty i detta löfte om världsdömande och världsregemente inne-
fattades så mycket annat. Det hette: »dömen icke, så skolen I icke varda
dömda». »Den, som vill vara främst ibland eder, han vare såsom de
andres ringaste tjänare.» De, som visste med sig, att de voro något och
hade gjort något för Gudsriket, de visades kallt bort: »Jag känner eder
icke, I ogärningsmän». Men de som fingo höra: »Kommen, I min Faders
välsignade, och tagen i besittning det rike (och alltså även domsrätt),
som är berett åt eder från världens begynnelse», det var sådana, som
ingenting gott visste med sig, och endast sådana.

Om Paulus därför utan vidare använde detta ord om de kristna så-
som de blivande världsdomarna och världsregenterna såsom argument,
utan att det låge någon särskild lärdom bakom, så måste man säga, att
Paulus på denna punkt bibehållit något av sin fariseiska syn. Här skulle
han alltså icke ha gjort sig fri från den. Men nu ligger onekligen en
ironi i Pauli användning av detta argument. Korintierna eller de bland
dem, som han här åsyftar, ansågo sig så utrustade med vishet i andliga
ting, att de till och med voro benägna att en smula sätta i fråga, om
Paulus hade en sådan vishet. De trodde sig fullmogna och trodde sig
stå högt i Guds församling. För dem var det väl då en icke alltför häp-
nadsväckande tanke att en gång få vara de, som styrde och dömde värl-
den. Åtminstone de, som prålade i sin egen kristna framskridenhet och
fullkomning, kunde icke ha funnit denna tanke alltför orimlig. Det är
här, som detta argument kommer till en förträfflig användning för Pauli
ändamål. Dessa, som äro så visa i andliga ting, och som till och med
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icke skulle tveka att på sig tillämpa ordet »de heliga skola döma värl-
den», bland dem finnes icke en enda, som är ens så vis, att enkla kristna
kunna ha det förtroendet till honom, att han kan döma rätt i ett enkelt
vardagligt tvistemål. I stället visar det sig, att de kristna ha mera förtro-
ende — och det tydligen med rätta — för de icke-kristna romerska
domarnas rättvisa och kompetens, dessa domare, som eljes föraktas i
församlingen, därför att de höra den icke-kristna, den hedniska tidsål-
dern och världen till.

Men, säger Paulus vidare, över huvud är det ett fel, att man tillmäter
de civila frågorna en sådan betydelse, att man för deras skull börjar en
process. Den kristne borde icke ha den inställningen, att han ständigt
skall behöva värna om sin rätt och sina rättigheter. Detta är ett hedniskt
sinnelag! Den kristne skulle ju i stället göra allvar av Jesu ord: »Jag
säger eder, att I icke skolen stå emot en oförrätt» (Matt. 5:39), ord, som
de kristna i Korint säkert kände till. Detta att icke kunna eller icke våga
lida en oförrätt, det var en svaghet i det kristna tillståndet och en svag-
het i den kristna församlingen, en hä´ttäma (2htthma), något som fatta-
des.

Men icke nog med, att denna noggrannhet i att hålla på sin rätt ledde
till att man drog sina tvister inför utomstående domstol. Detta sinnelag
ledde med nödvändighet till att man själv icke endast blev lidande utan
även utövande. » I stället», säger Paulus, »gören I nu själva orätt och
skada, och detta mot bröder.» Ty om en process anhängiggöres och
avgöres vid domstol, så kommer det icke blott att finnas en vinnande
part, som alltså bevisas hava blivit förorättad, utan också en förlorande,
som alltså visas hava förorättat den andre. Själva detta förfarande visar
alltså, att tillståndet i församlingen är sådant, att det finns både förorät-
tade och förorättande i församlingen.

På ett mycket fint sätt leder Paulus nu detta resonemang över till en
behandling av de grova lasterna.

»Veten I då icke, att de, som göra orätt, icke skola få Guds rike till
arvedel. Faren icke vilse! Varken otuktiga människor eller avgudad-
yrkare eller äktenskapsbrytare, varken de, som låta bruka sig till synd
mot naturen, eller de, som själva öva sådan synd, varken tjuvar eller
giriga eller drinkare eller smädare eller roffare skola få Guds rike till
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arvedel. Sådana voro ock somliga bland eder, men I haven tvagit eder
rena, I haven helgats, I haven blivit rättfärdiggjorda i Herrens, Jesu
Kristi, namn och i vår Guds Ande.»

Själva övergången från behandlingen av processandet inför världs-
lig domstol till uppräkningen av de grova lasterna är betecknande. Pau-
lus har kommit fram till att det är okristligt att strängt hålla på sin rätt.
Det vore kristligare att lida orätt. Han har vidare visat, att just detta, att
man icke vill handla i det nya livets fördragsamhets anda, det fram-
tvingar som konsekvens, att några befinnas göra orätt. Men, säger Pau-
lus vidare: de som göra orätt, de skola icke få Guds rike till arvedel, och
så räknar han upp exempel på sådana, som icke få Guds rike till arve-
del, och alla äro avsedda att vara exempel på sådana, som utöva grova
laster.

Håller man nu så strängt på sin rätt och vill ha en orätt framdragen i
ljuset och försedd med sin rätta stämpel, så att man kräver ut sin rätt, så
måste man också ställa sig under Guds stränga dom och tillerkänna
honom att också utkräva sin rätt. De ställa sig själva under lagen och
icke under nåden. De undandraga sig därmed också nådens omskapande
kraft. De bliva därigenom jämställda med alla dem, som »göra orätt»,
och, då de beröva sig det nya livets kraft, så komma de ock att falla
under samma dom som de grovt lastbara.

I övrigt är icke klandret av de grova lasterna minskat. Icke heller
åsyftar Paulus endast de grövsta och egentliga formerna av dessa laster.
Säkert gäller även för Paulus Jesus-orden, att redan den, som ser med
begär på en kvinna, är en äktenskapsbrytare, och att redan den, som
vredgas eller hånar eller föraktar sin nästa, är en dråpare. Med roffare,
hárpages (2arpagev), menas sådana, som i lagliga former — i Korint
särskilt i affärstransaktioners form — tillvälla sig något från sin med-
människa. Dessa laster utesluta från Gudsriket, det vill säga, det finnes
intet överseende med dem, de höra till de synder eller laster, för vilka
ett senare kyrkligt språkbruk skapade benämningen dödssynder. I öv-
rigt är det icke fråga om någon uttömmande eller ordnad uppräkning av
sådana laster: de äro endast exempel, tagna i den ordning, som de rinna
Paulus i sinnet. Den ena kan vara inbegripen i den andra: »Den girige
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är en avgudadyrkare», heter det till dömes i brevet till efesierna 5:5,
»girigheten, som ju är avgudadyrkan», i Kolosserbrevet 3:5.

De kristna böra erinra sig, att de blivit befriade från beroendet av
sådana laster. De i församlingen, som, innan de blevo kristna, verkli-
gen varit slavar under sådana laster i deras värsta form, ha i och med
det, att de togos upp i den kristna gemenskapen, tvagit sig rena från
sådant. Dopet var ett åskådligt sakrament för denna rentvagning. Det
ord, som här är översatt med »tvagit eder rena», nämligen apelúsasthe
(>apeloúsasqe), förekommer endast på ett ställe till i Nya testamen-
tet, och där är det i uttryckligt samband med dopet, nämligen i
Apostlagärningarnas tjuguandra kapitel vers 16, där Ananias säger till
Saulus-Paulus, som just skall bliva kristen: »Och nu, varför dröjer du?
Stå upp och låt döpa dig och avtvå dig (>apélousai) dina synder,
åkallande hans namn.»

Dopet var alltså ett sakrament, som symboliserade den rentvagning
från laster och synder, som den kristne erfor. Denna rentvagning var en
tvagning icke blott från skuldmedvetandet och från skulden utan fram-
för allt från lasten och synden själva. Den kristne blev fri från syndens
och lastens makt. Denna frihet är ett faktum, detta vill Paulus inskärpa.
På grund av att de kristna blivit fria från synden, kan han uppmana dem
att helt avhålla sig ifrån den.

Det brukar ibland framhållas, att Paulus nämner dessa laster just i
brevet till församlingen i Korint, därför att de kristna där, som, före det
de blevo kristna, övat sådana laster, lätteligen kunde tänkas återfalla i
dem. Men detta torde icke vara fallet. För dem bland de kristna i Kor-
int, som verkligen hade varit grovt lastbara, torde risken för fall i dessa
laster varit ringast. De hade så kraftigt blivit uppryckta ur förnedringen,
att deras kristna stånd icke tillät dem någon förbindelse med deras forna
liv. För dem torde risken ha varit en annan, till dömes en »uppblåsthet»
över kristen »insikt» eller en andlig överspändhet, alltså olater sådana
som Paulus behandlar i brevets fyra första kapitel och i det fjortonde
kapitlet. Lasterna utgjorde däremot en fara för de andra kristna, därför
att de omgåvo dem överallt i världen utanför och där ofta betraktades
som en ringa sak, speciellt då de sexuella förvillelserna. Men framför
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allt äro här de finare formerna av lasten en fara särskilt för dem, som
ansågo sig särskilt stränga och rättskaffens. Vidare låg faran för ett för-
fall nära till hands för dem, som läto förleda sig av tanken eller talet, att
Gud icke tog det så noga eller att allt var den kristne tillåtet, något som
Paulus strax kommer till.

Anmärkningsvärt är, att då Paulus här nämner dopet, anför han det
som en sakramental handling, som skett »i Herrens, Jesu Kristi, namn
och i vår Guds Ande» (>en t1~w >onómati toû Kuríou ) Ihsoû Cristoû
kaì >en t1~w pneûmati toû Qeoû <hmwn, in nomine Domini nostri
Iesu Christi et in Spiritu Dei nostri). Detta låter som en dopformel och
är det väl också, åtminstone i fri form, alltså i form av ett fritt återgi-
vande av dopets ord. Här äro alltså såväl Guds som Kristi och Andens
namn nämnda (trinitarisk formel). Till dopritualet kunna även orden »I
haven tvagit eder rena, I haven blivit helgade, I haven blivit rättfärdig-
gjorda» hänföra sig, (abluti estis, sanctificati estis, justificati estis), i
varje fall menar Paulus, att såväl ett helgande som ett rättfärdig-
förklarande ingå i dopets sakrament, d.v.s. i inträdet i Guds försam-
ling, i den nya verkligheten, det nya livet.

Genom dopet och inträdet i det nya livet hade de kristna blivit helgade,
de hade blivit heliga (jfr 1:1), de hade blivit till en helgedom, en Guds
helgedom. Även detta är såväl en styrka som något, som bör avskräcka
från själva tanken att lämna lasten något utrymme. Den, som det gör, är
ju lik en som skändar ett tempel. Detta ligger redan här inneslutet, och
Paulus kommer ju till det i fortsättningen, liksom han redan använt
bilden av templet och templets förstöring på församlingen och dem,
som göra något okristligt i församlingen eller tillåta detta (se ovan tredje
kapitlets sextonde vers). Biskop Ignátius, som sextio år senare skriver
till församlingen i Efesus, begagnar sig av detta ställe i Pauli brev till
korintierna och sätter därvid i stället för de olika lasternas namn helt
enkelt ordet »tempelförstörare», oikofthóroi (o)ikofqóroi). »Faren icke
vilse, mina bröder», säger han, »tempelförstörare skola icke få Guds
rike till arvedel. Om nu redan de, som efter köttet göra sådant, måste
dö, hur mycket mer den, som genom falsk lära ödelägger tron på Gud,
för vilken Jesus Kristus blev korsfäst» (Ign., Ef. kap. 16).

Det är två olika, falska eller vilseledande läror, som också kunna
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bidraga till att bringa den kristne på fall, och som här förutsättas ha
funnits i Korint.

Den ena, den som närmast är förutsättningen för Pauli nyss anförda
ord (6:9-11), appellerar till Guds stora och ständiga barmhärtighet.
Denna lära torde ha legat mycket nära till hands för dem, som kommit
till kristendomen från judendomen, antingen som judar eller prosely-
ter. Hos fariseismen var det en grundövertygelse, att, om blott männis-
kan allvarligt föresatt sig att göra Guds vilja och sagt ja till hans bud,
— »tagit på sig himmelrikets ok», — så var Gud nådig och överseende
med hennes bräcklighet. Gud var mildare enligt judisk än enligt kristen
uppfattning. (För fariseisk uppfattning fanns egentligen inga andra döds-
synder än ateism, förnekelse av de dödas uppståndelse och av bibelns
helighet.) Det var alltså icke så underligt, om sådana argument kunde
höras i Korint som dessa: »Icke är väl Kristi Gud mindre barmhärtig än
den Heliga Skrifts Gud? Är det icke samme Gud? Och kallar icke Skrif-
ten Gud för ’nådig och barmhärtig, långmodig och stor i mildhet’ (2
Mos. 34:6)? Eller skulle väl Gud visa mindre barmhärtighet mot den,
som blivit frälst genom Kristi lidande och död, än mot den, för vilken
Kristus icke funnits till.»

Gentemot dessa läror är det nu, som Paulus säger: »Faren icke vilse!
Ingen lastbar har del i den tillkommande världens liv.» Men det fanns
även en annan sorts lära, som kunde bidraga till ett slappt moraliskt
ställningstagande. Och mot denna vänder sig Paulus nu. Denna lära
säger: »Allt är mig lovligt, när jag blivit kristen». Men därtill säger
Paulus:

»’Allt är mig lovligt’; ja, men icke allt är nyttigt. ’Allt har jag lov
till’; men ingenting har lov till mig.»

Paulus säger nu icke, att det är oriktigt av en kristen att säga: »Allt är
mig lovligt». Tvärtom torde det ha varit något som Paulus själv förkun-
nat. Det är också mycket väl möjligt att översätta Pauli ord så: »Allt är
mig lovligt, men icke allt är nyttigt o.s.v.». Paulus går helt med på denna
satsens riktighet. Den kan han taga i sin egen mun.

Och denna sats, att allt är lovligt för den kristne, den gäller också
verkligen om allt. Det är här sålunda ingalunda fråga blott om de ovä-
sentliga tingen, de s.k. adiáfora. Principiellt är allt lovligt för den kristne.
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Men visserligen finnes ett högst väsentligt villkor. Den kristne måste
då också vara kristen i ordets strängaste mening. Han måste i avseende
på de ting, som äro lovliga, vara helt och fullt kristen. Vad betyder då
det? Jo, att han är tagen ut ur det gamla livets tvång och försatt i det nya
livets frihet, att han är helt befriad från allt människo- och gudsfientligt,
som förut haft honom i sin makt.

Alltså är den kristne, skulle Paulus för att riktigt betona hans frihet
kunna säga, fullt berättigad till otukt, — om han nämligen är så helt fri
från otuktens last, att det aldrig skulle falla honom in att bedriva otukt.
Den kristne kan sägas vara fri att öva dödssynderna, om han nämligen
är så fri från dem, att det är alldeles uteslutet, att han ens såsom ett
experiment skulle öva dem. Ty är han fri från dem, så har han en sådan
avsky för dem, att det icke finnes den avlägsnaste möjlighet, att han
skulle begå dem.

Det skulle för Paulus ingalunda vara något blott ordrytteri att säga,
att allt, även det onda, är tillåtet för den, som icke kan tänkas göra det,
som är dåligt eller ont.

Så fort något får makt över en människa, så är detta icke längre för
den människan tillåtet eller lovligt. Men för den, över vilken intet har
makt, är allt lovligt. Det är för Paulus viktigt att värna om denna sannings
oinskränkta giltighet.

Paulus har här att göra med en liknande universell giltighet som
den, som Jesus tillerkänner trons makt. När Jesus skall betona, att tron
verkligen är mäktig, säger han icke: »Om I haden tro, skullen I kunna
nå långt i andligt hänseende», utan han säger: »Om I haden tro såsom
ett senapskorn, så skullen I kunna säga till det berget: ’Flytta dig häri-
från dit bort!’ och det skulle flytta sig» (Matt. 17:20). Nu veta vi, att
Jesus ingalunda själv förflyttade berg, och att ingen annan, som haft
tro, företagit sig att göra det. Vi antaga också, att ingen någonsin skulle
komma på denna idé, om han verkligen hade den tro, som förflyttar
berg. Men däremot har det funnits sådana, som haft en tro som förflyt-
tat berg, — och de ha ju använt den tron i Gudsrikets eller
människokärlekens tjänst. Men Jesus är så angelägen om att inskärpa,
att verkligen ’allt är möjligt för den som tror’, att han väljer ett så grovt
och oandligt exempel som möjligt, för att det skall vara alldeles ute-
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slutet, att någon säger: trons makt avser endast det eller det, t.ex. den
gäller endast i andliga och osynliga ting men icke i andra avseenden.

För den, som är kristen, är alltså detta ord: ’Allt är tillåtet’ att så
tillämpa, att det verkligen sker i den frihet (nämligen från all synd och
allt slaveri under främmande makter), som kännetecknar det äkta kristna
livet.

Paulus tager nu två exempel, det ena från de i religiöst och moraliskt
hänseende såsom ovidkommande (adiáfora) ansedda tingen, det andra
från de grovt lastbara och förkastliga. Det ena är ätandet och drickandet,
det andra är otukten.

»Maten är för buken och buken för maten, men bådadera skall Gud
göra till intet. Däremot är kroppen icke för otukt, utan för Herren, och
Herren för kroppen; och Gud, som har uppväckt Herren, skall ock ge-
nom sin kraft uppväcka oss.»

Med detta vill Paulus ha sagt, att det icke råder någon sträng gräns
mellan ovidkommande och absolut otillåtna ting; ty det finnes intet,
som i och för sig är ovidkommande. Det beror på dess användning.
Men å andra sidan avvisas lika skarpt deras mening, som utsudda grän-
sen mellan det ovidkommande och det otillåtna på det sättet, att de
vilja göra allt till ovidkommande ting. Deras argument har varit unge-
fär följande: »Allt är ju tillåtet för den kristne. Givetvis är det honom
då tillåtet att tillfredsställa sina naturliga behov. Att äta, när man är
hungrig, är tillåtet, och att tillfredsställa sina sexuella behov, när så-
dana inträda, är lika naturligt och tillåtet som att tillfredsställa behovet
av föda. Därtill äro ju kroppens lemmar skapade och människan på
särskilt sätt utrustad.» Argumentet är ju icke något för Korint speciellt,
det kännes ju igen i modern form. Gentemot detta sätter nu Paulus de
dräpande argumenten: det må vara sant, att buken är till för föda, och
att det alltså är tillåtet att äta, då man är hungrig. Men hela människans
kropp är icke gjord för magens och matens skull. Den är även till för
annat. Och detta naturliga behov efter föda, det är ingalunda något evigt.
Det skall Gud en gång göra till intet. Kroppen är verkligen till för annat
än maten, men detta andra är också förvisso något högre än otukten.
Otukten hör icke alls till några naturliga behov. Kroppen är icke alls
till för otukt, utan den är till för Herren, att vara en boning för Kristus
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och Hans kraft. Och denna kropp skall Gud icke göra till intet, utan den
skall en gång leva ett fullkomligt liv, uppståndelsens liv. Paulus fort-
sätter:

»Veten I icke, att edra kroppar äro Kristi lemmar?» Detta är ju nå-
got, som korintierna borde ha lärt sig såväl av Pauli undervisning som
av egen erfarenhet och eftertanke. »Skall jag nu taga bort Kristi lem-
mar och göra dem till en skökas lemmar? Bort det! Veten I då icke, att
den som håller sig till en sköka, han bliver en kropp med henne? Det
heter ju: ’De tu skola varda ett kött’. Men den som håller sig till Her-
ren, han är en ande med Honom.» De enskilda kristna äro ju kristna
därigenom, att de äro lemmar i Kristi kropp, en tanke och en bild, som
gång på gång återkommer, och som särskilt kraftigt understrykes längre
fram i brevet i 10:17 (»vi äro, fastän många, en enda kropp») och i kap.
12.

På detta sätt har Paulus fått fram en verkligt överväldigande motsats
mellan den falska och den äkta kristna friheten. Den ena känner sig fri
att vara en kropp med en sköka, den andra känner sig fri att vara en
ande med Gud. Båda sakerna äro för Paulus fullt realt och bokstavligt
menade: den som begår otukt, han har utlämnat sin egen kropp åt och
är ett med den, med vilken han begår otukt; den som håller sig till
Herren, han är verkligen en ande med honom. Guds Ande bor i honom,
han genomströmmas av Guds Ande och lever och rör sig i Guds Ande.

Så sammanfattar Paulus sin förmaning och undervisning i ännu några
avslutande ord om den kristnes förhållande till lasten: »Flyn otukten.
All annan synd, som en människa kan begå, är utom kroppen; men den
som bedriver otukt, han syndar på sin egen kropp. Veten I då icke, att
eder kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i eder, och som I
haven undfått av Gud, och att I icke ären edra egna? I ären ju köpta, och
betalning är given. Så förhärligen då Gud i eder kropp.»

Pauli uttalande, att otukten är en synd på den egna kroppen, men att
all annan synd är utom kroppen, räknas som ett av de mest svårtolkade
ställena i Pauli brev. Det är ett verkligt »crux interpretum» (ett
uttolkarnas kors eller plåga). Så sade redan den store kyrkofadern
Augustinus (354-430) om denna vers: »Jag vet icke, om den kan klar-
göras, ehuruväl med Guds bistånd något skulle kunna sägas därom med
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någon sannolikhetsgrad: så djup är den». Det torde också vara så gott
som omöjligt att för ett modernt sinne klargöra, vad Paulus menar. Det
moderna tänkandet går nämligen på denna punkt i så helt andra banor
än Pauli, men det utgjorde säkerligen även för Pauli samtid en svårig-
het. I den samtida hellenistiska etiken eller de olika etiska åskådninga-
rna var man mestadels böjd för att betrakta kroppen såsom något lägre,
något som för människans etiska handlande utgjorde ett hinder. Vanlig
var i olika filosofiska och religiösa riktningar åsikten, att kroppen var
ett fängsel och en boja för människans högre och finare del eller egent-
liga väsen: själen och anden eller förnuftet (nus). Kroppens begär skulle
därför hållas nere, underordnas under själens eller andens högre intres-
sen och uppgifter. Kroppen var något främmande, vari människans ande
blivit inspärrad. Den skulle därför späkas. För denna uppfattning syn-
tes ett sådant Pauli uttalande, som det han gör i brevet till kolosserna
(3:5) mycket lättfattligare: »Så döden nu edra lemmar, som höra jorden
till: otukt, orenhet, lusta, ond begärelse, så ock girigheten, som ju är
avgudadyrkan». Detta fattade man givetvis så, att Paulus här anbefaller
en kroppens späkning, en askés.

Även andra åskådningar funnos ju, såsom till dömes den s.k.
libertinismen, som menade, att man genom att tillfredsställa kroppens
behov till övermått skulle kunna bli fri ifrån dess begär. Men en sådan
åskådning betraktar också kroppen såsom något lägre, vilket männis-
kans höga andliga väsen egentligen borde vara fritt från. Och de
åskådningar slutligen, som skenbart skattade kroppen högt, gjorde då
detta på modernt sätt från en rent »materialistisk» utgångspunkt: krop-
pen är människans egentliga väsen, och att hålla den stark och frisk är
därför något högst värdefullt. Ett sunt sinne är då ett bra bihang till en
sund kropp: Mens sana in corpore sano. Jämfört med Pauli åskådning
sätter även denna åskådning i själva verket kroppen lågt, även fastän
den låter kroppen vara det förnämsta eller enda i människan. Den sätter
ändock kroppen lågt, ty den sätter hela människan lågt.

Nära nog den enda åskådning i Pauli samtid, som hade en annan
uppfattning om kroppens betydelse, var den judiska fariseismen. En-
ligt denna äro såväl människans kropp som hennes ande rena och he-
liga, ty de äro skapade av Gud. »I människan finnes intet orent» är en
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fariseisk sats tydligen formulerad i polemik mot nyss nämnda
åskådningar. Detta hade alltså också varit Pauli mening en gång, näm-
ligen under hans förkristna tid, på den tid då han var övertygad farisé.
Men med denna åskådning hade Paulus brutit. Paulus kan icke heller
på denna punkt tolkas efter fariseismens idéer. Brytningen med
fariseismen bestod här i att Paulus som kristen bestämt avvisade
fariseismens optimistiska syn på människans natur. Som kristen menar
Paulus: i människans ofrälsta tillstånd är hennes kropp liksom hennes
ande helt fördärvad. Kroppen är då endast vad man i paulinsk anda
skulle kunna kalla »köttslighet». Även efter det en människa blivit kris-
ten och till och med en fullmogen kristen, är hennes kropp någonting
bräckligt, ett sprött käril (2 Kor. 4:7), där icke Paulus rent av såsom i
Romarebrevet 7:24 kallar den för »denna dödens kropp», som han öns-
kar bli frälst ifrån.

Den egendomligheten inträder alltså, att, om Pauli åskådning kon-
fronteras och jämföres med den fariseiska, ser det ut, som om den över-
ensstämde med samtida icke-judiska åskådningar; konfronteras den åter
med dessa, ser den i förhållande till dem fariseiskjudisk ut. Detta för-
hållande visar, att Pauli åskådning i själva verket befinner sig på ett helt
annat plan än såväl de judiska som de grekiska åskådningarna.

Paulus sätter kroppen lägre än även de längstgående grekiska filo-
sofiska och religiösa åskådningarna: ty i form av köttslighet eller så-
som bärare av köttsligheten är den icke något blott lågt, föraktligt, hin-
dersamt, något som hör hemma i en lägre värld, utan den är något di-
rekt ont. »Djävulen, världen och vårt eget kött» ligga verkligen för Paulus
på samma linje. Men på samma gång sätter han kroppen ännu mycket
högre än den fariseiska åskådningen gjorde. Ty kroppen är i kristen
mening icke blott ren och helgad såsom skapad av Gud, utan den är
Guds verkliga tempel.

Kroppen är icke i sig själv vare sig något rent eller heligt eller starkt,
men den blir något mycket högt och heligt därigenom att den helgas
genom Guds andes inneboende i den.

I satsen »veten I icke att eder kropp är ett tempel åt den helige Ande,
som bor i eder» (vers 19) gör man för att komma nära Pauli åskådning
väl i att trycka på ordet »tempel». Det är icke nog med att säga, att
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kroppen är en boning för den helige Ande, därför att människan, när
hon kommit in i Kristi värld, fått Guds och Kristi ande i sig; utan krop-
pen blir därmed så helgad, att den blir ett verkligt tempel, icke bara ett
hus, en hydda. Den helgas alltså till den stora uppgiften att rent av
uttrycka Guds väsen, såsom ett tempel gör, att vara något, som helt är
stämt i Guds ackord, där Gud själv verkar, på samma gång som allt går
upp i Honom, i »lovsång till Gud», det är: i sällhet över att höra Gud
till. Detta är den uppgift, den frälsta människans kropp får enligt Pau-
lus.

Det är givetvis omöjligt att för ett modernt sinne göra en sådan syn
på kroppens uppgift fattlig. En svag aning därom kunde en modem
människa möjligen få genom att läsa någon modern lovsång till köttets
lust. Den »himmelska» sällhet, den extas, som i en sådan lovsång fram-
ställes som den sexuella föreningens fullkomning, bildar så att säga
den yttersta motpolen till men på samma gång en anande antydan om
vad Paulus menar med en kropp, som är den helige Andes tempel. Tro-
ligt är väl, att den moderne läsaren, med de moderna psykologiska tanke-
vanorna, icke skulle komma längre än till en föreställning om någon
sorts andlig sublimering av den sexuella föreningen. Men den som anar,
vad det är fråga om, skulle också kunna ana, med vilken avsky Paulus
ser på den förnedring av kroppens tempelsång och tempeltjänst, som
otukten utgör. Han kan också tänka sig, att Paulus skulle som ett sär-
skilt åskådligt exempel på satanisk förvändning av sanningen betrakta
den åskådning, som anser andelivet i Kristus vara en »sublimering» av
den animala sexuella processen, i stället för att otukten och lasten borde
ses som den gudsförgätnes förtvivlade strävan att i det animala åter-
finna den förlorade och bortglömda men dunkelt anade himmelska
sällheten.

Men om man på detta sätt fattar i sikte, vad Paulus menar med, att
kroppen är ett verkligt Guds tempel, så förstår man också lätt, att Pau-
lus med rätta kan säga, att alla andra laster och synder än otukten äro
utanför kroppen. Ty frosseri och dryckenskap, till dömes, äro visserli-
gen laster, som försiggå i och med kroppen. De kunna naturligtvis också
skada den naturliga kroppen, eller den kropp, som är den enda, som
finns till för en modern betraktelse, vare sig denna är hednisk eller kris-
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ten. Men dessa laster förstöra icke den Helige Andes tempel. De tränga
icke in i detta tempels själva struktur, taga icke dess ackord i anspråk.
Även den värsta frosseri- och dryckenskapslast kan på sin höjd jämfö-
ras med att använda en gammal kyrkobyggnad såsom magasin för sprit-
varor. Därmed blir visserligen denna kyrkobyggnad sorgligt vanvördad,
men kyrkan har icke själv gjorts till ett tempel åt spriten. Det är icke så,
att den från att förut ha varit något, som byggts till Guds ära, och vars
former och innehåll fyllts av Guds lov, nu är format och använt till
spritens dyrkan. Men otukten däremot innebär, att det, som är ämnat att
tona i Guds ackord, nu tonar i den köttsliga lustans. Här blir templet
självt använt såsom tempel och såsom tempel förändrat och omstämt.
Otukten betyder, som Paulus här uttrycker sig, att »taga Kristi lemmar
och göra dem till en skökas lemmar».

Därför blir den utgångsklang, som Paulus anslår, denna: »Så
förhärligen då Gud i eder kropp», låten edra kroppar vara tempel stämda
till Guds lov, där tankar, känslor, gärningar helt äro i Kristi anda.

Såsom tempel åt Gud kunna de kristna sägas icke vara sina egna.
Den, som gjort dem till sådana tempel, är Kristus, och han har, såsom
Luther säger: »förvärvat och vunnit dem, icke med guld eller silver
utan med sitt heliga och dyra blod och sitt oskyldiga lidande och död».
Samma ord förekomma i nästa kapitel (vers 23), och i galaterbrevet
(3:13) uttrycker han sig liknande. »Den frie, som har blivit kallad, är en
Kristi livegne. I ären köpta, och betalning är given.» »Kristus friköpte
oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse för vår skull.»
Detta, att de kristna icke äro sina egna, är motsvarigheten till att allt är
deras, såsom Paulus redan har sagt i slutet av tredje kapitlet (verserna
21-23): »Allt hör eder till, men I hören Kristus till och Kristus hör Gud
till». (Pánta hymón, hyméis de Christú, Christós de theú.) Endast i Kris-
tus äro de kristna sina egna, endast i honom kunna de över huvud säga
»jag», liksom Paulus själv om sig betygar: »Och jag lever, dock icke
nu jag, utan Kristus lever i mig» (Gal. 2:20). Den kristne är Kristi slav
och livegne men på samma gång fri, ty det, som säger »jag» i honom,
är Kristus: Kristus har blivit hans jag.
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III.
Äktenskap och ogift stånd

7:1-40

»Gud har kallat oss till att leva i frid» (7:15).
»Bliven icke människors trälar!» (7:23).
»Bruken världen, såsom brukaden I den icke» (7:31).
Paulus övergår nu till att besvara de olika frågor, som framställts till

honom av de kristna i Korint i det brev, de sänt till honom. Han börjar
varje särskild avdelning, i vilken han besvarar en av dessa frågor, med
samma formel: »Men angående» o.s.v. Så också här: »Vad nu angår det
I haven skrivit om (nämligen äktenskapet), så svarar jag detta: En man
gör visserligen väl i att icke komma vid någon kvinna; men för
otuktssyndernas skull må var man hava sin egen hustru och var kvinna
sin egen man.» Förut har Paulus talat om det missförhållande, som be-
stod i att man behandlade sexuella ting alltför lätt och slappt. Det är
emellertid att märka, att detta sätt att se på saken ingalunda får tänkas
som det förhärskande i församlingen i Korint. Församlingen var ju,
som redan sagts, sammansatt av personer från de mest olika sociala
skikt och de mest skilda folkgrupper med skilda traditioner och vanor.
Det fanns också i församlingen, särskilt sedan Paulus lämnat den, de
mest olika strömningar och läror.

Så ha vi att tänka oss, att det bredvid dem, som behandlade sexuella
frågor slappt, även fanns en riktning, som gick till den motsatta ytter-
ligheten och helst ville förplikta de kristna att samtliga leva i ogift stånd,
i celibat. Paulus frånkänner nu icke celibatet sitt värde. Särskilt i en
hednisk omgivning av den art, som fanns i Korint, hade det sin bety-
delse, att det fanns några, som visade, att fullständig avhållsamhet var
ett tänkbart levnadssätt, att således kristendomen gav sådan ny kraft
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och sådant innehåll åt livet, att det rent sexuella kunde undvaras. Att det
fanns några, som på ett sunt och harmoniskt sätt kunde leva celibatärt,
berövade också de kretsar deras argument, som ville göra den sexuella
föreningen till ett naturbehov av samma art som behovet av mat och
dryck eller sömn och avspänning.

Man har ibland velat påstå, att Paulus här är bunden av sina gamla
föreställningar, dem, som han förefann i sin samtid, när han kan finna
något att rekommendera i det celibatära ståndet, och att han icke ännu
kommit så långt i utveckling, att han kunde inse det äkta ståndets stora
kall och betydelse. De, som komma med sådana påståenden, äro nu
visserligen endast sådana, som tala jämlikt sin egen okunnighet och
endast framföra konstruktioner. Man behöver för att bemöta ett sådant
påstående endast erinra om, att Paulus, innan han blev kristen, varit en
övertygad och ivrig farisé  och detta »alltifrån barndomen». Och för en
farise var äktenskapet icke blott något tillåtet utan en plikt, ett gudomligt
bud. Såsom farisé hade han lärt, att den, som icke fortplantar sig, är
jämställd med den, som utgjuter blod, som tager en annans liv. Ju hö-
gre ställning, en man hade, desto strängare voro enligt fariseismen kra-
ven på hans äkta stånd och på att han skulle ha söner och döttrar.
Fariseismen, till vilken Paulus bekänt sig, och i vars tankegångar han
så grundligt skolats, stod redan på den »höga utvecklingsståndpunkten»,
att den betraktade äktenskapet såsom ett heligt stånd med hög kallelse
och betydelse.

Det var alltså icke något gammalt och tidsbetonat eller »tidsbundet»
som gjorde, att Paulus värderade celibatet, utan uppenbarligen hos ho-
nom något nytt. Man behöver icke tveka om, i vilket sammanhang denna
nya åskådning kommit in i hans värld. Det var i och med att han blev
kristen. Det är omvändelsen till kristendomen, som gjort, att Paulus
själv ansåg sig kunna leva ogift och betraktade det som en nådegåva,
att han fick leva ogift. Men å andra sidan betraktade han det just såsom
en av nådegåvorna, och om dessa gäller, att de äro olika: den ene får
den ena uppgiften i Gudsriket, den andre en annan. Därför avvisar han
bestämt den tanken, att celibatet vore något, som tillkomme alla kristna,
än mera den tanken, att alla kristna vore därtill förpliktade. Därför av-
visar han också bestämt den tanken, att den, som blivit kristen, under
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hänvisning till det nya liv, han nu fått, skulle kunna draga sig undan
sina äktenskapliga förpliktelser. Därför ger han följande tydliga anvis-
ningar:

»Mannen give sin hustru, vad han är henne pliktig, sammalunda ock
hustrun sin man. Hustrun råder icke själv över sin kropp, utan mannen;
sammalunda råder ej heller mannen över sin kropp, utan hustrun. —
Beröven icke varandra eder själva, om icke möjligen med bådas sam-
tycke till en tid, för att I skolen hava ledighet till bönen (hína scholásäte
tä prosevchä´). Kommen sedan åter tillsammans, så att Satan icke fres-
tar eder på grund av bristande återhållsamhet. Detta säger jag likväl
såsom ett medgivande (katà syngnómän) icke såsom en befallning. Jag
skulle dock vilja, att alla människor vore såsom jag. Men var och en
har fått sin särskilda nådegåva från Gud.»

Att varken hustrun eller mannen råda över sin egen kropp, betyder,
att de ej ha rättighet att vägra eller undanhålla maken äktenskapligt
umgänge eller ovilligt fullgöra det. Detta var en åsikt, som rätt nära
överensstämde med den judiska. Här har icke Paulus ansett den kristna
omvälvningen av tänkesätt medföra någon förändring. Plikten till äk-
tenskapligt umgänge och fortplantning är ju också något, som tydligt
finnes uttryckt i de heliga skrifterna ända från den första begynnelsen:
»Föröken eder och uppfyllen jorden!» (1 Mos. 1:28). Däremot synes
Paulus gå längre än den fariseiska åskådningen, när han gör
avhållsamheten mellan makar beroende av bådas samtycke. Den
fariseiska uppfattningen var närmast den, att mannen kunde för en be-
gränsad tid (två eller en vecka) undandraga sig den äktenskapliga för-
pliktelsen, om han hade avgivit ett heligt löfte om avhållsamhet. För
studium av de heliga skrifterna kunde ännu mycket längre tids avhåll-
samhet vara medgiven. Paulus medgiver sådan, endast om båda komma
överens, och om ändamålet är förrättande av bön.

Detta ger nu en intressant inblick i den äldsta kristna församlingens
andaktsliv. Det förutsätter nämligen, att man kunde och brukade av-
sätta, bestämda längre tider för meditation, koncentration och kontemp-
lation. Men denna gick helt i bönens tecken. Vi ha redan vid brevets
början anmärkt, hur allvarligt man tog bönen. Det var något, som spe-
lade en verklig, avgörande roll i det nya livet. Hela livet skulle ju för
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den kristne vara en oavlåtlig bön. Men så kunde dessutom förekomma,
att man ägnade vissa längre tider — tydligen minst en vecka — till
sammanhängande fördjupning och andaktsfyllt försjunkande i bön. De
första kristna ägde givetvis häri en kraftkälla av för en nutida, förflackad
kristenhet oanade mått.

Paulus går nu vidare till frågan om ingående eller upplösande av
äktenskap:

»Till de ogifta åter och till änkorna säger jag, att de göra väl, om de
förbliva i samma ställning som jag. Men kunna de icke leva återhåll-
samt, så må de gifta sig; ty det är bättre att gifta sig än att vara upptänd
av begär (pyrústhai).» Paulus upprepar den tanke, med vilken han bör-
jade, nämligen att det ogifta ståndet är tillåtet, och att den, som fått
nådegåvan att leva i celibat, bör göra det. Den, som icke är gift, bör
alltså först pröva, om han möjligen hör till dem, som fått denna gåva.
Men har han eller hon det icke, så må de icke själva taga sig denna
utmärkelse.

Vad åter beträffar upplösningen av äktenskapet, så har Paulus grund-
ligt brutit med den fariseiska och allmänjudiska åskådningen och upp-
fattningen och står, jämväl i motsättning till de samtida icke-judiska
uppfattningarna, på den ståndpunkten, att en make icke får skilja sig
ifrån, förskjuta eller övergiva den andre. Denna ståndpunkt har Paulus
fått, i och med att han blivit kristen, och han säger uttryckligen, att
detta är ett bud från Kristus:

»Men dem, som äro gifta, bjuder jag — dock icke jag, utan Herren
(d.v.s. Jesus Kristus) —: En hustru må icke skilja sig ifrån sin man —
om hon likväl skulle skilja sig, så förblive hon ogift eller förlike sig
åter med mannen —, ej heller må en man förskjuta sin hustru.»

Av denna allmänna och oryggliga grundsats drar sedan Paulus själv
vissa följdsatser beträffande de korintiska kristnas problem. Ett av dessa
problem var nämligen, hur en redan gift man eller kvinna, som blivit
kristen, skulle förfara, då icke den andre maken också blivit kristen. Av
Jesu förbud mot skilsmässa drager Paulus närmast den följdsatsen, att
det måste vara den kristne förbjudet att själv på något sätt taga initiati-
vet till skilsmässa från den icke-kristne maken:
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»Till de andra åter säger jag själv, icke Herren: Om någon, som hör
till bröderna, har en hustru, som icke är troende, och denna är villig att
leva tillsammans med honom, så må han icke förskjuta henne. Likaså
om en hustru har en man, som icke är troende, och denne är villig att
leva tillsammans med henne, så må hon icke förskjuta mannen.» Denna
Pauli uppmaning riktar sig emot det argument, som torde ha framförts
i Korint mot att fortsätta ett äktenskap, då den ene maken blivit kristen
men icke följts av den andre, antingen nu detta argument framförts så-
som ett påstående eller såsom en samvetsbetänklighetens fråga: »Blir
icke den kristne, den pånyttfödde, orenad, ohelgad, genom umgänget
med den otrogne, den som ännu lever i det gamla livet? Har icke Paulus
själv sagt: ’Gån icke i ok tillsammans med dem som icke tro! Det bleve
omaka par’» (2 Kor. 6:14). Till detta svarar nu Paulus vidare:

»Ty den icke troende mannen är helgad (hägíastai) i och genom sin
hustru, och den icke troende hustrun är helgad i och genom sin kristne
make; annars vore ju edra barn orena, men nu äro de heliga.» Alltså, så
långt ifrån att den, som blivit kristen, skall frukta att bli ohelgad genom
sin icke kristna maka, så må han veta, att tvärtom den kraft, han fått
genom det nya livet i Kristus, själv i stället verkar helgande utåt, om-
kring honom. I stället för att bliva ohelgad eller behöva frukta för detta,
skall han veta, att Kristi Ande har kraft att helga och rena. Kristi Ande,
som bor i honom, gör hans umgängelse ren. Som redan Chrysóstomus
(344-407) utlade detta ställe: »den troendes renhet besegrar den otroen-
des orenhet». Så är det ju med hela den kristnes hus (familj). Det räk-
nas redan som heligt, som hörande till de heligas samfund, även om
endast den ene av makarna är kristen. »Edra barn äro ju heliga», säger
Paulus: detta visar, att Paulus räknade barnen av en kristen förälder —
och naturligtvis då så mycket mer av två kristna föräldrar — för kristna,
även om de icke ännu blivit döpta eller omvända. Antagligt är ju, att då
bägge föräldrarna blevo kristna, även barnen döptes tillsammans med
föräldrarna. Det berättas ju i allmänhet om att hela den kristvordnes
hus döptes. I Apg. 16:14, 15 berättas om, hur purpurkrämerskan Lydia
blev kristen, och hur hon och hela hennes »hus» därpå döptes. Jämför
uttrycket: »Tro på Herren Jesus Kristus, så varder du och ditt hus frälst»,
Apg. 16:31, 11:14. Detta att barnen av en kristen fader och moder räk-
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nades som kristna, var nu tydligtvis så allmänt bekant och erkänt i Kor-
int, att Paulus här kan använda detta som argument för sin sats, att den
kristne maken helgar den icke-kristne.

Det förutsättes här, att samlevnaden i övrigt präglas av enighet och
kärlek, så att den icke-kristne maken icke vill skilja sig från den kristne.
Skulle förhållandet vara annorlunda, så att den icke-kristne icke längre
vill fortsätta sammanlevnaden med maken, sedan denne blivit kristen,
då blir konsekvensen enligt Paulus en annan. Den kristne må icke tro,
att han skall kunna »helga» ännu mindre överföra till kristendomen
och det nya livet en make, som är bestämt ovillig. Paulus tillåter härför
i detta fall skilsmässa, det vill säga, han vill, att den kristne icke skall
motsätta sig den icke-kristne makens önskan om skilsmässa: Också
detta är givetvis Pauli egen slutsats, icke ett bud, som han har från Kris-
tus:

»Om däremot den icke troende vill skiljas, så må han få skiljas. En
broder eller syster är i sådana fall intet tvång underkastad, och Gud har
kallat oss till att leva i frid. Vet du väl, du hustru, om du skall frälsa din
man? Eller du man, vet du väl, om du skall frälsa din hustru?» Det, som
för Paulus är avgörande i detta fall, synes vara, icke att själva den sexu-
ella samlevnaden bleve vanhelgad genom den andre maken, utan att
den andre makens ovillighet — och tydligen därmed sammanhängande
ovilja mot själva det kristna livet och läran — skulle störa den frid, som
är ett av de viktigaste kännetecknen på det nya livet. »Gud har kallat
oss till att leva i frid» betyder: »Gud har, när han kallade oss och gjorde
oss till kristna, upptagit oss i den livssfär, där friden härskar», en inre
frid som icke av något får förstöras.

I detta sammanhang gör nu Paulus en parentes och anknyter till
förhållningsreglerna om äktenskap och ogift stånd vissa regler av all-
männare karaktär. Liksom den, som befinner sig i äktenskap, icke skall
övergiva det äkta ståndet, därför att han blir kristen, så gäller i allmän-
het om alla de förhållanden av civil art, i vilka den kristna kallelsen når
människan:

»Må allenast var och en vandra den väg fram, som Herren har be-
stämt åt honom, var och en i den ställning, vari Gud har kallat honom.
Den ordningen stadgar jag för alla församlingarna.» Församlingen i
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Korint må veta, att denna allmänna regel icke är någon, som Paulus ger
endast med hänsyn till de speciella förhållandena i Korint. »Har någon
blivit kallad såsom omskuren, så göre han sig icke åter lik de
oomskurna», såsom vissa judar gjorde, vilka övergivit sin judiska tro
och lämpat sig efter den icke-judiska världen, »har någon blivit kallad
såsom oomskuren, så låte han icke omskära sig. Det kommer icke an
på, om någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på, huruvida han
håller Guds bud.» Alltså gäller den allmänna regeln: »Var och en förblive
i den kallelse, vari han var, när han blev kallad. Har du blivit kallad
såsom träl, så låt detta» (att du är träl) »icke gå dig till sinnes; även om
du kan bliva fri, så begagna dig hellre av förmånen att vara träl. Ty den
träl, som blivit kallad till att vara i Herren, han är en Herrens frigivne;
sammalunda är ock den frie, som har blivit kallad, en Kristi livegne. I
ären köpta», såsom Paulus redan en gång sagt i detta brev (6:20), »och
betalning är given. Bliven icke människors trälar! Ja, mina bröder, var
och en förblive inför Gud i den ställning, vari han har blivit kallad.»

Den svenska kyrkobibeln översätter vers 21 b på rakt motsatt sätt:
»dock, om du kan bliva fri, så begagna dig hellre därav!» Då skulle den
allmänna regeln om att förbliva i den ställning, vari man blivit kallad,
brytas i fråga om trälens ställning. Denna översättning stöder sig på
sådana auktoriteter som Chrysostomus, Luther, Calvin, Beza, Erasmus.
Men så gott som alla grekiska kyrkofäder och en överväldigande mängd
av senare auktoriteter översätta den grekiska grundtexten på ett sätt,
som ger den ovan angivna meningen: »Var du träl, när du blev kallad,
så låt detta icke gå dig till sinnes. Och (även) om du kan bli fri, så
begagna dig hellre av det att vara träl.» Denna översättning ger också
onekligen bättre sammanhang med det följande, som då får denna me-
ning: det är bättre att du förblir träl, ty den träl, som har blivit kallad till
att vara i Herren, han är en Herrens frigivne. Sammalunda är ock den
frie, som har blivit kallad, en Kristi livegne. Denna tolkning överens-
stämmer också med den kristna grundstämningen, som angivits av Je-
sus, när han sade: den, som vill vara främst bland eder, vare de andras
träl, och som Paulus fått sig förklarad med orden: kraften fullkomnas i
svaghet (2 Kor. 12:9). Trälen är icke genom sin ofrihet förhindrad att
tjäna Herren, liksom icke Paulus genom allsköns förföljelser, genom
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fängelse och tortyr menar sig vara hindrad från att förkunna evangeliet.
Ingen har i själva verket rätt att urskulda sin försummelse att stå upp
för sanningen med att han står i beroendeställning. Om så vore fallet,
skulle hela den moderna världens alla människor vara slavar, ty mycket
få äro så oberoende, att de ostraffat kunna strida för sanningen i ond-
skans värld. Förföljelserna och svårigheterna tyckas höra till den rätte
kristnes lott.

Tanken är då vidareförd sålunda: trälen är icke mera bunden än den
frie, ty han är fri i Kristus, Kristus är fri i honom, och ingen kan binda
Kristus. Å andra sidan är den frie icke friare än trälen, ty han är Kristi
slav och kan endast göra, vad Kristus gör honom mäktig till.

Därför kan det också heta i efesierbrevet (6:5-7): »I slavar, varen
edra jordiska herrar lydiga, med fruktan och bävan, av uppriktigt hjärta,
såsom gällde det Kristus, … såsom Kristi tjänare, som av hjärtat göra
Guds vilja, … såsom tjänaden I Herren och icke människor.» Och i
kolosserbrevet (3:22-24) säger Paulus: » I tjänare, varen i allt edra jor-
diska herrar lydiga, icke med ögontjänst, av begär att behaga männis-
kor, utan av uppriktigt hjärta, i Herrens fruktan. Vadhelst I gören, gören
det av hjärtat, såsom tjänaden I Herren och icke människor. I veten ju,
att I till vedergällning skolen av Herren få eder arvedel; den Herre, I
tjänen, är Kristus.» Och till de överordnade säger han (Kol. 4:1): »I
herrar, given edra tjänare, vad rätt och billigt är. I veten ju, att också I
haven en Herre i himmelen.»

Verserna 22-24 erinra till sin formulering om vad Paulus skriver i
Romarebrevets 6:20, 22: »Medan I voren syndens trälar, voren I ju fria
i förhållande till rättfärdigheten — men nu, då I haven gjorts fria i för-
hållande till synden och blivit Guds slavar, nu skörden I frukten av
detta: I varden helgade, och änden bliver, att I undfån evigt liv.» Ty
även här ställes på ett verkningsfullt sätt emot vartannat friheten i en
mening såsom ett slaveri i djupare mening och slaveriet i en mening
såsom en frihet i djupare mening. Den, som är Guds slav, han är fri,
vare sig han i världslig, civil mening är slav eller fri, men den, som är
syndens slav, han är en slav, vare sig han i världslig mening är fri eller
slav.

— Efter denna parentes, som givit den allmänna regeln om att för-
bliva i den ställning, i vilken man blivit kallad, återkommer Paulus nu
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till frågan om celibatet och det äkta ståndet. Han tager därvid upp en
särskild fråga, som korintierna speciellt riktat till honom i samman-
hang med frågorna om äktenskap och ogift stånd. Man har nämligen
tydligtvis särskilt rådfrågat honom, huruvida några särskilda regler skulle
gälla för dem, som blivit kristna såsom unga, jungfruliga kvinnor. Man
kan tänka sig, att de kristna, som framställt denna fråga till Paulus,
föreställt sig den möjligheten, att det faktum, att den gudomliga kallel-
sen och frälsningen nått en ung flicka i oskuldstillståndet, vore att anse
som ett gudomligt tecken till att hon jämväl blivit kallad att vara en åt
Gud helgad jungfru, en celibatär. Paulus tager upp denna fråga, men
besvarar icke själva frågan omedelbart, utan lämnar först en längre fram-
ställning av problemet om gift och ogift stånd i allmänhet. Det svar han
synes avse, är, att han icke hade någon speciell regel för dessa, utan för
det första, vad han hade att säga om jungfruligheten gällde lika för
både manlig och kvinnlig sådan, och för det andra, att om denna gällde
den allmänna regeln: den, som befinnes verkligen ha fått den nåde-
gåvan att förbliva ogift, han har därmed ett företräde, men den, som
icke med säkerhet fått denna nådegåva, han eller hon må gifta sig.

Men i vad han nu säger, är han angelägen betona, att det är en stor
skillnad mellan att ha en befallning från Jesus Kristus att åberopa och
att ha ett eget råd som apostel att ge. I detta fall har han endast apostoliska
råd att lämna:

»Vad åter angår de jungfruliga, har jag ingen befallning från Herren,
men jag ger ett råd, såsom en man, som genom Herrens barmhärtighet
är trovärdig. Jag anser alltså, att det är något gott på grund av den när-
varande nöden, ja, att det är något gott för en människa att vara sådan
(d.v.s. oskyldig). Är du bunden vid en kvinna, så gör dig icke lös. Är du
icke bunden, så sök icke att få hustru. Men om du skulle taga dig hus-
tru, så har du icke gjort något orätt, och om den ogifta kvinnan skulle
gifta sig, så har hon icke gjort något orätt. Dock komma de, som så
göra, att draga över sig lekamliga vedermödor; och jag skulle gärna
vilja skona eder.» Ordagrant säger Paulus: »Plåga i köttet (qlíyin dè
t1ĥ sarkí) skola sådana hava, men jag ville gärna skona eder». »Plågan
i köttet» är alla de olika vedermödor och bekymmer, som följa med den
svåra tid, som de kristna leva i. Det är här ingalunda fråga om någon
kommande tid, eller om den yttersta tidens nöd, utan om de svårighe-
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ter, som följa med det kristna ståndet — förföljelser och bekymmer av
alla slag, — vilka de kristna i Korint hade tämlig erfarenhet av, och
som kyrkan i sin helhet hade rik erfarenhet av redan på Pauli tid. Dessa
svårigheter voro givetvis då som alltid större för den, som hade ansvar
för en familj, än för den, som var ensam. »Men det säger jag, mina
bröder: Tiden är trång», den, som blivit kristen, han har liksom fått en
större tid öppnad för sig, i det nya liv i vilket han blivit införd blickar
han långt utanför den jordiska tillvarons begränsning, och måste därför
se, hur den tid, han har för sitt jordeliv, är mycket »trång». För det
kristna perspektivet är tiden sammanträngd. Den är därför också svår.
»Därför må härefter de, som hava hustrur, vara, såsom hade de inga,
(30) och de, som gråta, såsom gräte de icke, och de, som glädja sig,
såsom gladde de sig icke, och de, som köpa något, såsom besutte de det
icke; (31) och de, som bruka denna världen, såsom gjorde de icke nå-
got bruk av den. Ty denna världens form förgås.» Den kristne skall
bruka världen och allt, vad i den är, såsom brukade han det icke. Det är
först och främst en inre frigjordhet från världens bekymmer, som här
anbefalles. Men det är icke detsamma som liknöjdhet, likgiltighet, el-
ler förmåga att utan inre deltagande se det, som är en vanlig människa
kärt, gå ur ens besittning, att kunna se nära och kära, till och med hus-
tru och barn lida och dö, utan att man blir störd i sin inre frid, som den
stoiske vise kan. Det är icke stoikernas ideal, som här skildras.

Den kristna bekymmersfriheten är en frigjordhet som samtidigt
medför, att man kan uppleva allt det, man lever i, mycket djupare, än
den kan, som är bunden vid det. Möjligen kan denna egendomliga kristna
frigjordhet, som paradoxalt nog medför en mycket djupare upplevelse
av det, man är frigjord från, förklaras därmed, att då det tillfälliga, för-
gängliga, likasom också det egna själviska bekymret och fruktan för-
svinner, så blir inträngandet i personen eller saken själv så mycket dju-
pare.

Det är emellertid endast den egna upplevelsen, som kan åskådliggöra,
att den fullkomliga frigjordheten från glädje och sorg kan bereda vägen
för en glädje av en skönhet och kraft, som förut var oanad, liksom ock,
att denna frigjordhet från glädje och sorg kan låta sorgen med en annan
kännas så mycket djupare. »Såsom bedrövade, dock alltid glade — så-
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som utblottade på allt, men likväl ägande allt», såsom Paulus säger i
andra korintierbrevet 6:10. Denna frigjordhet är också den, som över-
ensstämmer med det, som i verkligheten sker med världen: dess form
förgås. Den som icke är på detta sätt frigjord, han invecklas nu i värl-
dens, denna tidsålders, det gamla livets, förgängliga, och fåfängliga
form, han binder sin egen längtan efter något tryggt och beständigt vid
det, som till själva sitt väsen är förgängligt. Pauli uttalande här erinrar
om vad som säges i Johannes’ första brev (2:15-17): »Älsken icke värl-
den, ej heller vad som är i världen. Om någon älskar världen, så är
Faderns kärlek icke i honom. Ty allt, som är i världen, köttets begärelse
och ögonens begärelse och högfärd över detta livets goda, det är icke
av Fadern utan av världen. Och världen förgår med dess begärelse, men
den, som gör Guds vilja, han förbliver evinnerligen.» I den grekiska
grundtextens ord ligger betydligt mera inneslutet än i den nuv. sv.
kyrkobibelns översättning: »den nu varande världsordningen går mot
sitt slut». Bättre återges grundtexten i Karl XII:s bibelöversättning:
»denna världenes väsende förgås».

Från denna kristna frigjordhet kommer sedan Paulus in på önsk-
värdheten av att vara fri från omsorger, så att man kan ägna sig åt Her-
rens tjänst:

»Och jag skulle gärna vilja, att I voren fria från omsorger. Den man,
som icke är gift, ägnar nämligen sin omsorg åt vad som hör Herren till,
huru han skall behaga Herren; men den gifte mannen ägnar sin omsorg
åt vad som hör världen till, huru han skall behaga sin hustru, (34) och
så är hans hjärta delat. Likaså ägnar den kvinna, som icke längre är gift
eller som är jungfru, sin omsorg åt vad som hör Herren till, att hon må
vara helig till både kropp och ande; men den gifta kvinnan ägnar sin
omsorg åt vad som hör världen till, huru hon skall behaga sin man. (35)
Detta säger jag till eder egen nytta, och icke för att lägga något band på
eder, utan för att I skolen föra en hövisk vandel och stadigt förbliva vid
Herren». Grundtexten till denna sista mening är svåröversättlig. Inne-
börden är ungefär denna: »Det jag nu har sagt, har jag sagt endast till
edert eget bästa, icke för att liksom kasta en snara om eder hals och
med tvång föra eder in i ett levnadssätt, där I icke skullen känna eder
hemma, utan för att visa eder på ett förnämligt levnadssätt, där det är
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möjligt att hålla sig till Herren och verka i Hans tjänst utan att slitas hit
och dit». Endast i den mån som det ogifta ståndet användes för att så
mycket mera kunna helt ägna sig åt Herrens tjänst, är det förnämligare
än det äkta ståndet. I sig självt är det ingalunda förmer. Därför är det
icke heller till för den, som icke fått den särskilda nådegåvan att leva i
celibat. Han skulle nämligen icke som ogift bli friare till Herrens tjänst,
celibatet skulle för honom vara en ständig uppgift, som toge så mycket
av hans kraft i anspråk, att han icke bleve dugligare till Herrens tjänst
utan mindre duglig än den gifte. Även för det äkta ståndet gäller det, att
friheten och oberoendet är frihet till att leva i förening med Kristus,
frihet att vara hans slav och tjäna honom av oskrymtad och källsprungen
kärlek.

Paulus kommer därefter in på frågan om, hur man bör förhålla sig i
fråga om en ogift, där ansvaret för avgörandet är lagt icke på den ogifte
utan på en annan. Men de ord, Paulus använder, äro så svårförståeliga,
att de mest skiftande tydningar ha getts dem. Därmed är ju icke sagt, att
vad Paulus skrev var otydligt för församlingen i Korint. För en senare
tid är emellertid såväl betydelsen av enskilda ord osäker som även hela
sammanhanget. Man vet sålunda icke med bestämdhet, vem det är, som
Paulus menar har ansvaret för att gifta bort eller icke gifta bort den
ogifta kvinnan. En tydning menar, att det är den, som är förlovad med
henne, en annan menar, att det är hennes fader. Den svenska kyrkobibeln
har valt det senare alternativet och översätter:

»Men om någon menar sig handla otillbörligt mot sin ogifta dotter
(ordet ’dotter’ står icke i grundtexten) därmed, att hon får bliva överårig
(hypérakmos, manbar), då må han göra såsom han vill, om det nu måste
så vara; han begår därmed ingen synd. Må hon få gifta sig. (I grund-
texten står: må de gifta sig.)» Den svenska bibelöversättningen har måst
besluta sig för bestämda tolkningar på flera punkter, som äro omstridda.
En ordagrann översättning, som icke lägger till någon tolkning, är svår
att göra. Den skulle kunna lyda ungefär så här: »Om någon anser sig ha
det skymfligt i avseende å sin jungfruliga, — om hon är manbar och så
bör ske, — så göre han det, han vill; han (hon) gör icke orätt; må de
gifta sig». Karl XII:s bibelöversättning var därför närmare överensstäm-
mande med grundtexten, i det den löd: »men om nogor låter sig tycka,
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at thet icke wel skickar sig med hans jungfru sedan hon wel manwext
är, och det wil icke annars wara, så göre som han wil, han syndar intet;
han låte henne gifta sig».

Vare sig nu, vilket är det troligaste, det är fadern, som åsyftas med
den, som har ansvaret för den jungfruliga kvinnans giftermål eller ogifta
stånd, eller därmed åsyftas en trolovad e.d., så blir meningen någor-
lunda klar, vad beträffar själva frågan, om den unga kvinnan skall för-
bliva ogift eller icke. Paulus menar, att om omständigheterna äro så-
dana, att det av ena eller andra skälet kan anses mindre passande, att
dottern icke bortgiftes (— antingen så, att fadern kommer i en skev
dager, eller så, att han anser sig göra orätt mot dottern), och dottern
själv vill gifta sig (detta kan anses vara innebörden i orden »om så
måste vara»), så bör äktenskapet komma till stånd. Om däremot fadern
är självständig i förhållande till yttervärldens omdömen och dottern
själv är villig att förbli i det ogifta ståndet, så är detta att anbefalla.

En återstående fråga är vid denna tydning den: vilken ålder åsyftas
med ordet »överårig» (hypérakmos)? Om Paulus skriver från judisk
synpunkt, motsvaras det grekiska ord som översatts med »överårig» av
ett hebreiskt ord (bogä́ rät), som närmast betyder manbar, (jfr Karl XII:s
bibel: »manwext»), och motsvarar en ålder av 12½ år. »Överårig» skulle
alltså vara detsamma som »i pubertetsåldern» eller »som nyss passerat
pubertetsåldern». Någon annan ålder är knappast heller tänkbar. Det är
nämligen icke tänkbart, att i en stad av Korints art en kvinna skulle ha
kunnat vara jungfrulig någon längre tid efter uppnådd pubertetsålder.
Det är ju här icke fråga om sådana, som i kraft av det nya livet i Kristus
bevarat sin kyskhet, utan om sådana, som voro kyska, då de nåddes av
kristendomen.

— En helt annan tydning är den, som i nyare tid framställts av Grafe,
Achelis och Lake, nämligen, att det här vore frågan om en så kallad
andlig förlovning, bestående i en överenskommelse mellan man och
kvinna om ett slags platonisk kärlek till Kristi ära, en samlevnad utan
sexuell förening. Det skulle då i Korint redan ha funnits det slags kvinn-
liga ledsagare, som i andra århundradet och senare voro kända under
namn av vírgines subintrodúctae (grek. syneísaktai). Denna teori faller
emellertid till marken, när man besinnar, att Paulus i så fall skulle gil-
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lat, att ett sådant förhållande upprätthålles, i det han i vers 37 säger, att
den, som låter den ogifta kvinnan förbli ogift, »gör väl» däri, något,
som är oförenligt med de grundsatser Paulus eljes förfäktar. (Man
jämföre särskilt vers 5, där Paulus endast vill rekommendera äkta ma-
kar att »för en tid» draga sig undan från varandra.)

Vi torde sålunda med tämlig säkerhet kunna antaga, att den tolk-
ning, som den svenska kyrkobibeln omfattat, är den riktiga, enligt vil-
ken Paulus alltså fortsätter:

»Om däremot någon är fast i sitt sinne och icke bindes av något
nödtvång, utan kan följa sin egen vilja, och så i sitt sinne är besluten att
låta sin ogifta dotter förbliva såsom hon är, då gör denne väl. Alltså:
den, som gifter bort sin dotter, han gör väl; och den, som icke gifter
bort henne, han gör ännu bättre.»

Till slut kommer så Paulus in på frågan, om en änka bör ingå ett
andra äktenskap. Uppenbarligen ha några i Korint menat, att ett sådant
andra äktenskap strede mot de kristna grundsatserna. Man har ansett,
att hon var bunden vid mannen, även sedan denne var död. Av Jesu ord,
som förbjuda en frånskild att gifta sig med en annan man, har man
dragit denna slutsats. Emot detta säger nu Paulus:

»En hustru är bunden, så länge hennes man lever; men när hennes
man är avsomnad, står det henne fritt att gifta sig med vem hon vill,
blott det sker i Herren. Men lyckligare är hon, om hon förbliver, såsom
hon är. Så är min åsikt, och jag menar, att också jag har Guds Ande.»
En änka står icke under någon förmyndare utan bestämmer själv om
sitt giftermål. Hon kan alltså gifta sig med vem, hon vill. Dock består
ett villkor: det skall ske »i Herren». Detta uttryck anses av Chrysósto-
mus (344-407) m.fl. betyda »ärbart», på ett kristligt sätt. Men de flesta
tyda det, och väl med rätta, såsom innebärande, att hon endast bör gifta
sig med en, som är kristen.

Men sedan Paulus avvisat tanken, att en änka skulle vara bunden vid
sin bortgångne man, och tillerkänt henne full frihet att fatta det beslut,
hon vill, säger han även i hennes fall, att det är bättre, att hon förblir
ogift. Hon är då »lyckligare», det vill väl, med tanke på vad Paulus
förut (vv. 26, 32, 33) utfört, säga, att hon är friare från bekymmer och
därför kan mera odelat ägna sig åt Herrens tjänst.
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Detta är nu visserligen endast en hans egen åsikt, säger Paulus, men
det ligger dock vikt vid den, ty även i det, som blott är en åsikt (gnóme)
hos honom, ligger dock den Helige Andes ledning och ingivelse. »Jag
menar, att också jag har Guds Ande» är ett retoriskt uttryckssätt, som
rätt och slätt betyder: »även jag har Guds Ande» = »jag har verkligen
Guds Ande». (»Mínus dícit plus vólens intélligi», säger kommentatorn
Estius, d.v.s. Paulus uttrycker i blygsamma ordalag, vad som bör fattas
i mycket starkare mening, än vad ordalagen ange.)
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IV.
Den kristnes frihet och det svaga samvetet

8:1-13

»Insikten uppblåser men kärleken uppbygger» (8:2).
Näst i ordningen efter frågorna om äktenskapet kommer för Paulus

att besvara frågan om, hur de kristna ha att förhålla sig till offerköttet i
Korint.

»Vad nu angår offerkött, veta vi väl, att vi alla äga insikt. Insikten
uppblåser, men kärleken uppbygger. Om någon menar sig veta någon-
ting, så har han ännu icke insett, såsom man bör inse. Men om någon
älskar Gud, så är han insedd av Honom.»

Paulus börjar sin rådgivning rörande denna fråga med en allmän,
vittomfattande kristen grundsats: »Insikten uppblåser, men kärleken
uppbygger». I den svenska kyrkobibeln står i stället för »insikt» ordet
»kunskap». Det grekiska ordet är »gnosis». Att översätta »gnosis» med
»kunskap» är väl berättigat, men man måste då varna för den miss-
uppfattningen, att med kunskap här skulle menas »kunnighet», »fär-
dighet», »erfarenhet», »lärdom», som ju gärna tänkes vid det svenska
ordet kunskap. Lärdom och kunnighet bruka, som förut erinrats om,
icke medföra någon »uppblåsthet» utan snarare blygsamhet och öd-
mjukhet. Det är här fråga om den »insikt», som är tvillingsyster till den
»visdom», om vilken Paulus talat så mycket i de första fyra kapitlen av
detta brev. Denna »insikt» kan också kallas för »upplysthet». Den, som
menar sig ha insikt, han gör anspråk på att vara »upplyst».

Att det här ingalunda är fråga om »kunskap» i betydelse av »kun-
skaper», »kunnighet», »lärdom», framgår därav, att den »kunskap», vissa
i Korint menade sig äga, var den, som sade dem, att de utan betänklig-
heter kunde äta av det kött, som var offrat åt avgudar. Det var alltså
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fråga om en »insikt», en »upplysning», en »upplysthet», varigenom
man menade sig vara frigjord och överlägsen.

Om denna »gnosis», denna insikt eller upplysthet, säger nu Paulus
något liknande som och motsvarande det, han sagt om visdomen. »Om
någon bland eder menar sig vara vis genom denna tidsålders visdom,
så blive han en dåre, för att han skall kunna bliva vis», sade han i 3:18.
Nu säger han: »Om någon menar sig hava fått någon insikt, så har han
ännu icke insikt, som han borde hava». Detta är nu en allmän regel,
som gäller i alla förhållanden. Den insikt, som uppblåser, är ingen verklig
insikt. Den verkliga insikten, kunde Paulus säga, är aldrig medveten
som insikt, åtminstone icke som ens egen insikt. Den, som har verklig
insikt, han är medveten om den såsom något, som han fått, något, som
han kommit in uti, och som kommit honom till del.

Detta ligger nu inneslutet i det märkliga uttalandet av Paulus: »Den,
som älskar Gud, han är insedd av honom». Detta Pauli ord betyder
visserligen närmast, såsom sv. kyrkobibeln också översätter det: »Den
som älskar Gud, han är känd av honom». Att vara känd av Gud är då
detsamma som att vara erkänd av Honom eller upptagen av Honom.
Men det betyder ännu mera än att vara erkänd av Gud. Att vara erkänd
av Gud sättes nu av Paulus i motsats till att »mena sig ha insikt». Den,
som verkligen har insikt, han är så långt ifrån att själv mena sig ha
insikt och vara stolt däröver, att han vet sig ha fått all insikt av Gud, ja,
icke ens ha någon insikt, som han fått som gåva och nu kan bruka så-
som sitt eget, utan så, att det är Guds Ande som »inser» i honom. Han
är icke en, som »inser», utan en som är »är insedd». Allt, vad han är, är
han i Guds medvetande, liksom han själv är i Guds hand. »Nu lever
icke mer jag, utan Kristus lever i mig» (Gal. 2:20). »Icke som om vi av
oss själva vore skickliga att tänka ut något, såsom komme det från oss
själva, utan den skicklighet, vi hava, kommer från Gud» (2 Kor. 3:5).
Uttrycket »vara känd av Gud» har alltså här i Pauli mun bibetydelserna
»vara erkänd och upptagen av Gud», »vara begåvad med insikt av Gud»,
och »vara insedd av Gud», d.v.s. leva endast i Guds medvetande, av
och i Guds Ande. Uttrycket »vara känd av Gud» innefattar även bety-
delsen »känna Gud».
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Den, som har den verkliga insikten, och som har denna såsom känd
av Gud, det är icke den, som »menar sig ha insikt», utan den, som har
kärlek, den, som »älskar Gud». Ty »insikten uppblåser, men kärleken
uppbygger».

Den medvetna insikten gör människan större i sina egna ögon, och
särskilt då den insikt, som det här är fråga om, nämligen en, som dess-
utom menar sig vara av andlig art. Den avskiljer människan från andra,
gör henne i hennes egna ögon upphöjd över andra, som icke ha denna
insikt, denna upplysning. Men på samma gång är denna upphöjelse,
denna självförstoring, tom och onyttig. Den har intet med andlighet att
göra. Ty Anden verkar så, att den fogar samman dem, som leva i An-
dens värld, infogar dem liksom celler i en kropp eller som stenar i en
tempelbyggnad. Den, som är stolt över sin egen vishet, han tänker icke
på att vara någon sten, infogad i en tempelbyggnad, han vill vara något
för sig själv, och han anser sig snarast besvärad, om icke rent av
besmittad av att sammanföras med de mindre upplysta eller med de
fåkunniga.

Då förstår man också, vad Paulus menar med att kärleken uppbygger.
Helt annorlunda är det med den, som lever i den gudomliga kärleken
och älskar sin nästa, än med den, som känner sig upplyst. »Kärleken
förhäver sig icke, den uppblåses icke, den söker icke sitt» (1 Kor. 13:4,
5). Kärleken söker i stället gemenskap, den söker sammanföra och sam-
manfoga, utjämna och försona, såsom ock Anden själv gör. Så tjänar
kärleken till att infoga de nyskapade människorna i Guds tempel: den
uppbygger. Ut ifrån sin bild om församlingen såsom ett den Helige
Andes tempel har Paulus präglat ordet »uppbygga». Allt skall, enligt
honom, tjäna att uppbygga Guds tempel. Därför är detta kännemärket
och kriteriet på, om något är kristet eller icke, nämligen om det tjänar
att uppbygga Guds tempel eller icke.

Ifrån denna allmänna regel vill nu Paulus gå vidare till behandlingen
av den speciella frågan om offerköttet, men därvid kommer han åter in
på en fråga av vidaste innebörd. Det offerkött, som det rör sig om, är ju
kött, som är offrat åt gudarna, dessa, som judarna och de kristna kalla
avgudar. Paulus tar därför först upp frågan om avgudarna (eídola) och
gudarna (theói):
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»Vad alltså angår ätandet av kött från avgudaoffer, så säger jag detta:
Vi veta visserligen, att ingen avgud finnes till i världen, och att det icke
finnes mer än en enda Gud. Ty om ock några så kallade gudar skulle
finnas, vare sig i himmelen eller på jorden, — och det finnes ju många
’gudar’ och många ’herrar’, — så finnes dock för oss allenast en enda
Gud: Fadern, av vilken allt är, och till vilken vi själva äro, och en enda
Herre: Jesus Kristus, genom vilken allt är, och genom vilken vi själva
äro.» Det, som Paulus börjar med: »att ingen avgud finnes till i världen,
och att det icke finnes mer än en enda Gud», det är icke satser, som
Paulus själv präglar, utan de höra till vad man skulle kunna kalla
judendomens bekännelse, den israelitiska religionens och gamla för-
bundets hörnpelare, vilka också kristendomen omfattar.

Nu är emellertid frågan, om Paulus såsom kristen ser på alldeles
samma sätt på föreställningen om avgudar och (hedniska) gudar, som
han gjorde såsom farisé. I själva verket blir innebörden ganska olika.

För farisén stod det klart, att avgudarna och gudarna voro rena
inbillningar, som icke hade någon realitet. Avgudarna kallades också
»intigheter» (älilím). Avgudabilderna vore ju intet annat än sådant, som
människohänder format av dött material, och farisén var verkligen så
rationalistiskt upplyst, att han menade, att i en avgudabild låg absolut
intet förborgat: den var rätt och slätt trä eller sten, eller vad nu det döda
materialet hette. När hedningarna tillbådo sina avgudabilder, tillbådo
de, enligt fariseisk mening, intet annat än trä eller sten. Men nu kunde
det ju hända, att hedningarna även ägnade verkliga krafter sin dyrkan:
solen, planeterna, elementen o.s.v. Detta bedömde då farisén så, att man
endast inbillade sig, att dessa voro gudomliga: man tillbad »det ska-
pade i stället för Skaparen».

Men enligt inom judendomen förekommande uppfattning kunde
hedningarna också hava ännu andra gudar. En möjlighet var nämligen,
att de dyrkade demoner, fallna änglar, som drogo människorna efter sig
i avfallet från Gud. En möjlighet var också, att deras gudar utgjordes av
de osynliga intelligenser, »änglafurstar», som styrde de olika folken
och voro deras egentliga individualitet. De voro folkens »herrar». Den
fariseiska läran talade emellertid så gott som aldrig om demonerna och
de individuella osynliga folkfurstarna såsom hedniska avgudar eller
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gudar. Detta var mera utomfariseisk åskådning, föreställningar, som
rådde i andra kretsar av judendomen. Dessa föreställningar funnos
emellertid givetvis representerade i synagogan, och Paulus var väl för-
trogen med dem.

Såväl den ledande riktningen inom judendomen, det vill säga
fariseismen, som övriga riktningar inom densamma, voro nu övertygade
om, att de själva voro fria från allt avguderi. Detta menade de vara givet
därigenom, att de icke trodde på några avgudar eller gudar, och därige-
nom, att man i stället erkände endast en Gud, Jahoh, och till honom
allena riktade sina böner och endast strävade efter att lyda hans vilja.

Om jag säger: »Herren, vår Gud, Herren är en», och fast tror detta,
om jag bekänner, att Gud är allsmäktig, allvis, allgod, barmhärtig, rät-
tfärdig, trofast och sannfärdig, så kan jag — enligt fariseisk uppfatt-
ning — omöjligt vara en avgudadyrkare! Jag håller mig ju då till den
ende Guden, endast honom dyrkar och tjänar jag.

Men förhållandet blir ett annat från kristen synpunkt. Skarpast är
detta uttalat i Johannesevangeliets åttonde kapitel, där Jesus säger till
de judar, som bekänna sig till den ende Guden, och vilkas högsta strä-
van är att efterleva Hans vilja, och som åkalla Gud som sin Fader: I
haven icke Gud till eder Fader, utan I haven djävulen till eder fader, och
vad eder fader har begär till, det viljen I göra. Han har varit en mandrå-
pare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes
icke i honom. När han talar lögn, så talar han av sitt eget, ty han är en
lögnare, ja, lögnens fader. (Joh. 8:44.)

Så är det också möjligt, ja, nödvändigt, att Paulus vid sin omvändelse
från fariseism till kristendom har funnit, att hans egen föregående Guds-
dyrkan i verkligheten har varit en avgudadyrkan. Ty han kunde icke
såsom kristen tro, att han verkligen gjorde Guds vilja och dyrkade Gud,
när han var med om att förfölja och döda Kristi bekännare. Detta hade
han likvisst gjort i tron att därmed värna just om Guds enhet, om den
ende Gudens ära. I Hans namn hade han ju förföljt »Guds församling»
(1 Kor. 15:9, Gal. 1:13). Det är sålunda icke nog med att hava föreställ-
ningar om Gud, ens om dessa föreställningar utifrån betraktat kunna
vara riktiga. Det är icke nog med att hava begrepp om Gud, även om
dessa begrepp och de utsagor, som man gör om Gud (»allsmäktig, all-
god, barmhärtig, rättfärdig, sannfärdig»), icke kunna sägas vara orik-
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tiga. Det blir ändock blott en avgud, man då dyrkar som Gud. Och
denna avgud skiljer sig endast till graden men icke till arten från de
avgudar, man kallar hedniska, och som man ser ned på med förakt, Ty
det enda, som skiljer ens egen avgud från de hedniska och primitiva
avgudarna, är blott materialet, varav avguden är gjord. De hedniska
avgudarna äro kanske formade av trä, sten eller metall, den egna avgu-
den är formad av föreställningar och begrepp. Formad och skapad av
människan själv är en Gud av föreställningar och begrepp lika väl som
en Gud av trä eller metall.

Man må icke tänka sig, att detta skulle gälla endast om en Gud,
formad av s.k. antropomorfa föreställningar, d.v.s. föreställningar, häm-
tade från människovärlden, enligt vilka Guden tänkes utrustad med
samma egenskaper och förmögenheter som människan, blott i förfinad
eller potentierad form. Det gäller lika mycket om sådana begrepp, som
direkt förneka allt antropomorft. En Gud, om vilken man säger, att han
är »helt annorlunda», helt »ande» bortom tid och rum o.s.v., är lika
mycket en avgud, ty han är uteslutande skapad av människans egen
tankeverksamhet. En abstrakt Gud är icke mindre avgud än en konkret
Gud.

Detta skymtar igenom såsom Pauli erfarenhet, när han i Galater-
brevet berättar om den förändring, han genomgått. Först hade han, medan
han levde i »judaismen», förföljt Guds församling, och detta därför, att
han var särskilt ivrig i sin Gudsdyrkan, men så ändrade det sig, därige-
nom att »det täcktes Gud att uppenbara sin son i honom». Först genom
att Kristus uppenbaras i Paulus, blir levande i honom, får Paulus för-
bindelse med den rätte Guden, först då, skulle man kunna säga, födes
Gud i honom, genom att han själv blir född till liv, blir en ny skapelse.

Detsamma uttryckes i början av Johannesevangeliet sålunda: »Ingen
har någonsin sett Gud (kunnat göra sig en föreställning eller begrepp
om den rätte Guden). Den enfödde Sonen, han som är i Faderns sköte,
han har kungjort Gud» (Joh. ev. 1:18).

Endast den direkta upplevelsen av Gud, så som den upplever ho-
nom, som kommer in i Guds värld, som födes till nytt liv, som får An-
den, har en verklig Gud. Alla andra gudar äro avgudar, må de sedan
vara av trä eller av de finaste, mest abstrakta tankar och begrepp.
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Detta är alltså den ena, omvälvande erfarenhet och förändring, som
den måste genomgå, som träder in i den kristna världen. Det är icke
fråga om att byta »Godsbild» eller »Gudsföreställning», så att Jesus
skulle ha kommit med någon ny »Gudsbild», som förändrar »Guds-
bilden» i det gamla förbundet. Det Gamla förbundets skrifter äro ju
ingivna av Anden, det är, av Guds ande. Och Gudsbilden, som gömmer
sig i dem, är densamma som Jesu Gudsbild. Men det avgörande är att
komma över från en blott »bild», från »föreställningar», från begrepp
och tankar om Gud, — vilket alltsammans är blott avguderi, — till Gud
själv.

Avgudarnas och gudarnas verklighet

Men det är också en annan förändring, som inträder i och med den
kristna erfarenheten. Hur ställer sig denna till frågan om avgudarnas
och gudarnas verklighet?

Man har mycket diskuterat, om Paulus verkligen kunde tro, att det
fanns någon »kraft» i avgudarna eller bakom dem, såsom synes framgå
av hans sätt att uttrycka sig, icke minst i detta åttonde kapitel i första
korintierbrevet. Man har sökt komma förbi ett sådant antagande, som
man tyckte icke passa en Paulus. Och likväl, denna tanke, att det finnes
en »kraft» i avgudarna, det är just något, som hör till den kristna nya
erfarenheten.

Som farisé var Paulus »höjd» över en sådan tanke. För farisén var
det ju klart, att avgudarna voro intigheter (älilím). Men i och med att
han blev kristen, blev förhållandet annorlunda. Icke som om han skulle
ha trott, att det verkligen fanns några avgudar eller gudar (»vi veta vis-
serligen att ingen avgud finnes till i världen») på det sättet, att dessa
voro verkliga, existerande väsen. Men ändock finnes det många gudar
och många herrar, (»det finnes ju många gudar och många herrar»), ty
det, som många människor tro på, det blir en makt, även om det icke
finnes till utan är en ren illusion. Av många människors gemensamma
tro bildas ett kraftcentrum, som har sina bestämda verkningar. Den,
som lever i det gamla livet, han står under inverkan från alla de kraft-
centra, som bildas genom människornas tro och fruktan.
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Det kan alltså icke vara så alldeles helt med den »insikt» eller »upp-
lysthet», som är säker på, att avgudarna icke finnas till. Om det är den
självsäkra insikten, så kan själva denna insikt vara en inbillning, —
detta har Paulus tydligt sagt: »om någon menar sig veta något, så har
han ännu icke fått sådan insikt, som han borde ha».

Men då detta nu tillämpas på den fråga, det här aktuellt gäller, kan
Paulus nu fortskrida till att säga, att även om man antager, att man själv
hade en sådan insikt, att avgudarna och gudarna, det vill alltså säga alla
de makter, som människor tro på och genom sin tro skapat, icke på
något sätt inverkade på en, så vore man icke därför böjd för att göra,
som man vill. Ty den, som verkligen har insikt, han har endast fått den
genom att han blivit helt genomträngd av Guds Ande, och det kan en-
dast den bli, som är infogad i Guds tempel, som alltså lever i Kristi liv,
i kärleken. Och en sådan människa tänker icke endast på, om hon själv
är fri att göra det ena eller det andra, utan hon tänker på sin medbroder.
Och då betänker hon, att »icke alla hava denna insikt, utan somliga,
som hittills varit vana vid avgudar, äta maten såsom en mat verkligen
offrad åt avgudar, och på det sättet blir deras svagare samvete orenat.
En mat förer oss icke närmare Gud. Om vi avhålla oss, förlora vi ingen-
ting (äro vi icke sämre), och om vi äta, vinna vi ingenting (äro vi icke
bättre). Men tagen eder i akt, att den makt, I haven, icke bliver till en
stötesten för de svaga.»

Paulus för här på ett verkningsfullt sätt in kärleken som motvikt mot
insikten, därvid anknytande till den allmänna minnesregel, som han
tog till utgångspunkt: »insikten uppblåser, men kärleken uppbygger».
Ehuru jag själv är fullkomligt fri, skall jag se till, att jag icke begagnar
min frihet så, att jag bringar en svag broder på fall.

Man observerar, att det verkligen är kärleken och uppbyggandet av
Kristi kropp, av gemenskapen mellan människor, vilka blivit en ny ska-
pelse, som det är fråga om. När Paulus varnar för att begagna friheten
och insikten så, att den blir till en stötesten, så är det väl att märka, att
det är fråga om en stötesten för den svage, för den som kan falla. Det är
icke fråga om att avstå från den kristna friheten, det ville då säga det
verkliga kristna livet, av hänsyn till rättfärdiga och självgoda kritiker.
Det är icke för att skydda mig själv för klander eller för dåligt anseende



132

eller ont rykte, som jag skall vara aktsam med min frihet och min in-
sikt, utan det är för att skydda mina svaga bröder för fall. Det är att
vända helt bakfram på Pauli undervisning, när man tolkar den, som om
han menade, att en kristen bör se till, att andra kristna — särskilt de
stränga — icke ha något att anmärka på en. Om Paulus hade menat
detta, då hade ju hela hans missionsverksamhet och hela hans liv efter
det han blev kristen varit ett enda brott mot denna hans egen regel, ja,
hans missionsverksamhet hade bestått i att kämpa för att genomdriva
det, han fördömer. Ty det är för detta, han kämpar, att de bland icke-
judarna, som blivit kristna, icke skola låta beröva sig det, de fått genom
Kristus, för att vara de mästrande rättfärdiga, judaisterna, till lags.

Detta utför nu Paulus tydligare i fortsättningen: »Ty om någon får se
dig, som har fått insikt, ligga till bords i ett avgudatempel, skall då icke
hans samvete, om han är svag, därav bliva uppbyggt på det sätt, att han
äter köttet från avgudaoffer». För de svaga skulle det vara ett verkligt
fall ur det nya livet, ur styrkan och friden i Kristus, att äta offerköttet, ty
på dem skulle den makt, som ligger i avguden, verka. De skulle dragas
in i den sfär, som skapats av människors avgudatro.

I och för sig var det alltså icke orätt att ligga till bords i ett avguda-
tempel. Naturligtvis gjorde den kristne icke detta för att hedra avgu-
den, utan såsom gäst till någon icke-kristen bekant, som höll gästa-
budet i templet. Paulus ville ju själv icke, att man skulle draga sig ifrån
världen, såsom han tydligen förklarat i femte kapitlet. Om man icke åt
på kristet sätt — en kristen gemenskapsmåltid — kunde man alltså
sitta till bords med vem som helst. Paulus tager här såsom exempel det
grövsta fallet av missbruk av den tillåtna friheten: att vara gäst i själva
avgudatemplet: På många andra sätt kunde den kristne i Korint komma
i beröring med offerköttet: det kött, som invigts åt gudomen, kunde ha
tagits med hem, och sedan i hemmet användas vid ett gästabud, där den
kristne var med. Det förekom också, att en del av det från templet åter-
förda köttet utbjöds och köptes på torget. För Paulus är nu huvudsaken
hänsynen till bröderna, icke de dömande bröderna visserligen, men väl
dem, som kunna bringas på fall:

»Genom din upplysthet går ju då den svage förlorad — han, din
broder, som Kristus har lidit döden för».
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»Om I på sådant sätt synden mot bröderna och såren deras svaga
samveten, då synden I mot Kristus själv. Därför, om maten kan bliva
min broder till fall, så vill jag sannerligen hellre för alltid avstå från att
äta kött, på det att jag icke må bliva min broder till fall.» Riktigt säger
Canon Professor Goudge (Westminster Commentaries): »För att und-
vika missförstånd bör det observeras, att Paulus med en svag broder
menar en kristen, som, ehuru han själv besväras av ogrundade skrupler,
har lätt för att följa andras ledning trots dessa skrupler. Med dömande
(censorious) och fariseiskt folk, som hacka ner på dem, som ha vidare
vyer och friare syn än de själva, vill Paulus, att vi skola handla på helt
annat sätt. Jämför Galaterbrevet 2:4, 5: ’Det var nämligen så, att några
falska bröder hade kommit att upptagas i församlingen, dit de hade
smugit sig in för att bespeja vår frihet, den, som vi hava i Kristus Jesus,
varefter de ville trälbinda oss. Dock gåvo vi icke ens ett ögonblick vika
för dem genom en sådan underkastelse; ty vi ville, att evangelii san-
ning skulle bliva bevarad hos eder.’ Folk av detta slag löpa icke någon
särskild fara att bli uppbyggda till sitt eget fall.»

Det händer tvärtom ofta, att exempelvis en ung prästman eller
evangelii förkunnare förstör oanade möjligheter att verka för Guds rike
och att komma verkliga människor nära, genom att han låter föra sig i
ledband av några fariseiska ledare eller ledarinnor i en församling, till
vilkas omdöme han tager sådan hänsyn, att han förråder evangelii san-
ning. Ty det är enligt Paulus att förråda evangetii sanning att ge vika
för bröder, — han kallar dem till och med falska bröder, — som »be-
speja vår frihet». Det är, som om Jesus skulle gett efter för de fariséer,
som klandrade honom för att han satt till bords med publikaner och
syndare. Mot sådana människor är Paulus tvärtom mycket hård. Men
varmt är hans hjärta för den verkligt svage. Om dessa slutverser i det
närvarande kapitlet säger Moffatt (i Moffatt New Testament) följande
träffande ord: »Det är ett av de bibelställen, som bevisar, att (1) Paulus
icke var någon blott teoretiker. Han hade en ridderlig omtanke om folk
med praktiska svårigheter. Han kunde förstå, vilken makt, som fanns
hos fördomar, vilka han själv icke delade, på sina missionsfält. Den
judiska fasan för avguderi, till dömes, var då och då åtföljd hos dem,
som kommit från animistisk åskådning (till kristendomen), av en djup
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känsla för de onda andarnas besmittande och själsfördärvande infly-
tande. ’Så skarpt förnimmes denna fara ännu i dag i somliga delar av
världen, att t.ex. i Sydindiens Förenade Kyrka i Travancore de indiska
medlemmarna av kyrkoråden bruka insistera på uteslutning ur kyrkan
av sådana kristna, som deltagit i hinduiska bröllopsfester, även om det
varit hos släktingar, därför att hedniska ceremonier förekomma vid dem,
och därigenom deras själar bringas i fara.’ (Cave, The Gospel of St
Paul, s. 147.) Detta bibelställe visar för det andra, (2) att aposteln är en
man, som liksom Bunyan hade en högsint hänsyn för de efterblivna
och ointelligenta medlemmarna av det kristna samfundet. Till och med
en modern läsare, som är fjärran från de ting, som bekymrade folk i
Korint, har en upplyftande känsla inför de avslutande orden från Pau-
lus, läsaren känner sig upplyft av att förnimma en stor ande, som käm-
par för dem, som ännu ej äro i stånd att göra sig kvitt svaga religiösa
skrupler (9:22).» Allo säger om dessa verser: »Det är underbara verser,
vilka erinra om evangeliet i Matt. 25:40: ’Sannerligen säger jag eder,
vadhelst I haven gjort mot en av dessa minsta mina bröder, det haven I
gjort mot mig’. Det är en förbrytelse, synd, direkt riktad mot Kristus att
såra deras samveten och bringa dem på fall, som äro svaga.» På allde-
les liknande sätt uttrycker sig Paulus också i brevet till romarna (14:15):
»Om nu genom din mat bekymmer vållas din broder, så vandrar du
icke mer i kärleken. Bliv icke genom din mat till fördärv för den, som
Kristus har lidit döden för.»

Grundtextens grekiska ord för »bringa på fall», »bliva till fall» (8:13)
är skandalídsein (skandalízein), ett ord, som vi ha i form av låne-
ordet skandalisera. Detta ord har emellertid hos Paulus och N.T. i öv-
rigt en helt annan betydelse än den, det har i nutida språkbruk. Hos
Paulus betyder »skandalisera»: bringa på fall, förleda, förarga. Skandal
är det, som man ramlar på, stöter sig på. Skandal är alltså det, som
bringar någon annan på fall. Den, som gör detta, är den verklige förbryta-
ren. Så säger också Jesus i evangeliet: »Den, som förför (skandalísä) en
av dessa små, som tror på mig, för honom vore det bättre, att en kvarn-
sten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup» (Matt. 18:6).
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V.
Frihetens bruk och missbruk

9:1-11:1

1. Friheten att tjäna
9:1-27

»Om jag förkunnar evangelium, så är detta ingen berömmelse för
mig. Jag måste ju så göra. Och ve mig, om jag icke förkunnade evang-
elium!» (9:16). »Jag är betrodd med en förvaltaresyssla (oikonomían
pepístevmai)» (9:17).

»Ty, fastän jag är fri och oberoende av alla, har jag dock gjort mig
till allas tjänare, för att jag skall vinna dess flera» (9:19).

»För alla har jag blivit allt, för att jag i alla händelser skall frälsa
några» (9:22).

»Allenast en vinner segerlönen. Löpen såsom denne, för att I mån
vinna lönen!» (9:24).

»Därför, den som menar sig stå, han må se till, att han icke faller»
(10:12).

Redan romarna voro fullt medvetna om att friheten och makten
inneburo ansvar och plikt. De flesta kristna i Korint kommo däremot ur
sådana kretsar, där man icke hade någon känsla av ansvar och förplik-
telse. Man bör erinra sig, att man lättast kan få en bild av, hur korintie-
rna voro, om man föreställer sig dem såsom moderna, frigjorda män-
niskor, som sakna ideal och grundsatser och endast sträva efter egen
vinning, nöjen eller makt. Som kristna hade de nu kommit in i en helt
annan livssfär. Vad är det nu, som utmärker den, som saknar ideal, an-
svarskänsla och grundsatser och endast lever ett själviskt liv? Jo, det att
han känner sig överallt hämmad och bunden. Livet är så ofritt.

När nu en sådan människa blev kristen, var bland det första hon fick
erfara detta, att hon var fri. Över huvud är friheten en av de kristna
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gåvor, som göra sig främst förnimbara. Först och främst frihet från synd
och last, frihet från alla de olika bekymmer, förtretligheter,
förödmjukelser, agg och bitterhet, som upptaga en självisk människas
dagar och nätter.

Känslan av befrielse torde ha varit mycket stark hos de första kristna
i Korint. Men med denna känsla kunde även följa sådant, som icke var
så alltigenom kristet: en berusning över friheten, en självmedveten
maktkänsla, som ständigt urgerade den kristnes fri- och rättigheter. En
vanlig fråga och ett vanligt argument torde ha varit detta: »Är jag icke
fri?» »Jag är ju dock en kallad och utvald och helig! Vem och vad kan
binda mig?» Dessa argument hade ju använts även i det speciella fall,
då det gällde förhållandet till mat och dryck, som behandlas i det åt-
tonde kapitlet. Nu kommer Paulus emellertid över till friheten i all-
mänhet. Det är i själva verket som en parentes i besvarandet av frågan
om offerköttet, ty han återkommer till denna fråga igen (10:14-11:1).
Men det blir en lång parentes, i vilken han söker att rätt grundligt in-
prägla i de korintiska kristnas medvetande, vad den kristna friheten
egentligen är.

Han tager då sitt eget fall som exempel. Han är ju apostel och har
såsom apostel icke endast de kristnes allmänna friheter och rättigheter
utan också det höga apostlaämbetets särskilda rättigheter. Han vill då
erinra korintierna om, hur han använder dessa fri- och rättigheter, för
att de därav skola kunna draga en slutsats, huru de böra använda sin
egen frihet. Men när han tager sig själv som exempel, får han också
tillfälle att bemöta några anmärkningar på honom, som gjorts i vissa
kretsar i församlingen.

Som vi nämnde i inledningen hade Paulus till princip att icke mot-
taga något understöd av en församling, han grundat, så länge han vista-
des hos den såsom dess grundare. (Jfr ovan sid. 10.) Detta hade icke
vunnit allas gillande. Man menade, att Paulus därmed visade, att han
icke var säker på sitt ämbetes giltighet, på att han verkligen var apostel
såsom de andra. Ty Jesus själv hade ju gett dessa rättighet att taga lön
för sitt arbete såsom evangelii förkunnare. Denna rättighet tydde man
även som plikt. Eller man sade rent ut, att när Paulus icke begagnade
sig av understöd, så berodde det på att han icke hade rättighet därtill,
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han var verkligen icke en kallad apostel, utan en självtagen apostel.
Här kan nu Paulus på en gång bemöta dessa belackare och samtidigt
genom sitt eget exempel ge de kristna en undervisning i vartill och huru
friheten skall användas.

När Paulus icke tagit lön för sitt arbete, så har det icke varit därför,
att han icke är säker på att vara en kallad apostel, utan tvärtom just
därför att han är så säker på detta, att han vet, att han måste förkunna
evangelium och icke kan göra något annat. Men framför allt avstår han
från sin lön, därför att han har frihet och rättighet att avstå från sin
rättighet och genom att avstå från denna sin rättighet vill förhindra, att
någon, som är svag, kommer på fall. Han vill icke vara någon till anstöt
(det är enligt nytestamentligt språkbruk: till förförelse, till fall, till hin-
der för att bli frälst).

(Anstöt användes här icke, som vi längre fram ytterligare få anled-
ning betona, i den numera vanliga betydelsen av något på vilket andra
»stöta sig», förtreta sig eller anmärka. Då skulle ju Paulus, om han ville
vara »ingen till anstöt» måst taga lön, för att icke vara dem till anstöt,
som »stötte sig» på detta. Samtidigt måste han ha avstått från lön för att
icke vara dem till anstöt, som skulle stött sig på att han predikade för
penningar.)

Paulus börjar alltså med att på sig själv använda det i Korint gängse
argumentet — » Är jag icke fri?»:

»Är jag icke fri? Är jag icke en apostel? Har jag icke sett Jesus vår
Herre? Ären icke I mitt verk i Herren? Om jag icke för andra är en
apostel, så är jag det åtminstone för eder, ty I själva ären i Herren inseglet
på mitt apostlaämbete. Detta är mitt försvar mot dem, som sätta sig till
doms över mig.» Två säkra tecken finnas på Pauli apostlaämbete. Det
ena, att Jesus uppenbarat sig för honom vid Damaskus och själv givit
honom hans uppdrag: det är upphovet till hans apostlaverksamhet. Det
andra är den verkan, hans arbete haft: församlingen själv är det tydliga
och för alla åskådliga beviset på hans apostlaämbete. Ty Andens kraft
och bevisning har ju varit i hans förkunnelse, och anden själv har be-
seglat den med sina fortfarande kraftverkningar i församlingen. Män-
niskor ha fötts till nytt liv i Kristus, blivit en ny skapelse. Vittnesbördet
om Kristus hade blivit befäst hos dem (1:6). Det är tydligt, att Paulus,
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efter den nåd, som blivit honom given, lagt grunden till församlingen,
och andra bygga nu vidare därpå (3:10). »Det var ju jag», har han ju
redan sagt, »som i Kristus Jesus genom evangelium födde eder till liv»
(4:15).

Därför har Paulus, även om han är den sist tillsatte i apostlakollegiet,
åtminstone alla en vanlig apostels rättigheter:

»Skulle vi kanhända icke hava rätt att få mat och dryck? Skulle vi
icke hava rätt att medföra en troende hustru på våra resor, vi likaväl
som de andra apostlarna, såväl Herrens bröder som Kefas? Eller äro
jag och Barnabas de enda som icke hava rätt att vara fritagna ifrån
kroppsarbete? Vem tjänar någonsin i krig på egen sold? Vem planterar
en vingård och äter icke dess frukt? Eller vem vaktar en hjord och för-
tär icke mjölk från hjorden? Skulle detta vara ett blott mänskligt reso-
nemang? Säger icke själva Lagen detsamma? I Mose lag är ju skrivet:
’Du skall icke binda munnen till på oxen, som tröskar’ (5 Mos. 25:4).
Är det om oxarna, som Gud (här) gör sig möda? Eller säger han det
icke i alla händelser med tanke på oss? Jo, för vår skull blev det skrivet,
att den, som plöjer, bör plöja med en förhoppning, och att den, som
tröskar, bör göra det i förhoppning om att få sin del. Om vi hava sått åt
eder ett utsäde av andligt gott, är det då för mycket, om vi få inbärga
från eder en skörd av lekamligt gott? Om andra hava en viss rättighet
över eder, skulle då icke vi än mer hava det? Och likväl hava vi icke
gjort bruk av den rättigheten, utan vi fördraga allt för att icke lägga
något hinder i vägen för Kristi evangelium. I veten ju, att de, som för-
rätta tjänsten i helgedomen, få sin föda ifrån helgedomen, och att de,
som äro anställda vid altaret, få sin del, när altaret får sin. (Detta är
något, som gäller för alla helgedomar och alla altare, såväl judiska som
hedniska.) Så har ock Herren förordnat att de, som förkunna evang-
elium, skola hava sitt uppehälle av evangelium.» Allra sist kommer
alltså Paulus med det skäl, som väger allra tyngst, Jesu egen regel. Denna
finnes i våra evangelier i Lukas 10, där Jesus säger till de 70 lärjungar
han utsänder: »När I kommen in i något hus, så sägen först: ’Frid vare
över detta hus!’ Om då någon finnes därinne, som är frid värd, så skall
den frid, I tillönsken, vila över honom. Varom icke, så skall den vända
tillbaka över eder själva. Och stannen kvar i det huset och äten och
drickcn vad de hava att giva; ty arbetaren är värd sin lön.» Samma an-
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visning i kortare ordalag ges i Matteusev. 10:10. Paulus har redan i
brevet till galaterna gett denna allmänna anvisning: »Den, som får un-
dervisning i ordet, han låte den, som undervisar honom, få del med sig
i allt gott» (Gal. 6:6). Och i det andra brevet till församlingen i
Tessalonika, där han förfarit på samma sätt, säger han: »icke som om vi
ej hade haft rätt därtill, men vi ville låta eder i oss få ett exempel, för att
I skullen efterfölja oss» (2 Tess. 3:9). Det är alltså icke första gången,
Paulus använder detta sitt handlingssätt även som ett åskådningsexem-
pel på, hur den kristne använder sin rättighet till att avstå från en rättig-
het, då därmed tjänas något gott ändamål.

För den som är intresserad för den första kristna tiden och för
apostlarnas förhållande ge dessa Pauli ord en hel del värdefulla upplys-
ningar.

Först och främst antyda de, att det finnes dels ett apostlakollegium,
bestående av apostlarna i inskränkt mening, »de tolv» (1 Kor. 15:5), till
vilka Paulus också räknade sig själv. Men dessutom fanns det apostlar
i vidsträckt mening, till vilka exempelvis Pauli medarbetare, såsom den
här nämnde Barnabas, hörde. Detta framgår också av andra ställen i
Pauli brev. Med apostel i vidsträckt mening förstods varje evangelii
förkunnare, som icke var bofast i eller knuten till en viss ort eller en
viss församling, utan reste från ort till ort för att utbreda evangeliet,
eller från församling till församling för att ge råd och anvisningar.

Apostlakollegiet sammanställes här av Paulus med Herrens bröder
och med Kefas. Detta har tytts på olika sätt. De katolska exegeterna
räkna i allmänhet Herrens bröder till apostlakollegiet, det vill säga, de
mena, att Herrens bröder hade tillhört de tolv. Bland de fyra bröder till
Jesus, som nämnas i Nya testamentet, nämligen Jakob, Josef (Joses),
Simon och Judas (Matt. 13:55, Mark. 6:3), anser exempelvis Cornely,
att »Jakob varit en äkta apostel i ordets egentliga mening, vilket är tyd-
ligt av det, som säges i Galaterbrevet 1:17-19» (Paulus berättar att han
vid ett besök i Jerusalem icke såg någon av de andra apostlarna utom
Jakob, Herrens broder). Han är alltså densamme som i apostlaförteck-
ningarna (Matt. 10:3, Mark. 3:18, Luk. 6:15) kallas Jakob, Alféi son,
och vars moder är Maria, Klopas’ hustru (Joh. 19:25). Alféus och Klo-
pas äro endast olika former av samma namn. Men även Jesu broder
Judas var en av de tolv och identisk med den, som i apostlaförteckning-
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arna kallas Taddéus eller Lebbéus. Slutligen hålles även för troligt, att
en tredje broder, nämligen Simon, hört till de tolv och varit identisk
med Simon kanaanéern eller Simon zeloten (Simon ivraren). Till de
tolv skulle alltså tre Jesu bröder, Jakob, Judas och Simon, ha hört. Det
må anmärkas, att de katolska exegeterna icke mena, att Jesu bröder
voro hans köttsliga bröder i strikt mening — och detta med rätta. Så-
lunda antages Jakob ha varit son av Josefs broder Klopas eller Alféus,
vilken hos kyrkofäderna ibland kallas Jesu farbroder.

Andra exegeter hålla för troligt, att Herrens bröder icke voro att räkna
till apostlakollegiet. Av Pauli sätt att uttrycka sig här kan icke detta
bevisas. Ty slutet av vers tio, som kommer i fråga för detta ändamål,
kan översättas antingen: »vi likaväl som de andra apostlarna och Her-
rens bröder och Kefas» eller »vi likaväl som de andra apostlarna, såväl
Herrens bröder som Kefas». Vill man tillämpa den förra översättningen
och därur draga den slutsatsen, att Herrens bröder icke hörde till
apostlarna, så måste man för konsekvensens skull antaga, att icke hel-
ler Petrus hörde dit, vilket knappast någon är böjd för.

Vare sig Herrens bröder hörde till apostlarna eller icke, ha de dock
enligt Paulus rest omkring bland församlingarna. Nu har traditionen
emellertid den bestämda uppfattningen, att Jakob var fast bosatt i Jeru-
salem. Detta har möjligen icke hindrat, att han gjort resor i Palestina,
Fenicien och Syrien. Men de Herrens bröder, som gjort resor, måste ha
varit minst två, annars skulle det ju hetat »Herrens broder». Detta leder
till den slutsatsen, att sannolikt minst två av Jesu bröder utom Jakob
stått i ledningen av den urkristna församlingen. Att dessa såsom re-
sande ledare kallats för apostlar är naturligt.

Vi få även veta, att dessa på sina resor medfört »en troende hustru»,
som sörjt för deras lekamliga behov och varit dem till hjälp på annat
sätt. Paulus reser däremot ensam, han har med andra ord såsom kristen
ingen hustru, vilket också betygas på andra ställen, till dömes i detta
brevs sjunde kapitels sjunde vers: »Jag skulle vilja, att alla människor
vore såsom jag. Men var och en har fått sin särskilda nådegåva från
Gud, den ene så, den andre så.» Paulus, som säkerligen varit gift under
den tid han var fariséoch skriftlärd — på grund av den absoluta plikt
som åvilade en farisé, framför allt en skriftlärd, att gifta sig — har
såsom kristen levat i celibat och betraktat detta såsom en särskild nåde-



141

gåva. De flesta kyrkofäderna och efter dem de flesta katolska exegeter
anse, att det icke här är fråga om hustrur till apostlarna — man vill icke
gärna tänka sig att dessa skulle leva annorlunda än i celibat — utan om
kristna kvinnor som hade helgat sig till apostlarnas tjänst. Den natur-
liga översättningen av grundtextens adelfä´n gynáika är emellertid: »en
troende hustru», »en hustru som är kristen».

Nu har Paulus använt sin kristna frihet såsom en frihet att avstå från
sina självklara rättigheter:

»Men för min del har jag icke gjort bruk av någon sådan förmån.
Detta skriver jag nu icke, för att jag själv skall få någon sådan. Långt
hellre vill jag dö. Nej, ingen skall göra min berömmelse om intet. Ty
om jag förkunnar evangelium, så är detta ingen berömmelse för mig.
Jag måste ju så göra. Och ve mig, om jag icke förkunnade evangelium!
Gör jag det av eget val, så har jag rätt till lön; men då jag nu icke gör det
av eget val, så är jag endast betrodd med en förvaltaresyssla. Vilken är
alltså min lön? Jo, just den, att när jag förkunnar evangelium, så gör jag
detta utan kostnad för någon, i det jag avstår från att göra bruk av den
rättighet, jag har såsom förkunnare av evangelium.»

Paulus kommer här in på den paradox, som hör tillsammans med
den kristna friheten; det vill säga, utifrån förefaller det som en paradox,
men för den kristna erfarenheten är det det naturligaste av allt. Para-
doxen skulle kanske kunna utföras eller åtminstone antydas på följande
sätt: Innan jag blev kristen, hade jag en mångfaldig frihet att välja mel-
lan olika ting; nära nog i varje ögonblick stod jag inför ett val. Jag
kunde göra det ena eller det andra, jag kunde besluta mig för det ena
eller det andra. Men just i denna min frihet kände jag mig alltid som i
ett fängelse, som bunden på de mångfaldigaste sätt. Och om jag icke
kände det, så var jag det dock, och jag vet nu, att jag var det. Jag var
intet annat än en slav under min tids makter, dess bruk, dess drifter,
dess fåfänga, dess ondska. Men när jag blev kristen, blev jag fri. Nu är
jag fullkomligt fri. Men då jag nu är fullkomligt fri, så har jag icke
längre något val. »Är jag icke fri?» säger Paulus. »Är jag icke en apos-
tel? Har jag icke såsom apostel det friaste ämbete i världen? Men just
såsom ägare av det friaste ämbete i världen har jag icke längre något
val. Till att vara apostel är jag tvingad, på det sätt, att jag ju icke kan
göra något annat. Det är Kristus, som är fri i mig, och han har satt mig
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att förvalta hans evangelium, såsom en livegen slav förvaltar sin herres
egendom. De, som själva ha valt apostlaämbetet och undervisningen i
evangeliet, de må begagna sig av sin rättighet. Mig faller det icke in att
beröva mig min frihet att avstå från min rättighet. Ty detta är min be-
römmelse.»

Man skulle alltså kunna säga, att det icke är »trots» att han är fri,
som Paulus avstår från sina rättigheter och är en Kristi slav och därmed
människors tjänare, utan det är »därför att» han är fri. För ett utom-
kristet betraktelsesätt skulle man möjligen kunna ge en antydan om
innebörden av denna paradox, som icke är någon paradox, genom att
erinra om, hur det är för den, som uppfostrat sig själv till en mycket
stark vilja, jämfört med hur den har det, som har en vanlig medelmåttig
viljekraft. Den, som har en mycket stark vilja, är ju fri från en mängd
lockelser av olika slag, han bekymras icke av konsiderationer, som ligga
utanför hans vilja, han ger icke vika för påtryckningar av något slag.
Han är mycket friare än den medelmåttiga karaktären, som är, om icke
alldeles en lekboll för, så dock mycket påverkad av allt, som omger
honom. Den viljekraftige är fri, den viljesvage är bunden. Men den
viljesvage ställes inför många och ständiga val. Alltid är han brydd, hur
han skall göra i det ena eller andra fallet. Har han gjort på ett sätt, så
ångrar han, att han icke förfor på ett annat sätt. Den viljekraftige åter
slites icke hit och dit mellan olika viljor, han har en enda vilja. Den
absolut viljekraftige har absolut intet val; ty han vill endast ett, hans
vilja är ju ensartat bestämd. Den absolut viljekraftige, som alltså är
absolut fri, han kan endast göra ett och intet annat i varje situation. Han
måste ju så göra, därför att han vill så, därför att hans vilja är sådan.
Detta är nu, som sagt, endast ett försök att liknelsevis förklara, huru det
kan vara möjligt för en kristen att med full mening säga: därför att jag
är fri, har jag intet val: jag måste ju så göra (>anágkh moi >epíkeitai).

I fortsättningen illustrerar nu Paulus detta förhållande genom att
hänvisa till hela sitt arbete såsom evangelii förkunnare. Det är icke bara
i fråga om att avstå från rättigheten att uppbära lön, som han använder
sin frihet till att tjäna andra, denna grundsats gäller hela hans arbete
och allt vad han företager sig. »Ty då jag nu är fri och oberoende av alla
(ordagrant: ty varande fri från alla), har jag gjort mig till allas slav, för
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att jag må vinna dess flera. För judarna har jag blivit såsom en jude för
att kunna vinna judar. För dem, som stå under lagen, har jag, som själv
icke står under lagen, blivit, såsom stode jag under lagen, för att kunna
vinna dem, som stå under lagen. För dem, som äro utan lag, har jag,
som icke är utan Guds lag, men är i Kristi lag, blivit, såsom vore jag
utan lag, för att jag skall vinna dem, som äro utan lag. För de svaga har
jag blivit svag för att kunna vinna de svaga. För alla har jag blivit allt,
för att jag i alla händelser skall frälsa några. Men allt gör jag för evangelii
skull, för att också jag skall bliva delaktig av dess goda.»

Den svenska kyrkobibeln liksom många andra översättningar fatta
vers 19 i betydelsen: fastän jag är fri, har jag dock gjort mig till allas
tjänare. Närmare Pauli mening torde man komma, om man säger: just
därför att jag är fri, har jag gjort mig till allas tjänare. Detta är för Pau-
lus icke blott en from föresats, utan något som han praktiskt förverkli-
gat i hela sin verksamhet. Han har verkligen gjort sig till en tjänare åt
alla för att kunna vinna dem för Kristus. Så långt som möjligt lämpade
han regler och anvisningar likasom sitt eget handlingssätt efter förut-
sättningarna, de kretsar, bland vilka han verkade. Han var ingen prin-
cipryttare och höll framför allt aldrig på sitt eget anseende eller sin
egen värdighet, endast på evangeliets höghet och värdighet höll han
strängt. Å andra sidan behöver det icke sägas, att han aldrig prutade av
på sådana sanningar, som voro väsentliga.

Utgångspunkten för den rätta förståelsen av dessa Pauli ord torde
vara hans yttrande, att han för de svaga blivit svag för att kunna vinna
de svaga (vers 22). Man bör nämligen väl akta sig för att uppfatta Pauli
ord om att för judarna vara en jude och för grekerna en grek såsom
något slags anbefallning av en anpassningens eller opportunismens
politik. Märk väl, att Paulus var svag för de svaga, för att vinna de
svaga, men han var icke svag inför de starka för att vinna något åt sig
själv. Han kunde vara hövisk emot de överordnade eller makthavande,
men han prutade inför dem aldrig av på sin tro och sin övertygelse, och
han talade icke ett evangelium, som skulle vara dem till behag, ej heller
förkunnade han en åskådning, en lära, som var på modet eller vann
mängdens eller de makthavandes eller inflytelserikas bifall. Han an-
passade ingalunda sitt evangelium till det, som var gängse åskådning,
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för att vinna någon för Kristus. Evangeliet var ju för judarna en stöte-
sten och för grekerna en dårskap. Här var icke i minsta grad fråga om
någon anpassning. Det var motsatsen till anpassning. Det gällde icke
att genom anpassning av evangeliet till omvärldens (det må vara grek-
ers eller judars eller andras) åsikter och tankar, låta kristendomen ut-
tunnas och evangeliet förlora sin kraft, så att det icke kunde frälsa.
Anpassning är att rädda sig själv och kyrkan inför världen och därige-
nom låta världen gå förlorad för frälsningen, så att färre och färre bli
frälsta. För Paulus gällde det motsatsen: att vinna dess flera för Kristus.

När Paulus var svag, så var det för de svaga, icke av rädsla eller
undfallenhet. Så var det också, när han var jude för judarna. Det var
icke för att slippa undan deras förföljelse eller deras klander. För detta
gjorde han intet. Tvärtom var han beredd att ständigt på det kraftigaste
betona de kristnas frihet gent emot judarnas mäktiga anspråk. När han
var »jude för judarna», det var, då han t.ex. i umgänget med judarna
iakttog de judiska bruken, då dessa icke betraktades såsom något som
var för alla kristna föreskrivet att iakttaga. Så lät han ju i Lystra om-
skära Timoteus »för de judars skull, som bodde i dessa trakter» (Apg.
16:3). Han binder sig genom ett löfte på judiskt sätt och låter i Kenkreä
raka sitt huvud (Apg. 18:18). När han är i Jerusalem, går han in i templet
där och iakttager ett judiskt bruk (Apg. 21:26). Han gör sig aldrig märk-
värdig. Han hoverar sig icke, vare sig med sin frigjordhet eller med sin
gudsfruktan, vare sig med sin ödmjukhet eller med sitt höga ämbete.
Och målet och syftet är endast det ena: att vinna för Kristus och att icke
stöta bort från Kristus. Aldrig är syftet att vinna något för sig själv eller
att rädda sig själv. Icke ens då han vet, att hans liv står i fara, väjer han
undan för plikten att hålla fast vid evangeliet och vid sanningen. Då är
han icke svag.

Paulus har alltid och oföränderligt det enda syftet i blickpunkten: att
vinna människor för Kristus, liksom han har en enda vilja, Kristi vilja,
i vilken han är den friaste av alla människor och därför Kristi fullkom-
ligt livegne.

Denna koncentration av alla tankar och alla krafter på ett mål kunde
i den allmänna världen på Pauli tid liksom i modern tid lättast få ett
liknelseexempel i den utövande idrottsmannen.
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Därför tager nu Paulus sin utgångspunkt från idrottens värld: »I veten
ju, att fastän de, som löpa på tävlingsbanan, allasammans löpa, så vin-
ner allenast en segerlönen. Löpen såsom denne, för att I mån vinna
lönen. Men alla, som vilja deltaga i en sådan tävlan, pålägga sig åter-
hållsamhet i alla stycken: dessa för att vinna en förgänglig segerkrans,
men vi för att vinna en oförgänglig. Jag för min del löper alltså icke,
såsom gällde det ett ovisst mål; jag kämpar icke likasom en man, som
hugger i vädret (jag boxas icke såsom en, som slår i luften). Fastmer
tuktar jag min kropp och kuvar den, för att jag icke, när jag predikar för
andra, själv skall komma till korta vid provet.»

Det gäller framför allt för Paulus att göra riktigt levande för de korinti-
ska kristna, hur den, som är helt frigjord, ser på sitt kristna liv. Liksom
den, som är med i en tävling på stadion, icke nöjer sig med det, att han
är med, utan riktar alla sina blickar och tankar på att vinna och an-
stränger alla sina krafter på detta, så gör ock den, som är verkligt fri i
Kristus. Han har blott ett mål, och på detta äro ock alla hans tankar och
känslor inriktade.

Dessa bilder kunde vara särskilt lämpade för de korintiska kristna
med tanke på att de istmiska spelen försiggingo strax utanför Korint
vart tredje år. Dessa utgjordes av tävlingar i löpning. Det förekom också
pugilistiska tävlingar. Paulus försummar icke att använda även en bild
från dessas värld. Den kristne, som har en frigjord och därför ensriktad
vilja, han koncentrerar sig på sitt mål liksom boxaren på sin motstån-
dare. Han är icke distraherad och liknöjd, såsom en som slår i luften.

Den kristne ägnar sig åt sin uppgift med samma koncentration som
en tävlande, som vill vinna, och som vet att endast en av alla de täv-
lande kan vinna.

Bilden kan däremot icke användas omvänt så, att Paulus skulle ha
menat, att bland de kristna endast den, som blir den främste, blir salig.
En sådan tanke syntes väl Paulus så orimlig, att han icke tyckte sig
behöva befara, att den hos läsarna skulle väckas av hans ord. Emeller-
tid har man dock tidigt frågat sig, vad Paulus menat med, att endast en
vinner priset. Origenes (185-254) har gått in på denna fråga och försökt
klargöra Pauli mening sålunda: »Betyder detta, att endast en kristen
blir frälst, medan vi andra gå förlorade? Nej, ty alla, som äro på frälsning-
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ens väg, äro ett, de äro som en enda, en kropp. Det är den kristna kyr-
kan som helhet, som tävlar, men det finnes ett pris för var och en av
dess medlemmar. Men priset är icke detsamma för alla.» Men vad Pau-
lus säkert har i sikte, det är, som Godet säger, »de korintier, som äro så
måna om sin bekvämlighet och så hårdnackat pocka på sina friheter
och sin rätt, att de till sist bliva lika sådana kapplöpare, som komma för
sent och gå miste om priset».

Genom att jämföra sig med dem, som deltaga i en tävling, kan den
kristne i själva verket lätt bedöma, hur stort allvar det är med hans kris-
tendom. Är den något, som ens tillnärmelsevis fångar hans intresse och
upptager hans vilja så, som tanken på den kommande tävlingen och det
möjliga priset upptager en tävlande? Är den uppgift, han har i Kristi
tjänst och lydnad, för honom så viktig och kär, att han lika lätt kan
pålägga sig de uppoffringar och den askes, vilka eventuellt äro för hans
uppgift nödiga, som den, som tränar för en tävling, pålägger sig åter-
hållsamhet i vad det än gäller, som är nödvändigt för honom för att
kunna få priset? Varför skulle icke den kristne kunna vara lika vilje-
kraftig och hängiven i sin kristendom som en idrottsman i sin idrott?
Särskilt om man betänker, hur mycket större sak det gäller för den
kristne. Hur mycket större är icke det, han fått genom sitt nya liv, dess
ljus och sanning, hur mycket högre är icke det pris som hägrar för den
kristne, den oförgängliga segerkransen, än den förgängliga segerkrans
(stéfanos), som i bästa fall kan förvärvas av den, som tävlar i de istmiska
eller olympiska spelen.

Paulus för sin del löper icke, som om han icke ständigt såge sitt mål
(adälos = utan att se målet). Målet har han alltid framför sig, såsom han
ock säger i sitt sex år senare skrivna brev till filipperna: »Icke som om
jag redan hade vunnit eller redan hade blivit fullkomlig, men jag far
efter att vinna, eftersom jag själv har blivit vunnen av Kristus Jesus. Ja,
mina bröder, jag håller icke före, att jag ännu har vunnit, men ett gör
jag: jag förgäter det, som är bakom mig, och sträcker mig mot det, som
är framför mig, och jagar mot målet för att få den segerlön (brabéion,
samma ord som Paulus använder här), som hålles framför oss genom
Guds kallelse i Kristus Jesus» (Fil. 3:12-14). Likaså boxas han som en,
som har sitt mål fast i sikte, icke som en, som slår i vädret (aéra déron).
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Och här gör Paulus en fin vändning i bilden och låter den egna kroppen
bli målet, som säkert träffas: »Jag tuktar min kropp». Ordagrant: »jag
slår den blå» (<upopiázw), såsom en boxare, som träffar under ögat,
det är: jag missar icke den verklige motståndaren eller hindret, även
när detta är min egen kropp. Jag besegrar med lätthet min kropp och
»kuvar» den, ordagrant: leder den med mig såsom en lydig slav, såsom
segraren i en pugilistisk tävling i Korint gjorde med den besegrade.

Detta gör Paulus, säger han, för att han icke, när han predikar för
andra, själv skall komma till korta vid provet. Det grekiska ordet för
»predikar» (kärýxas) har bibetydelsen av »vara härold» och anspelar
här på härolden vid tävlingsspelen, »speakern». Genom att förkunna
evangeliet är Paulus liksom en speaker för de kristnas tävlingskamp i
världen. Men på samma gång är han ju själv deltagare i denna tävlings-
kamp. Och han låter här den risken framskymta, att han skall komma
till korta. Däri ligger en fin vink till korintierna: när själve aposteln
måste räkna med att bliva efter och därför är angelägen om att se till, att
han icke kommer till korta, hur mycket mer måste detta då icke gälla
för de vanliga kristna. Det uttryck, som i sv. kyrkobibeln översatts
»komma till korta vid provet» (adókimos gígnesthai) motsvaras när-
mast av det moderna »bli diskvalificerad». Här är det Gud själv som
tänkes som den som diskvalificerar eller förkastar vid den slutliga do-
men.

Om denna perikop (9:24-27) säger Godet träffande: »På detta sätt
söker aposteln framkalla en hälsosam fruktan och en allvarlig vaksam-
het hos dessa på villovägar stadda korintier, vilka på grund av sin högre
insikt och sin förmenta självständighet satte sig över all hänsyn till sina
bröders frälsning utan att ana, att de genom ett sådant tillvägagående
satte sin egen frälsning på spel.

För att ännu kraftigare inskärpa, huru de rätteligen böra förhålla sig,
söker aposteln på detta ställe att bliva ’såsom en grek för grekerna’, i
det han från deras nationella liv lånar bilder, som äro synnerligen äg-
nade att göra intryck på deras inbillningskraft. — Man har ofta och
med skäl påpekat, att dessa från striderna på tävlingsbanan lånade bil-
der upprepade gånger förekomma hos författarne till de nytestamentliga
breven (Filipperbrevets 3:dje kap., 2 Tim. 4, Hebr. 12 o.s.v.) under det
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att de helt och hållet saknas i Jesu tal i evangelierna. Ligger icke häri ett
bevis på den trohet, varmed de senare bevarats åt oss i sin ursprungliga
form? Vore de avfattade först längre fram och på en tid, då evangelii
predikan redan inträngt i den grekiska världen, så skulle man säker-
ligen även i dem påträffa dessa uttrycksfulla bilder, som så nära
sammanvuxit ned det grekiska åskådningssättet över huvud.»

Från att ta exempel och åskådningsmaterial från de i den dåtida all-
männa världen förekommande och för korintierna välbekanta
idrottstävlingarna, — som är ett verkligt exempel på att han för gre-
kerna är en grek, — övergår Paulus till att belysa, vad han vill säga,
genom en symbolisk uttolkning av gamla förbundets skrifter. Detta var
något som de korintiska kristna älskade, särskilt de, som hörde till det
s.k. Apollospartiet. Att studera gamla förbundets skrifter och däri finna
underbara antydningar om det nya livet och om Guds handling och
plan med mänskligheten och med sin församling, det var något, som
för dem hade en särskild lockelse. Paulus är givetvis icke själv främ-
mande för denna lärda möda. Det var något, som han såsom farisé och
skriftstuderande övat sig i från sin första skolgång. Det kallades på
hebreiska för Midrásch, vilket man, när man talade grekiska, översatte
med det grekiska ordet Érevna. Paulus kommer alltså nu med en
midrasch, en érevna.

Denna érevna har nu till ändamål att visa, att den farhåga, som Pau-
lus just givit uttryck åt, nämligen att även den högst stående skall kunna
bli diskvalificerad vid det slutliga bedömandet, ingalunda är en tom
farhåga, ty att så kan ske, det äro själva fäderna ett bevis för. Ehuru
dessa, då de befriats ur Egypten, — en bild av människans frälsning ur
det gamla livet, — voro av Gud på det härligaste utrustade och benå-
dade, så kom ändock endast ett ringa fåtal in i det förlovade landet, som
är en bild av salighetens värld.

2. En érevna över ökenvandringen
10:1-13

»Jag vill, att I skolen veta detta, mina bröder: Våra fäder» — ty de
»israeliter», som det berättas om i gamla förbundets skrifter, äro de
kristnas fäder, liksom de kristna, och icke de judar, som förkastat Kris-
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tus, äro de rätta arvtagarna till det gamla Israels nådegåvor och löften
och utgöra den rätta fortsättningen av Guds församling. Jämför 1
Clemens brev till korintierna, kap. 60:4: »Giv endräkt och frid åt oss
alla jordens innebyggare, liksom du gav åt våra fäder» — »Våra fäder
voro alla under molnskyn och alla gingo genom havet, alla blevo de i
molnskyn och i havet döpta till Moses.» Moses är en förebild av Kris-
tus. Kristus var ju den Herre, som verkade i Moses och ledde honom på
hans väg. Så blevo fäderna döpta till Moses, deras gång genom havet
var likasom ett dop, som erinrar om det dop, som de kristna undergått.
Havets vatten var dopvattnet och molnskyn erinrade om den Helige
Ande, som överskyggar den döpte. Deras »dop», d.v.s. vandringen ge-
nom Röda havet, åtföljdes ock av en förändring hos fäderna: de trodde,
såsom det heter i 2 Moseb. 14:31: »Folket fruktade Gud och trodde på
Herren och på Moses, hans tjänare».

»Alla åto de samma andliga mat», mannat, som med rätta kallas en
andlig mat (pnevmatikón broma), ty det var av himmelskt ursprung.
Det var till sin natur underbart och till sin betydelse andligt, ty det
förebildade nattvardens bröd. Även i den judiska skriftutläggningen
kallas mannat ett andligt bröd, en andlig föda. Men icke endast en and-
lig mat stod till fädernas förfogande, »alla drucko de samma andliga
dryck — de drucko nämligen ur en andlig klippa, som åtföljde dem,
och den klippan var Kristus». Under sin förkristna tid såsom skriftlärd
hade Paulus fått lära sig den judiska tradition, som berättade om att en
klippa, som gav vatten, följde israeliterna under vandringen i öknen.
Han kan även förutsätta, att många av de kristna i Korint känna till
denna tradition. Han gör emellertid av denna tradition något helt annat:
det är Kristus, i G.T. kallad Herren, som är den andliga klippan, som
ständigt följer dem, och som ger dem en andlig dryck, varav vattnet ur
klippan är en symbol. (Mekilta och Targum Jer. I till 2 Moseb. 17:6.)
Liksom de kristna i nattvarden få Kristi blod, fingo fäderna det vatten,
som kom från klippan, vilken föreställde Kristus. Ty Kristus var verkli-
gen med dem, fastän han då ännu icke var uppenbarad. Han var en
klippa, en ohuggen sten, som sedan genom korset blev en grundsten
till det nya templet. Augustinus uttrycker detta träffande, då han säger:
»Nya testamentets sakrament giva frälsningen, Gamla testamentets sa-
krament utlovade Frälsaren». Liksom Herren i G.T. kallades klippa, så
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ock Kristus en frälsningens klippa. Här vill Paulus betona, hur lika
fäderna voro utrustade med de kristna: de hade, på sitt sätt, allt det, som
de kristna hade. Och dock, vad hände med dem?

»De flesta av dem hade Gud icke behag till. De blevo nedgjorda i
öknen.» De föllo, trots att de voro så rikt utrustade. Så utgöra de ett
verkligt varnande exempel: »Detta skedde oss till en varnagel, för att vi
icke skulle hava begärelse till det onda, såsom de hade begärelse där-
till».

Flera olika frestelser föllo fäderna offer för, och det var allesammans
sådana, som ständigt ligga på lur för Guds barn, alltså för de kristna
även i nya förbundet. Därför varnar Paulus för dem: »Ej heller skolen I
bliva avgudadyrkare, såsom somliga av dem blevo. Så är ju skrivet:
’Folket satte sig ned till att äta och dricka, och därpå stodo de upp till
att leka’ (2 Moseb. 32:6): Låtom oss icke heller bedriva otukt, såsom
somliga av dem gjorde, varför ock tjugutre tusen föllo på en enda dag
(4 Moseb. 25:1, 9).» »Låtom oss icke heller fresta Kristus, såsom som-
liga av dem gjorde, varför de ock blevo dödade av ormarna.» För den
kristne läsaren av Gamla testamentet var Herren (JHVH), såsom vi förut
framhållit, detsamma som Kristus. När det nu i 4 Moseboks 21 kap.,
versarna 5 och följande, berättas om att israeliterna frestade Herren
(Jahoh) och därför blevo straffade med ormarna, så betyder det, att det
var Kristus, de frestade, den Herren, som ännu icke var uppenbarad i
jordisk gestalt, men som ändock var närvarande bland dem: verbum
incarnándum = Ordet, som skulle bli kött. De kristna hade denne samme
Herre hos sig, men nu såsom Ordet, som blivit kött (verbum incarnátum),
vilket nu såsom den upphöjde Herren följde de kristna överallt och var
mitt ibland dem med sin Ande.

På vad sätt kunde de då tänkas fresta Kristus? Chrysostomus (344-
407) och Theodoretus (460) menade, att det var sökandet efter under-
verk, d.v.s. att några av de kristna i Korint strävade efter att få undergö-
rande krafter. Möjligt är, att frestandet av den i församlingen närva-
rande Anden bestod i ett utnyttjande och äregirigt eftersträvande av
andliga gåvor, charismata. En annan möjlighet är att tolka detta fres-
tande analogt med frestandet av Herren i Gamla testamentet. Judarna
frestade där Gud genom att de genom sina klagomål så att säga for-
drade av Gud, att han skulle begagna sin makt till att tillfredsställa de-



151

ras önskningar. De kristna å sin sida kunde tänkas fresta Herren genom
att alltför mycket lita på Kristi nåd och hans makt att skydda dem för
det, som är ont, och därför i onödan utsätta sig för frestelser och faror.
Så t.ex. kunde de kristna i Korint fresta Kristus genom att i förlitande
på sin tillhörighet till Kristus och sin säkra bundenhet vid honom be-
söka avgudatempel och förtära offerkött o.s.v.

»Knoten icke heller», fortsätter Paulus, »såsom somliga av dem
gjorde, varför de ock blevo dödade av Fördärvaren.» Paulus torde här
syfta på berättelsen om Korahs och hans partis uppror (4 Mos. 16).
Fördärvaren (olothrevtä´s) är den straffets ängel, som utförde
bestraffningen enligt berättelsen i 4 Mos. Om allt detta säger nu Paulus
såsom avslutning på sin Midrasch eller Érevna:

»Men allt detta vederfors dem på ett förebildande sätt och blev skri-
vet till varning för oss, inpå vilka tidernas slut har kommit». Tidernas
slutskede har kommit genom Kristi uppenbarelse och hans frälsnings-
verk: Då har det, som dessförinnan varit förutsett och förebildat, blivit
verklighet. Vi leva, såsom kristna, mitt i denna fullbordans tid, den gamla
tidsålderns fullbordan. Men lärdomen av hela sin érevna sammanfattar
Paulus i de mäktigt ödesmättade orden: »Därför, den som menar sig
stå, han må se till att han icke faller». Det är samma maning, som de
kristna kunde härleda ur hans exempel från idrottstävlingarna. Den,
som står, han löper fara att falla, liksom även den högste, mest bet-
rodde och rikast utrustade kan riskera att bli diskvalificerad (adókimos).
Han bör därför icke fresta Gud, icke kasta sig i frestelser. De frestelser
åter, som komma utan att vara uppsökta, de kunna betraktas som prov,
vilka Gud sänder till den kristnes fostran, och de kunna icke bringa den
kristne på fall, om han håller sig till Herren:

»Eder har icke någon frestelse påkommit annat än sådan, som är
mänsklig», d.v.s. som är avpassad efter mänsklig förmåga. »Men Gud
är trofast och skall icke tillåta, att I bliven frestade över eder förmåga,
utan han skall med frestelsen även bereda den utgången, att I kunnen
härda ut i den.» (Jfr Karl XII:s övers.: Eder hafver ingen frestelse
påkommet, utan den mennisklig är: men Gud är trofast, som icke låter
eder frestas öfver edra förmågo: utan gör med frestelsen en utgong, så
att I kunnen dragat.)
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3. Gästabud och bordsgemenskap
10:4-11:1

Paulus återvänder nu ännu en gång till den egentliga frågan, den om
avgudaofferkött. Efter den principiella lärdom, som han nyss gett, kan
han kategoriskt uppmana korintierna:

»Alltså, mina älskade, undflyn avgudadyrkan!» Ty nu ha de, om de
följt med, vad Paulus har sagt dem, fått lära sig, att de visst icke äro så
fria och obundna i förhållande till avgudarna, som de möjligen inbillat
sig. Avgudadyrkan är icke något långt avlägset, övervunnet och hedniskt,
utan något högst aktuellt. Genom Pauli undervisning hade korintierna
fått lära sig ungefär vad en modern människa skulle ha kunnat lära sig
av hans ord, om hon velat lyssna till dem. Även den moderna männis-
kan skulle nämligen ha fått lära sig, att avgudadyrkan icke är någon
sorts gammal vidskepelse, som förekom i antiken och ännu förekom-
mer i avlägsna, vilda länder hos s.k. primitiva folk, utan att den är nå-
got, som dagligen omgiver den mest civiliserade människa i ett land
med hög kultur, ja, att det i detta land vimlar av avgudar, av makter som
på alla håll omgiva människorna, ha krav på dem, taga deras tid och
intresse, deras själ och kropp i anspråk. Den som vill förbliva fri måste
noga vara på sin vakt mot dessa avgudamakter, och om han tror sig
själv fri, så må han dock ha omsorg om den svagare brodern.

Men Paulus har ännu något väsentligt att säga om avgudakultens
förhållande till det kristna livet.

Det gäller den heligaste av de kulthandlingar, som höra till det nya
livet i Guds församling, nämligen den gemensamma måltiden i Kristi
sällskap med det högtidliga brödsbrytandet och välsignandet av vin-
bägaren, den måltid, som vi känna under namnet nattvardens sakra-
ment. I denna måltid var den kristne alldeles särskilt med hela sin var-
else insatt i gemenskapen med Kristus. Liksom Paulus förut kunde visa,
att otukten betydde ett förstörande av den kroppens och själens »stäm-
ning», uppbyggning till gudomliga ackord, till dyrkan och pris av Gud,
till ett tempel åt Herren, som den var ämnad till, så kan också delaktig-
het i en avgudatempeltjänst, hur ringa man än aktar den, dock bli ett
vanärande av den heliga och underbara måltiden med Kristus.
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Man skulle möjligen kunna åtminstone ge en antydan om Pauli tan-
kegång genom att överflytta den till moderna förhållanden. Om man
tänker sig, att Pauli ord skulle överflyttas till att gälla förhållanden,
motsvarande läget i en församling i Västerlandet, i en stad, som vore av
ungefär samma art, som Korint var i sin värld, så skulle de få ungefär
följande innebörd:

Så länge människorna äro materialister och ytliga vardagsmänniskor
eller i varje fall sakna varje förbindelse med en andlig värld, en högre
verklighet, så äta och dricka de ju, utan att de därmed äro medvetna om
något annat, än att de dels tillfredsställa kroppens behov av näring, dels
även bereda sig en njutning av mat och dryck. Det utgör en viss kvar-
leva av äldre tiders betydelsefullare och djupare livsföring, att de även
komma tillsammans till gemensamma måltider, och dessa spela ju en
viss roll — middagar och festmåltider behålla ännu en viss ritual och
kunna ha en festlig prägel över sig. Men att denna festlighet eller festi-
vitas skulle ha något att göra med någon mystisk, andlig eller själslig
gemenskap, som skapas genom det gemensamma ätandet, en sådan
tanke är dem främmande, och om den yttrades, skulle de betrakta den
som dum vidskepelse. Ätande och drickande ha helt enkelt icke någon
djupare betydelse för en modern människa. Vissa egendomliga, verk-
ligt vidskepliga föreställningar ha visserligen dessa människor mitt i
sin frigjordhet. De gripas till exempel av fullkomlig fasa vid tanken på
att sitta tretton tillsammans, vid en måltid. Men frånsett sådana vid-
skepliga föreställningar, som den moderna människan lider av, förbin-
der hon intet särskilt med måltiden. Hon ingår icke genom måltiden i
någon gemenskap med någon gudom eller med avlidnas andar eller
eljes med några osynliga krafter, icke ens med sina bordskamrater. På
sin höjd kan hon tala om att »stämningen» vid ett gästabud varit god
eller dålig, hög eller dämpad, glad eller trist.

Om man nu tänker sig, att en sådan modern människa blivit kristen
i de första kristnas mening, det är i Pauli mening, så uppstår frågan,
vilken förändring detta innebure för den människan i hennes förhål-
lande till gemenskapsmåltider. Uppenbarligen kan hon icke, när hon
blivit kristen, ha börjat tro, att hon vid ett gästabud träder i förbindelse
med någon gudom eller någon osynlig makt av hednisk art. Hon blir ju
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icke vidskepligare än hon var förut därigenom, att hon blir kristen. Kris-
tendomen är alltid vidskepelsens död. Hennes kristna tro skulle ju
tvärtom komma att befria henne från den vidskepelse, som den mo-
derna icke-kristna, irreligiösa människan har, såsom fruktan för tretton-
talet och dylikt. Den kristne är definitivt befriad från alla vidskepliga
föreställningar, i den mån han verkligen är kristen.

Innebär då detta, att deltagandet i en gemenskapsmåltid eller ett gäs-
tabud för den kristne blir lika betydelselöst eller ännu betydelselösare
än för den icke-kristne av modern typ? Paulus skulle nu svara ett be-
stämt nej. För den kristne blir den gemensamma måltiden någonting
mycket viktigt. Och detta beror på att han som kristen har gjort bekant-
skap med det kristna mysteriet, med en gemenskapsmåltid av överväl-
digande, hemlighetsfullt djup och av helgad art: måltiden med Kristus.
Den som en gång suttit till bords med Världens Frälsare, med Jesus
Kristus, den Levande, han kan ju sedan aldrig sitta till bords vid en
måltid, utan att denna underbara, helgade erfarenhet är med i medvetan-
det, även om det blott är i »undermedvetandet». Det blir därför för den
kristne en allvarlig sak, vad det är för anda i det gästabud, i vilket han
deltager. Måltiden, varje måltid, får för den kristne en stor betydelse.

Ja, än mer, om den kristne verkligen känt Kristi närvaro vid en så-
dan helig måltid med Kristus, så kan han icke mera vara med om en
måltid av likgiltig art. Varje måltid framstår som en erinran om den
stora måltiden. Kristus har genom sin sista måltid, innan han tog på sig
hela världens lidande, nöd och skuld, så helgat måltiden för den som
fått del av Kristi liv, att varje måltid blir en nattvard med Kristus. Så
måste för honom varje måltid begynnas, fortsättas och slutas i Kristi
namn.

Därför, fastän den kristne icke förbinder några vidskepliga föreställ-
ningar med måltiden, eller rättare just därför, inser och märker han, att
gemenskapsmåltiden kan bli bärare av onda och Kristusfientliga kraf-
ter, som icke äro mindre mäktiga, därför att det icke finnes några väsens-
realiteter bakom dem utan de endast ha sin grund i människors tankar,
lidelser och känslor. Människorna skapa sig sina onda andar, och dessa
äro icke mindre mäktiga, därför att de, som skapat dem, icke tro på
onda andar. Desto större makt ha de över sina skapare. De senare bli
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deras ovetande och godtrogna lekbollar och redskap. Den, som nu kom-
mit in i det nya livet i Kristus, han är ömtåligare för inverkan från så-
dana onda andar. Han måste skydda sig för dem. Han kan icke lämna
sin kropp och själ öppna åt dem till att spela på efter deras behag.

Ty den, som suttit till bords med den levande Kristus, han har lik-
som gått in i livsgemenskap med honom på ett realt sätt. Han är delak-
tig i hans kropp, en kropp med honom, liksom alla de, som bryta brödet
vid den heliga nattvarden, äro en enda kropp med Kristus. Välsignelsens
bägare (hebr. kos šäl beraka, arameiska kása debírketa), är en meddel-
aktighet i Kristi blod, i skulden till hans oskyldiga lidande och död,
liksom i det, som han genom detta förvärvat åt människorna. Men den,
som fått del av Kristi kropp och av hans blod, är ju vorden en annan
varelse. Han kan icke utan att försynda sig mot det heliga, han undfått,
deltaga i en annan gemenskap, som uppbäres av en annan anda än Kristi
anda.

Men om detta är Pauli mening, intog icke han en annan ståndpunkt
än Jesus själv, vilken ju av fariséerna klandrades för att han tillät sig att
vara gäst hos publikaner och syndare och att äta och dricka med dem?

Det heter ju i Lukas-evangeliet (15:1, 2): »Till honom kom allt, vad
publikaner och syndare hette, för att höra honom. Men fariséerna och
de skriftlärde knorrade och sade: ’Denne tager emot syndare och äter
med dem’.» Och i Markus-evangeliet (2:15) berättas på liknande sätt:
»När de skriftlärde bland fariséerna sågo, att han åt med publikaner
och syndare, sade de till hans lärjungar: ’Huru kan han äta med publika-
ner och syndare?’» Detsamma berättas i Matteus-evangeliet (9:10, 11).
Och bland de »rättfärdiga» i Jesu omvärld gick det talet om honom:
»Se, vilken frossare och vindrinkare han är, publikaners och syndares
vän!» (Luk. 7:34, Matt. 11:19).

Till detta må svaras, att det icke är det att ha syndare, »världens
barn», till bordskamrater, som är det farliga. Det talas här icke om bords-
kamrater, utan det talas om onda andar. Jesus överlämnade sig icke
som lekboll åt onda andar, då han åt med publikaner och syndare. Dä-
remot kan en kristen mycket väl utlämna sig åt onda andars inflytande,
då han sitter till bords med rättfärdiga, vilkas väsen är skrymteri, och
som inför sig själva och andra sträva efter det, som är högt och rent och
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osjälviskt och gott, men vilkas hela verkliga strävan endast går ut på
den egna äran och vinningen. Där spela avgudarna sitt spel. Det är att
söka på en gång ha del i Herrens bord och i onda andars bord.

Nu förekom i Korint sådana gästabud, där vinbägaren höjdes till en
guds ära. Men de icke-kristna, som höjde denna bägare, voro i de flesta
fall lika frigjorda som en nutida människa. De trodde ingalunda på den
gud, för vilken bägaren höjdes, om det nu var Zeus eller Jupiter eller
Apollon. Så kunde de även säga till de kristna, och dessa kunde vara
frestade att själva säga, att något sådant icke har någon betydelse. Men
för den kristne fick det betydelse. Visserligen trodde ju den kristne ännu
mindre på att det fanns någon Jupiter eller Apollon, men den anda, som
behärskade gästabudet, var ond.

Därför kan Paulus för korintierna förklara:
»Jag säger detta till eder såsom till förståndiga människor; själva

mån I döma om det, som jag säger. Välsignelsens kalk» — den bägare
vin, som vid måltidens slut välsignades och den tredje vinbägaren vid
påskmåltiden — »över vilken vi uttala välsignelsen, är icke den en del-
aktighet av Kristi blod? Brödet, som vi bryta, är icke det en delaktighet
av Kristi kropp? Eftersom det är ett enda bröd, så äro vi, fastän många,
en enda kropp, ty alla få vi del av detta ena bröd. Sen på det lekamliga
Israel: äro icke de, som äta av offren, delaktiga i altaret. Vad vill jag då
säga härmed? Månne att avgudaofferskött är någonting, eller att en av-
gud är någonting? Nej, det vill jag säga, att vad hedningarna offra, det
offra de åt onda andar och icke åt Gud; och jag vill icke, att I skolen
hava någon gemenskap med de onda andarna. I kunnen icke dricka
Herrens kalk och tillika onda andars kalk; I kunnen icke hava del i
Herrens bord och tillika i onda andars bord. Eller vilja vi reta Herren?
Äro då vi starkare än han? ’Allt är lovligt’, ja, men icke allt är nyttigt.
’Allt är lovligt’, ja, men icke allt uppbygger.» Paulus repeterar den re-
gel han gav de kristna i Korint i 6:12, och ger en ny sammanfattning av
det, som hans undervisning om friheten gått ut på, nämligen att frihe-
ten må brukas till att gagna andra. Han har redan i 9:19 om sig själv
sagt: Eftersom jag är fri och oberoende av alla, har jag gjort mig till
allas tjänare. Nu uttrycker han detta i en uppmaning till korintierna:
»Ingen söke sitt eget bästa utan envar den andres».
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Den praktiska konkreta fråga, som korintierna framställt, kan efter
detta lösas enkelt: »Allt som säljes på torget (macellum) mån I äta; I
behöven icke för samvetets skull göra någon undersökning därom. Ty»,
såsom det heter i den tjugufjärde psalmen, »Herrens är jorden och allt,
vad därpå är». Om det åter är fråga om att deltaga i ett gästabud hos en
icke-kristen, så kan den kristne göra även detta. Ty han behöver inga-
lunda, som redan påpekats, därigenom blottställa sig för inverkan från
de onda makterna, d.v.s. den fördärvbringande andan i ett hedniskt vä-
sende; men han har därvid att tillse, att han icke skadar någon annan,
d.v.s. blir anledning till någon svagare kristens fall eller ett hinder för
en icke-kristens frälsning. Därför »om någon av dem, som icke äro
troende, bjuder eder till sig, och I viljen gå till honom, så mån I äta av
allt, som sättes fram åt eder; I behöven icke för samvetets skull göra
någon undersökning därom. Men om någon då säger till eder: ’Detta är
offerkött (hieróthyton)’, äten då icke, för dens skull, som tillkännagav
det, och för samvetets skull — jag menar icke ditt eget samvete, utan
den andres. Ty varför skulle min frihet bedömas av ett främmande sam-
vete?» Hela tiden riktar Paulus uppmärksamheten på omsorgen om
medbrodern och medmänniskan. Att ängsligt fråga, om man för sitt
eget samvetes och renhets skull får äta eller dricka, det är icke kristet,
det är fariseiskt och själviskt. Utan det avgörande är omsorgen om den
andre. Men icke heller får jag förväxla omsorgen om en annans andliga
väl med hänsynen för och fegheten inför en kritiker och belackare.
Hänsynen för en sådan är feghet och icke någon omsorg om hans väl.
Där måste genast den regel tillämpas, som säger: min frihet bedömes
icke av ett främmande samvete, han har intet med mitt uppförande som
kristen att göra.

Till detta återkommer Paulus i sitt brev till romarna, där han i det
fjortonde kapitlet säger: »Den, som äter, må icke förakta den, som icke
äter. Icke heller må den, som icke äter, döma den, som äter: ty Gud har
upptagit honom. Och vem är du, som dömer en annans tjänare. Om han
står eller faller, det kommer allenast hans egen herre vid» (Rom. 14:3,
4).

Ja, Paulus går ett steg längre. Om det gäller sådana »höga» kritiker,
då bör den kristne tvärtom utmana dessa. De ha nämligen något att lära
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sig. Och den kristne har icke endast rättighet utan plikt att stå dem
emot såsom en behjärtad man, som icke fegt böjer sig för människors
dom. Han må därvid tänka på Kristus, som lärde att intet, som går in i
kroppen, orenar människan, men väl det, som går ut ur den, såsom
särskilt sådana högmodiga och självgoda människors dömande ord, vilka
sätta sig i Guds ställe. I sådana fall får och skall han tänka på Kristus,
som själv gästade publikaner och syndare, tog emot deras inbjudan och
åt och drack med dem, utan att fråga efter, att han därmed stötte de
rättfärdiga och respektabla fariséerna för huvudet. Ty det kommer icke
an på vare sig sällskapet eller maten eller drycken i och för sig. Det
kommer an på den anda, som man upplåter sig för. Och när Kristus
kunde gästa syndare och publikaner, kan också den kristne, när han
sitter till bords hos sådana, som av de rättfärdiga kallas syndare och
publikaner, tänka sig, att Kristus själv är med i detta gästabud. Ja, så
skall och kan i själva verket den kristne överallt och ständigt vid varje
måltid tillsammans med andra känna sig, nämligen som om han sutte
till bords med Kristus. Vid den världsligaste måltid kan han tänka sig
Kristus närvarande, — ty Kristus är nära, varhelst den kristne lever i
honom, — och därmed är denna måltid för honom en nattvard.

Hur kommer han då att göra: han kommer vid varje måltid att väl-
signa brödet och drycken, — tacka Gud för den, såsom om det skedde
i Kristi åsyn.

Den bön före och efter måltiden, som ännu förekommer i många
hem, är väl närmast mest lik den judiska måltidsbönen, men den är
dock i ett kristet land ett rudiment av den tacksägelse, den andaktsfulla
invigningsbön för maten och drycken, varmed de kristna firade varje
måltid såsom en nattvard med Kristus.

För Paulus är detta en realitet: »Om jag äter därav med tacksägelse,
varför skulle jag då bliva smädad för det som jag tackar Gud för?» När
man äter och dricker, kan man liksom vid varje annat företagande göra
det till Guds ära. Det är till och med den kristnes plikt: »Alltså, vare sig
I äten, eller dricken, eller vadhelst annat I gören, så gören allt till Guds
ära». Man kan här erinra om den formulering, Paulus gör i Romarbrevets
nyssnämnda fjortonde kapitel, där han återkommer till samma fråga.
Säkert har Paulus det, han sagt till korintierna, i åtminstone omedvetet
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minne, när han skriver till romarna: »Låten icke det goda, I haven fått,
bliva utsatt för smädelse (det är samma ord ’blasfämústhai’, vilket an-
vändes här). Ty Guds rike består icke i mat och dryck, utan i rättfärdig-
het och frid och glädje i den Helige Ande.» Här kan också erinras om,
vad Paulus skrivit i sitt första brev till församlingen i Tessalonika:
»Tacken Gud i alla livets förhållanden. Ty att I så gören, är Guds vilja i
Kristus Jesus» (1 Tess. 5:18).

Men helt annat är förhållandet, när det gäller att ha omsorg om den
andre, så att han icke faller, om han är en kristen, eller hindras från
frälsning, om han ännu är oomvänd. Då användes friheten tvärtom till
dennes tjänst! Då lyder regeln: »Bliven icke någon till fall (eller hin-
der), vare sig för judar eller greker (som ännu icke äro kristna) eller för
Guds församling». Den svenska kyrkobibelns översättning »bliven icke
för någon till en stötesten», vilken i och för sig är riktig, kan ge anled-
ning till missförstånd, därigenom att ordet stötesten i det allmänna språk-
bruket genomgått en sådan märkvärdig förskjutning i betydelsen. Stö-
testen betyder i detta sammanhang: en sten, på vilken någon snavar, så
att han faller. Men ordet kan också användas,  så att det betyder: det,
som någon annan stöter sig på, d.v.s. ogillar eller klandrar. I denna
senare betydelse blir ordet alldeles missvisande, om det skall användas
för att översätta Pauli ord. Det skulle då betyda, att Paulus sagt: Sen
till, att I icke stöten någon, vare sig judar eller greker eller kristna! En
uppmaning, som, frånsett att den skulle vara en uppmaning till en ömk-
lig feghet, ryggradslöshet och kryperi, är rakt tvärt emot vad Paulus
menar, denne Paulus, som ju till sina självgjorda domare säger: För
övrigt frågar jag icke efter, om I eller eljes någon annan, vem det vara
må, sätten eder till doms över mig (1 Kor. 4:3). Därtill kommer, att en
sådan uppmaning skulle innebära raka motsatsen till det, som Paulus
vill förmana till, nämligen till att ha omsorg om medbroderns och med-
människans andliga väl. Ty den, som söker att icke stöta sig med nå-
gon, han kan icke i längden genomföra detta annat än på så sätt, att han
undviker att stöta sig med den, som är mäktig eller som han behöver
frukta. Han kommer framför allt att taga hänsyn till dem, som han icke
behöver ha någon omsorg om, och för vilkas andliga väl hans undfal-
lenhet och kryperi i varje fall icke har någon positiv betydelse utan om
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möjligt verkar motsatsen: hindrar dem att väckas i samvetet. Paulus
kan här åter hänvisa till sitt eget exempel: »liksom även jag i allt bevi-
sar tjänster mot alla och icke söker mitt eget gagn utan de mångas, för
att de må bli frälsta». Den, som aktar sig för att stöta någon, han blir
många troende till fall och han hindrar många icke-troende från att bli
frälsta. Ty feghet och opportunism verka aldrig upplyftande, väckande,
inspirerande eller uppbyggande.

Icke heller hänvisar nu Paulus till sitt eget exempel, som om hans
strävan ginge ut på att vara ett föredöme, så som den fariseiskt sinnade
eftersträvar att vara ett föredöme. Huru har Paulus blivit den han är?
Icke genom att se ner på andra, såsom på sådana, som behövde att i
honom ha en högre andes föresyn, utan därigenom, att han själv sett
upp till Kristus! Den, som ser upp till Kristus, han drages till honom,
han upplyftes av honom, han uppbygges till honom, men skulle han
tänka på att jämföra sig med sådana, som stå under honom själv, då blir
han av Kristus förödmjukad, eftersom han ju inser, hur obetydligt han
själv höjer sig även över sin ringaste broder, ja, även över den sämste
och mest fördärvade, i jämförelse med hur högt Kristi gestalt reser sig
över hans egen. Den, som vill åberopa sitt eget exempel, han må göra
det på det sätt, som Paulus nu slutar med att göra det: »Varen I mina
efterföljare, såsom jag är Kristi!» ty denna uppmaning måste utmynna
i en självprövning: »I vad mån kan jag verkligen påstå, att jag är Kristi
efterföljare?»

Den fråga, som framförts av korintierna och besvarats av Paulus i
den avdelning, som här slutas, rörde ju, om — och i så fall: i vad ut-
sträckning — det var tillåtet att äta offerkött. Själva denna sak synes
icke ha någon aktualitet i västerlandet, ehuru den kan ha det på sina
håll på missionsfältet. Men de tankar och regler, som Paulus utvecklar
i samband med denna fråga, de ha som vanligt den vidaste tillämpning,
bärighet och värde. Riktigt säger H. L. Goudge: »To embolden a man’s
conscience is one thing, and to enlighten it another. To embolden a man
to do what he thinks wrong, so far from enlightening, actually darkens
him, since the presence of the Divine light depends upon faithfulness
to duty.» Men å andra sidan, såsom samme förf. säger: »Vad vi skola
frukta för, det är icke att vi själva bli klandrade av den dömande och
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fariseiske. För ett sådant klanders skull blir den kristne aldrig diskvali-
ficerad av den rätte domaren. Men det är mycket möjligt, att han blir
det, om han glömmer sin plikt att vara varsam om sin broder.» Den,
som i varje fall säkert blir diskvalificerad, det är just den tredje parten,
den stränge domaren, som satt sig i Guds ställe och trott sig handla på
Guds vägnar, då han i själva verket blott gett luft åt sin egen innebo-
ende fåfänga, ondska och maktlystnad.
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VI.
Frågor om gudstjänsten

11:2-14:40

Församlingen i Korint hade i sin skrivelse till Paulus och genom de
delegater (Stefánas, Fortunátus och Akáikus), som till Paulus överräckte
denna skrivelse, framställt frågor rörande olika detaljer i gudstjänst-
firandet. Paulus övergår nu till att besvara dessa frågor. Men han be-
handlar samtidigt sådana spörsmål beträffande gudstjänsten, som icke
direkt framställts i denna skrivelse, utan som bragts på tal av andra
resande från Korint. Till det senare slaget höra de bägge angelägenhe-
ter, som han nu först vänder sig till: kvinnornas förhållande (11:2-16)
och nattvardsfirandet 11:17-34).

1. Kvinnorna i församlingen
11:2-16

»Kristus är envar mans huvud, mannen är kvinnans huvud, Gud är
Kristi huvud» (11:3).

»Såsom kvinnan är av mannen, så är ock mannen genom kvinnan»
(11:12).

Frågan om kvinnornas uppträdande bildar ett visst sammanhang med
det föregående, i vilket Paulus har talat om friheten och dess rätta bruk.
De egendomligheter, som utbildat sig i församlingen i avseende å kvin-
nornas uppträdande, hade nämligen närmast sin grund i att man sökt
tillämpa grundsatsen om den kristnes frihet. Här kunde man även åbe-
ropa sig på satser, som Paulus själv förkunnat. Paulus hade ju till gala-
tema skrivit: »Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är
icke man eller kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus» (Gal. 3:28). Och
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man måste antaga, att Paulus även muntligen gett uttryck åt sådana
grundsatser i sina predikningar och undervisande tal i församlingarna.
Detta hade nu av många bland korintierna tytts så, att det för den kristne
icke alls fanns någon skillnad mellan man och kvinna längre.

Denna missuppfattning bemöter nu Paulus. Därvid appellerar han
först till de kristna traditionerna, liksom han slutar med att hänvisa till
den kristna seden, seden i Guds församlingar (11:16). »Men jag be-
römmer eder för att I uti allmänhet tänken på mig och hållen fast vid
traditionerna (paradóseis paradóseiv) såsom jag traderade dem till
eder.» De kristna traditionerna äro både sådana som röra praxis
(præcépta) och sådana som röra läran (doctrínæ). Här är det fråga om
præcépta, men, såsom inledningsvis framhölls, finnes för Paulus intet
precept, som icke har sin grund i en doktrin, och ingen doktrin, som
icke måste taga sig uttryck i precept, intet liv utan åskådning och ingen
lära utan liv. Exempel på traditioner, som äro doctrínæ och som i detta
brev åberopas, äro de evangeliets grundstycken, varmed Paulus börjar
det femtonde kapitlet. Likaså hänvisar Paulus i nästa avdelning i detta
kapitel till traditionerna om nattvardens instiftelse (vers 23).

Också i andra brev hänvisar han till dessa »traditioner», vilka han
tydligen i sin muntliga undervisning städse åberopat sig på och inskärpt.
Så säger han i andra tessalonikerbrevet (2:15): »Stån alltså fasta, käre
bröder, och hållen eder vid de traditioner, som I haven mottagit av oss,
vare sig muntligen eller genom brev.» Och litet längre fram i samma
brev (3:6): »Vi bjuda eder, käre bröder, i vår Herres, Jesu Kristi namn,
att I dragen eder ifrån var broder, som för en oordentlig vandel och icke
lever efter de traditioner, han har mottagit av oss.» Dessa traditioner
äro sådana, som komma direkt från Kristus, de äro gudomliga. Mot
dem sätter han andra, vilseförande åskådningar såsom »mänskliga»
traditioner. Så säger han i kolosserbrevet (2:8): »Sen till, att ingen får
bortföra eder såsom ett segerbyte genom sin tomma och bedrägliga
vishetslära, i det han åberopar människors tradition och håller sig till
världens makter och icke till Kristus».

Man må icke inbilla sig, att därmed, att de kristna blivit fria från de
fariseiska traditionerna (»fädernas stadgar», som Paulus nämner i bre-
vet till galaterna, 1:14) eller från de olika traditioner de varit bundna
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vid, beroende av till vilket folk eller vilken samhällsgrupp eller reli-
gion de hört, innan de blevo kristna, — man må icke tänka sig, att de
kristna därmed icke längre hade några traditioner. De hade tvärtom de
yppersta traditioner, dem som kommo från Jesus Kristus genom
apostlakollegiet. Av dessa traditioner voro alla församlingar och alla
enskilda kristna bundna.

Nu erkänner Paulus, att även de kristna i Korint förstå vikten av att
hålla fast vid de kristna traditionerna, och att de i allmänhet troget hålla
dem. I ett par avseenden ha de däremot kommit på vilse spår. Och ett av
dessa är just frågan om kvinnornas uppträdande, särskilt i samband
med gudstjänsterna.

När nu Paulus skall meddela den kristna traditionen om denna sak,
tager han som vanligt och som nyss nämnts, sin utgångspunkt i en kris-
ten insikt, en insikt och lära, som omedelbart höjer frågan om kvinnans
uppträdande i Korint till ett allmängiltigt plan:

»Jag vill dock, att I skolen veta, att huvudet för varje man är Kristus,
men kvinnans huvud är mannen, och Kristi huvud är Gud.»

Paulus vill förklara, att det förvisso förefinnes en olikhet mellan man
och kvinna. Denna olikhet är grundad i det förhållande, som råder dem
emellan. Mannen är bunden vid kvinnan och kvinnan vid mannen på
ett bestämt sätt. Detta är visserligen ett beroendeförhållande från kvin-
nans sida. Kvinnan lyder under mannen. Mannen är hennes huvud,
hennes »chef», som det ordagrant kunde översättas. Men detta man-
nens chefskap för kvinnan gäller icke i sig självt utan hänsyn till de
allmänna förhållandena i verklighetens sammanhang. Mannen är kvin-
nans chef, på samma sätt som Kristus är mannens, och, kunde man
tillägga, endast i så måtto. Ty Kristus är nu mannens huvud. Detta
gället realt om den kristne. Han är ju en lem i Kristus, där Kristus själv
kan kallas huvudet, lika väl som han kan ses som helheten, hela krop-
pen. Detta är ett förhållande, som hör till dem, som falla under Jesu
varning i Matt. 7:6. Paulus hänvisar här verkligen till den djupa, mys-
tiska gemenskap, som förekommer mellan den kristne och Kristus, var-
vid Kristus realt omger och uppfyller den kristne med sitt liv och den
kristne lever i Kristus. Detta är ju en av Pauli centrala erfarenheter så-
som kristen, om icke den enda centrala: »Kristus i mig» (Gal. 2:20)
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och »jag i Kristus» (Rom. 6:11). Paulus menar ju, att det för den kristne
gäller, att »de som leva icke mer må leva för sig själva, utan leva för
honom, som har dött och uppstått för dem» (2 Kor. 5:15). »De höra ju
Jesus Kristus till», som han förut i detta brev har sagt (3:23). Men detta
förhållande mellan den kristne och Kristus är så högt, att det kan jäm-
föras med Kristi eget förhållande till Gud. En sådan jämförelse har
Paulus redan en gång gjort i detta brev, nämligen just då han säger, att
de kristna äro Kristi, varvid han tillfogar: »och Kristus är Guds» (1
Kor. 3:23). Samma innerliga enhet, som förefinnes mellan Gud och
Kristus, förefinnes mellan Kristus och den kristne.

Men samma innerliga förening och inbördes över- och underordning
härskar nu mellan man och kvinna. Därigenom blir förhållandet mel-
lan man och kvinna av Paulus höjt till en för en ytligare tids uppfatt-
ningsförmåga ofattbar nivå. Detta är däremot möjligt att ana för dem,
som levat i Platos värld. Även han framför, fast med skygghet och för-
siktighet — i betraktande av att det även på hans tid fanns moderna och
upplysta människor med förgrovad och förytligad känsla och uppfatt-
ningsförmåga, såsom sofister och Kalliklesmän etc. — den gamla vis-
heten om hur mannen och kvinnan från begynnelsen hört tillsammans
och varit en enhet. Kvinnan har ju en gång bott i mannen, de ha varit
ett, och liksom förnuftet råder över känslan i en man, som verkligen är
en enhet, en individualitet med självständighet, utan att därför känslan
är undertryckt eller mindervärdig, så råder också mannen över kvin-
nan, när förhållandet dem emellan är fullkomligt: men först måste också
detta förhållande vara fullkomligt.

För en ytligare uppfattning räcker det för förståelsen av dessa ord
med att hänvisa till att den kristnes chef är Kristus, det är: den kristne är
Kristi tjänare, och han har att lyda honom, på samma sätt som Kristus
icke gjorde något annat, än det han fått befallning av sin himmelske
Fader att utföra (Joh. 5:19). Alltså bör ock kvinnan veta, att hon i man-
nen har sitt huvud, förutsatt att han är en verklig man, det vill säga, en
som icke endast säger sig vara kristen utan som verkligen lever i Kris-
tus, och i vilken Kristus lever. Detta är ju en lärdom för kvinnan, icke
för mannen. Kvinnan underordne sig mannen, liksom mannen är un-
derordnad Kristus: det är sagt till kvinnan. Till mannen kommer samma
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bild med erinringen om, hur Kristus förhållit sig till dem, som voro
hans egna: »Jag är ibland eder såsom den som tjänar» (Luk. 22:27).
Men liksom mannen utan Kristus, och utan Gud, möjligen tror sig vara
sin egen och vara självständig, men i verkligheten är den ömkligaste
slav under alla möjliga främmande makter inom och utom sig och slites
hit och dit mellan alla möjliga viljeimpulser, önskningar och affekter
och blir fri först, då han finner sitt Huvud, Kristus, Gud, så är ock män-
niskan över huvud icke självständig och fri utan en sorglig vanbild av
människa. Av detta följer nu för Paulus lösningen av det förevarande
praktiska problemet i Korint om kvinnans uppträdande i församlingen:

»Var man, som läser bön eller profeterar med betäckt huvud, van-
ärar sitt huvud. Men var kvinna, som läser bön eller profeterar med
ohöljt huvud, vanärar sitt huvud. Ty det är samma sak, som om hon
vore rakad.» Och den kvinna som är rakad hör till de falskeligen »fri-
gjorda» kvinnor, som det fanns en hel mängd av i Korint, men som
även i denna stad av de sundare människorna uppfattades såsom per-
versa. Den, som med våld fått sitt hår avskuret, var därigenom skymfad
och vanärad. Redan Chrysósthomus (344-407) sade träffande: »Genom
att på detta sätt söka efterlikna mannen vinner kvinnan icke blott icke
mannens värdighet, hon förlorar på köpet sin egen värdighet som
kvinna».

Paulus synes här förutsätta, att kvinnan kan få förrätta bön och pro-
fetera, under det han i kap. 14:34 säger, att kvinnorna skola tiga i för-
samlingen, och att det icke är dem tillstatt att tala.

Dessa båda uttalanden torde lättast kunna förenas med varandra ge-
nom antagandet, att det var i den offentliga, för allmänheten tillgäng-
liga gudstjänsten, som kvinnorna enligt Paulus vore förhindrade att fram-
träda, under det att det för det invigda brödraskapet reserverade myste-
riet jämväl tillät kvinnor att yttra sig i bön och profetia, d.v.s. när An-
den genom sina gåvor bestämt visade, att kvinnan hade en uppgift att
fylla till församlingens uppbyggelse. Det är ock möjligt att fatta Pauli
mening så, som Godet gör, när han säger, att »Paulus i regeln förkastar
allt offentligt talande av kvinnor i församlingen, men att han likväl ve-
lat medgiva en viss frihet för det särskilda fall, att en kvinna till följd av
en plötslig uppenbarelse (»profetera») eller under inflytande av en
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mäktig inre maning till bön och tacksägelse (tala med tungor) kände
sig uppfordrad att giva uttryck åt en dylik utomordentlig andeingivelse.
Blott påyrkade han så mycket bestämdare, att en kvinna, i det att hon
sålunda frånträdde den mera tillbakadragna och beroende ställning, som
anvisats henne av naturen, icke skulle förgäta, — vad också försam-
lingen borde erinra sig, — att det var något ovanligt i ett dylikt uppträ-
dande; till en påminnelse härom skulle höljet tjäna. Paulus synes för
övrigt icke förutsätta, att sådana fall skulle bliva synnerligen talrika. Ty
i kap. 14 nämnes ingenstädes profetissor vid sidan av profeterna, och
detta ehuru uttrycket profä´tis är vanligt i Gamla testamentet och ej
heller saknas i det Nya (Luk. 2:36, Uppenb. 2:20)». Om man emellertid
icke antager, att Pauli yttrande här innebär ett direkt medgivande till
kvinnans deltagande i bön och profetia, får man söka förklara det så, att
Paulus sparar det direkta förbudet för kvinnan att tala i församlingen
till längre fram (14:34). Därom mera i samband med utläggningen av
14:34.

»Om en kvinna icke vill hölja sig, så kan hon lika väl låta skära av
sitt hår; men eftersom det är en skam för en kvinna att låta skära av sitt
hår eller att låta raka av det, så må hon hölja sig. En man är icke pliktig
att hölja sitt huvud, eftersom han är Guds avbild och återspeglar hans
härlighet, då kvinnan däremot återspeglar mannens härlighet.» Den
ideala förbindelse, som råder mellan mannen och Kristus och därige-
nom mellan människan och Gud, är den, som i Gamla testamentet ut-
trycktes under formen av att Gud skapade mannen till sin avbild. Den
icke fallna människan är en avbild av Gud och återspeglar hans gudoms-
glans. Samma gör ock den genom Kristus återupprättade människan. I
en sådan till det gudomliga livet återförd människa mottager kvinnan
av mannen den gudomsglans, som denne mottager av Kristus. »Ty
mannen är icke av kvinnan, utan kvinnan av mannen. Icke heller ska-
pades mannen för kvinnans skull, utan kvinnan för mannens.» Paulus
alluderar återigen på skapelseberättelsen, enligt vilken kvinnan skapa-
des för att vara en hjälp åt mannen. Hon har i honom sitt centrum och
sin uppgift. »Därför bör kvinnan på sitt huvud hava en ’makt’ för
änglarnas skull.» Denna »makt» är en huvudbetäckning, vilken på ara-
meiska, såsom Gerhard Kittel har visat, betecknas med ett ord,
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som också betyder »makt» (schaltonájja). När Paulus använder det gre-
kiska ordet »makt» (exusía), är det med tanke på detta arameiska ord,
och det grekiska ordet får då den metonymiska betydelsen »tecken på
att stå under en annans makt». Detta hölje eller betäckning var icke en
slöja utan en huvudbonad. Vi ha i katakombernas avbildningar av kristna
en möjlighet att göra oss en föreställning om denna urkristna
huvudbonads utseende: den var ett slags hätta, som föll ned till axlarna
och således helt betäckte huvudet, lämnande ansiktet fritt. Den kalla-
des på latin för palla. Denna skulle bäras »för änglarnas skull», säger
Paulus, och han menar därmed förmodligen de människans skydds-
änglar, vilka voro angelägna om att hon iakttog de bruk, som ålågo
henne, och vilka eljest voro pliktiga att vittna emot henne och i stället
för skyddsandar och hjälpare blevo åklagare.

Som sagt, kan icke mannen åberopa denna regel såsom någon för-
mån för sig. För honom gäller det att komma ihåg, att »i Herren är det
så, att varken kvinnan är till utan mannen eller mannen utan kvinnan.
Ty såsom kvinnan är av mannen, så är ock mannen genom kvinnan;
men alltsammans är av Gud.»

Det rätta förhållandet mellan man och kvinna, framför allt det rätta
sättet för henne att uppträda, menar Paulus även kunna åskådliggöras
ifrån naturens värld. Ty naturen strider icke mot den kristna erfarenhe-
ten. Det är ingen strid mellan evangeliet och naturen, men väl mellan
människans »förnuft», — det vill säga hennes falska föreställningar
såväl om Gud som om naturen, — och evangeliet, såsom Paulus visat i
början av brevet. Människans inbillade förnuftiga åskådning stämmer
ju icke alls med naturen, vilket icke minst vår egen tids naturveten-
skapliga forskningar nogsamt visa. Dessa strida ju så gott som på var
enda punkt och för varje ny upptäckt mot den förnuftiga åskådning,
som nutidsmänniskan har om verklighetens uppbyggnad.

»Dömen själva: höves det en kvinna att ohöljd bedja till Gud? Lär
icke själva naturen eder, att det länder en man till vanheder, om han har
långt hår, men att det länder en kvinna till ära, om hon har långt hår?
Håret är ju henne givet såsom slöja. Om nu likväl någon vill vara gen-
stridig, så må han veta, att vi för vår del icke hava en sådan sedvänja, ej
heller andra Guds församlingar.» Pauli appellerande till seden för för-
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samlingarna motsvarar hans åberopande av traditionen. Det är samma
sak. Den kristna seden beror på traditionen och innebär att hålla fast
vid traditionen. Ty friheten betyder icke regellöshet, som i själva verket
skulle förorsaka allt annat än frihet. Gud är icke oordningens Gud utan
fridens. Viktigt är att iakttaga, att Paulus menar, att seden bör vara lika
i alla församlingar. När den kristna församlingen blivit kristen, då upp-
hör även anpassningen efter olika seder. Det är icke fråga om, att Pau-
lus här skulle ha bibehållit något av sitt fariseiska förflutna. Tvärtom
torde olikheten mot detta poängteras genom föreskriften, att mannen
skall bedja med ohöljt huvud. Den stränga fariseiska riktningen före-
skrev ju, att männen i gudstjänsten liksom vid studiet av de heliga skrif-
terna skulle ha huvudet betäckt, en regel som sedermera spritt sig till
hela den rättrogna judendomen och är judisk sed än i dag.

2. Brödramåltiden (Agápe, cœna)
11:17-34

»Så ofta I äten detta bröd och dricken av brödrabägaren, förkunnen
I Herrens död, till dess han kommer» (11:26).

Till den kristna kulten eller gudstjänsten hörde brödrasamman-
komster, och dessa utgjorde ett uttryck i den yttre gemenskapen av den
inre gemenskapen i det nya livet. Dessa brödrasammankomster avslu-
tades med — eller rent av omramades av — brödramåltider. Dessa
brödramåltider hörde också till gudstjänsten och icke blott detta, utan
de hörde till gudstjänstens höjdpunkter och heligaste moment. Under
brödramåltiden firades det högsta kristna mysteriet: brytandet av brö-
det och drickandet ur brödrabägaren, kalken (potárion). Brödramåltiden
var själv i sin helhet ett mysterium, givetvis icke tillgängligt annat än
för de kristna, för bröderna och systrarna. Det var ett mysterium däri-
genom, att Kristus var närvarande: man satt till bords med den upp-
höjde Mästaren. Varje sådan måltid var ett upprepande av Jesu sista
måltid med sina lärjungar, då detta mysterium, nattvarden, instiftades.
Kristus hade själv därvid förbundit brödrabägaren och brödsbrytandet
med sin offerdöd: brödet, som bröts, var hans lekamen, som bröts i
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kärlekens utgivande för bröderna, vinet i bägaren, som gick runt i
brödrakretsen, var hans blod, som utgöts för världens frälsning.

Till den gemensamma måltiden, som ju skulle vara uttryck för den
gemenskap, som alla åtnjöto genom Kristi rika frikostighet i andliga
gåvor, medförde var och en något av sitt förråd, och detta sammansköts
sedan för att gemensamt fördelas bland deltagarna. Hos korintierna hade
nu det abnorma bruket uppkommit, att sammanskottet icke blev en ge-
mensam tillgång, utan var och en behöll och förtärde det han medfört
(11:21); möjligtvis hade till och med den ännu avskyvärdare seden fått
burskap, att man grupperade sig kotterivis (i partier: 11:18, 19), och
kotterierna blevo naturligtvis gärna bestämda av ekonomiska faktorer;
de rikare höllo tillsammans för sig, de ringare för sig. Alltså blev där i
så fall en mycket sämre sorts partibildning än den, som talas om i bre-
vets början (1:12), där man sammanslöt sig efter olika åskådning eller
lärare.

Detta klandras nu på det skarpaste av Paulus:
»Men då jag befaller eder detta, kan jag icke berömma, att det icke

är till eder förbättring utan till eder försämring, som I kommen tillsam-
mans. För det första hör jag nämligen, att när I kommen tillhopa såsom
församling» (ekkläsía = till gudstjänst) »söndringar äga rum ibland eder,
och en del därav tror jag. Ty det måste till och med finnas partier»
(hairéseis a)iréseiv = sekter) »bland eder, på det att de, som hålla
provet, skola bliva uppenbara bland eder.» Paulus menar, att när de
kristna förhålla sig rätt vid brödramåltiden, så blir det rätta i deras för-
hållande så mycket uppenbarare och tydligare, då det finnes andra, som
handla kärlekslöst och okristet.

Det får alltså antagas, att det ändock blott var en mindre del av för-
samlingens medlemmar, som börjat tillämpa det abnorma sättet att be-
hålla sin del för sig vid de gemensamma måltiderna, liksom de ab-
norma förhållanden, som Paulus i övrigt skildrar och vänder sig emot,
icke voro sådana som rådde i hela församlingen, ännu mindre rådde
överallt i kristna församlingar på olika orter. Men, som alltid, kommer
det som är riktigt och rätt icke till tals. Det är det abnorma, som blir
bekant för krönikören. Paulus fortsätter: »När I alltså kommen tillsam-
mans på samma rum, är det icke för att äta en Herrens måltid (kyriakón
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déipnon kuriakòn deîpnon)», ty, för att det skall vara Herrens mål-
tid, måste det vara en verklig brödramåltid, där allt är gemensamt. Men
nu är det icke så, »ty vid måltiden tager var och en i förväg sin egen
mat, och den ene hungrar medan den andre är rusig. Haven I då icke
hem för att äta och dricka, eller förakten I Guds församling, och viljen
I komma dem att blygas, som ingenting ha? Vad skall jag säga eder?
Skall jag berömma eder? Jag berömmer eder icke.»

För att komma de korintier, som missbrukade brödramåltiden, att
förstå, vilken viktig sak detta var, övergår Paulus till att återge den tra-
dition, han äger, om Herrens sista måltid med sina lärjungar, den mål-
tid som, såsom alla teoretiskt visste, var tänkt såsom upprepad vid
brödramåltiden, agápen. Det var en tradition från Herren, det vill säga,
såsom varje riktig tradition kom den utan avbrott i traditionskedjan från
dem som varit med vid själva tillfället, om vilket traditionen gäller. När
Paulus uttrycker denna traditions karaktär med orden »jag har från
Herren undfått», betyder detta således icke, att Jesus Kristus berättat
för Paulus om sin sista måltid med lärjungarna, utan att Paulus fått
detta berättat för sig med fasta och säkra ord av en tillförlitlig man, som
antingen själv varit närvarande vid denna måltid — vilket i detta fall är
det troligaste — eller i sin tur hade fått mottaga det på samma tillförlit-
liga sätt. Det gäller alltså icke en blott berättelse, sådan som någon
framför för ögonblickets behov, även om den, som gör det, är synnerli-
gen tillförlitlig. Utan det är fråga om en berättelse, som sammanställts
med omsorg och, skulle man behöva ytterligare betona, av denne flera
gånger upprepats och memorerats i ungefär samma form. En tradition
är alltså alltid mer eller mindre fixerad även till formen och till ordala-
gen, i vilka den framföres.

Paulus använder för själva mottagandet och vidaregivandet av tradi-
tioner också alldeles bestämda uttryck, s.k. tekniska termer. Att mot-
taga en tradition kallar han paralambánein (paralambánein, mot-
svarande det hebreiska kibbél, arameiska kabbél), att vidareföra den
kallar han paradidónai (paradidónai, motsvarande det hebreiska
masár). Man jämföre början av den judiska skriften, mischnatraktaten
»Fädernas valspråk» eller Aboth 1:1: »Moses undfick (kibbel) Lagen
på Sinai, och meddelade den (masar) åt Josua, Josua åt de äldste, de
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äldste åt profeterna, profeterna åt Stora Synagogans män». Samma ter-
mer använder också Paulus i början av det femtonde kapitlet i detta
första brev till korintierna, när han talar om mottagandet och
vidareförandet av det kristna evangeliets huvudstycken.

Nattvardens instiftelse
11:23-25

»Ty jag har från Herren (Kristus) undfått detta, som jag ock har
meddelat eder:

I den natt, då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, och tackade
Gud och bröt det och sade: ’Detta är min lekamen, som varder utgiven
för eder. Gören detta till min åminnelse.’

Sammalunda tog han ock kalken efter måltiden, och sade: ’Denna
kalk är det nya förbundet, i mitt blod. Så ofta I dricken den, så gören
detta till min åminnelse’.»

Detta är ju icke det enda ställe i vårt nya testamente, där det berättas
om nattvardens instiftelse. Denna berättelse förekommer också i
Matteus’ evangelium 26:26-29, i Markus’ evangelium 14:22-25 och
Lukas’ evangelium 22:14-20.

Första Korintierbrevet är emellertid det äldsta av de fyra dokument,
i vilka nattvardsberättelsen (nattvardstraditionen) förekommer.

Den viktigaste olikheten i avfattningen mellan berättelsen här och i
evangelierna är: Paulus låter Jesus både vid brödet och kalken säga:
»Gören detta till min åminnelse». Hos Lukas förekommer detta ytt-
rande endast vid brödsbrytandet och hos de båda andra evangelisterna
icke alls. Denna olikhet är icke att förklara så, att Paulus skulle tillagt
dessa ord såsom en egen förklaring. De äro av honom lagda i Jesu mun,
och Paulus är alltför noga med, vad han anger komma från Herren själv,
för att han skulle kunna hopblanda egna tankar med Herrens ord. Vi ha
ju redan sett, huru han uttryckligen, sedan han anfört ett bud från Her-
ren, till undvikande av varje missförstånd förklarar, att det som han
därefter säger är hans egen åsikt och icke något Herrens bud (7:10-12).

Så gör han ock på detta ställe. Sin egen förklaring utmärker han
tydligt, då han tillägger: »ty varje gång då I äten detta bröd och dricken



173

kalken, förkunnen I Herrens död, till dess han kommer». Det förhåller
sig därför så, att de två andra evangelisterna utelämnat dessa ord. Be-
rättelsen om nattvardsinstiftelsen är ju icke ett stenografiskt referat av
allt, vad vid Jesu sista måltid sades och gjordes, utan ett kort samman-
drag av det, man ansåg som det avgörande och väsentliga. Att nattvar-
den var till åminnelse av Kristus, var för de äldre kristna en så självklar
sak, att möjligen därför Markus och Matteus icke tänka på att återge
dessa ord. För Pauli förmaning till de kristna i Korint voro emellertid
dessa ord av särskild betydelse, och därför anför han, vad Jesus sade
härom både vid brödet och kalken. Det gällde ju att säga till dessa kristna:
när I kommen tillsammans, så mån I veta, vad Herren själv har sagt,
nämligen att I skolen fira nattvarden till hans åminnelse, till minnet av
hans på korset brutna kropp och hans utgjutna blod.

När Jesus instiftade nattvarden, vid sin sista måltid med lärjungarna,
var det kring påskalammet, som han och hans lärjungar voro samlade.
Detta påskalamms ätande hade ju införts till åminnelse av, vad Herren
gjort med Israels barn i Egypten. Det var en årlig erinran om, hur Her-
ren befriat israeliterna ur fångenskapen i Egypten. Genom Jesu sista
måltid med sina lärjungar och den invigning, han gjorde, av den, blev
måltiden en ständig erinran för de kristna om det påskalamm, som en
gång för alla offrats för deras befrielse ur den andliga fångenskapen i
världens Egypten. De kristna voro nu på vandring i öknen, på resa mot
det andliga Kanaan, och de firade påskalammet i sina hjärtan vid varje
gemensam måltid. Så blev denna måltid icke endast en måltid med den
upphöjde Kristus, ännu mindre blev den en blott samling av likasinnade,
utan den var en ständig förkunnelse av Jesu död, och denna död liksom
upprepades i brödsbrytandet och kalken, så ofta de kristna under denna
sin ökenvandring kommo tillsammans till brödramåltid.

Att Paulus använder uttrycket »förkunna» om denna åminnelse av
Kristi död torde sammanhänga med, att det vid nattvardsfirandet i för-
samlingarna verkligen också förekom en rituell berättelse om Herrens
död. Denna berättelse eller »förkunnelse» var den kristna motsvarighe-
ten till den judiska påskhaggádan: en förklaring som vid firandet av
påskmåltiden familjefadern med fastställda ord skall ge, på en fråga,
som av äldste sonen framställes, rörande betydelsen av de olika
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ceremonierna vid denna måltid. Enligt »De tolv apostlarnas lära» skulle
profeterna, de förkunnare i församlingen som talade fritt efter ande-
ingivelse, ha frihet att vid nattvarden tala om Herrens död.

Men nattvarden var, samtidigt som den var en erinran om Kristi död,
också en blick framåt mot det fullkomliga gästabudet med Kristus i
den saliga världen. Det får icke glömmas, att nattvarden icke var någon
sorgemåltid, som firades i en dyster stämning. Nej, att Paulus här sär-
skilt måste betona erinringen av Jesu död, det var därför, att hos vissa
kretsar i Korint den rent motsatta stämningen, som var den förhärs-
kande vid de urkristna nattvarderna, gått till överdrift: den rätta glädje-
och feststämningen vid Herrens måltid löpte fara att urarta till andelös
uppsluppenhet. Anden togs ju bort från festen genom att man delade
sig i grupper eller kotterier efter förmögenhetsställning, och den glädje,
som sedan i dessa kotterier bedrevs, blev en alltför tom, världslig glädje,
icke den djupa, innerliga lycka och fröjd, som Kristi måltid, värdigt
firad, beredde deltagarna i den. Det blev ett ovärdigt ätande och drick-
ande.

Pauli anvisningar om nattvardsfirandet
11:27-34

»Den, som på ett ovärdigt sätt äter av detta bröd eller dricker av
Herrens kalk, han blir saker till Herrens lekamen och blod.» Han bringar
Herrens död i erinran på det sätt, att han försätter sig till den syndens
värld, för vars skull Kristus måste gå i döden. Han är alltså medskyldig
till Herrens död: ett fruktansvärt sätt att fira Herrens nattvard. Det ovär-
diga sättet att äta brödet och dricka kalken bestod alltså här främst i att
göra skillnad mellan människor: att den rike och den, som ansåg sig
för finare, höll sig till »sina egna» i stället för att betrakta alla kristna
såsom bröder, och att man, då känslan av gemenskap på detta sätt upp-
hävts, gjorde måltiden till en andelös förlustelse.

Det behöver väl icke framhållas, att det för Paulus här är alldeles
främmande, att »ovärdigheten» skulle bestå i att man kände sig ovär-
dig på grund av att man var bristfällig eller syndig eller icke utrustad
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med höga andliga tankar eller känslor. Tvärtom var väl det enda, som
säkert gjorde en kristen värdig att sitta till bords med Kristus, det att
han kände sig ovärdig. Endast den, som verkligen känner sig ovärdig,
han är värdig att äta och dricka vid Mästarens bord. Och ovärdig skall
med nödvändighet var och en känna sig, som går in i sig själv och
prövar sig själv.

Så fortsätter Paulus: »Pröve då människan sig själv och äte så av
brödet och dricke av kalken». Man skulle kunna tillspetsa detta Pauli
yttrande — för att betona hans mening gent emot misstolkningar — så,
att han säger: Må var och en pröva sig själv. Då skall han säkert finna
sig ovärdig, och då först må han äta av brödet och dricka av kalken, ty
nu är han beredd och värdig. »Ty den som äter och dricker, han äter och
dricker sig själv en dom, om han icke urskiljer Herrens kropp.» Det
oöversättliga och svårtolkade uttrycket »urskiljer kroppen» (diakrínon
to soma diakrînwn tò s~wma) har i sv. kyrkobibeln tolkats som »att
göra åtskillnad mellan Herrens lekamen och annan spis», en tolkning
som knappast träffar Pauli mening. Man skulle snarare kunna säga att
varje måltid idealt skulle vara en Herrens måltid, och att man alltså vid
en gemenskapsmåltid icke kan skilja på Herrens lekamen och annan
spis, därför att allt är Herrens lekamen. Det är ju så att för den kristne
allt han är och företager sig, allt i vilket han lever och verkar, har helgats
och lyfts upp till ett gudomligt plan. Så har ock den gemensamma mål-
tiden genom Kristi gemensamma måltid med sina lärjungar blivit en
helig sak. För allt skall den kristne tacka, ty allt är hans, men han själv
är Kristi och Kristus är Guds (1 Kor. 3:21-23).

Att »icke urskilja kroppen» är då snarare det, att man icke rätt inser,
hur heligt allt det är, som genom Kristus helgats, och hur det allt sam-
manhänger med honom. Man äter och dricker sig icke en dom endast
genom att icke göra skillnad på en nattvard och en »vanlig» måltid,
utan snarare just genom att icke låta varje brödramåltid, varje
gemenskapsmåltid, vara en Herrens måltid, en nattvard. Uppenbarli-
gen är det icke mycket vunnet med, om de kristna vid själva det enbart
sakramentala nattvardsfirandet, — som kanske dessutom då skulle fö-
retagas mycket sällan — icke uppdela sig i kotterier men väl göra det i
alla andra fall.
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En sådan inställning, som vissa kristna i Korint börjat intaga, nämli-
gen att hålla sig för fina för sina enklare kristna bröder, var nu enligt
Paulus något som icke blott stred mot deras andliga välbefinnande, utan
som i själva verket drev ut Anden och kastade dem ut i den värld, som
bragt Kristus på korset. Denna högfärd och självförnämitet var för den,
som en gång blivit genomströmmad av Kristi ande, direkt förstörande
för hela hans varelse, för själ och kropp. Det är därför icke på grund av
någon vidskepelse som Paulus säger, att många av de kristna i Korint
blivit svaga och sjuka, ja, avsomnat, på grund av missbruket av
gemenskapsmåltiden. Det är icke för Paulus någon vidskepelse om att
nattvardselementen skulle vara magiska läkemedel, som vändes till gifter
för den, som missbrukade dem. Utan Paulus menar det helt naturliga
och ofrånkomliga faktum, att den, som en gång levat ett högt och rent
liv och fått mottaga de högsta andliga gåvor, blir både psykiskt och
fysiskt, både själsligt och kroppsligt, förstörd och nedbruten, om han
faller av från det, som en gång utgjort hans liv. Detta är en dom från
Herren, så är det av Honom anordnat i enlighet med den ordning, som
härskar i den av Honom skapade och uppbyggda världen. Detta kan då
också medföra de därav drabbades andliga räddning, därigenom att de
bringas till besinning.

På samma sätt, som Paulus talar om att den, som syndat, kan över-
lämnas åt Satan till köttets fördärv, för att anden må bliva frälst på
Kristi dag, så kan också i detta fall en vändning ske genom bättring.
Men bättre är det att var och en prövar sig själv och dömer sig själv, ty
då undkommer han detta slags dom. Så säger nu Paulus:

»Därför äro många ibland eder svaga och sjuka och rätt många
avsomnade». Paulus använder om de kristna, som dött, uttrycket
»avsomnade» i stället för döda. Så använde också fariséerna alltid ut-
trycket »somnade, avsomnade» (arameiska: demík) i stället för »dog»
(mit) om sina egnas bortgång, särskilt när det var fråga om erkända
ledare och lärare. Om andra, icke-fariséer och icke-judar, användes dä-
remot alltid ordet »dö».

»Om vi ginge till doms över oss själva, så bleve vi icke dömda. Men
då vi dömas, tuktas vi av Herren, för att vi icke skola bliva fördömda
med världen.» Så slutar Paulus med en positiv uppmaning: »Därför,
mina bröder, när I kommen tillsammans för att hålla måltid, så vänten
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på varandra. Om någon är hungrig, då må han äta (ensam) hemma, för
att I icke mån komma tillsammans till en dom.» Vad i övrigt var att
säga om nattvardsfirandet ville Paulus förordna, när han kom till dem.
»Om det övriga skall jag förordna, när jag kommer.»

3. Andegåvorna i allmänhet
12:1-31

Bland de ämnen, som de korintiska kristna genom brev och per-
sonlig hänvändelse frågat Paulus om, var det om de andliga gåvorna
tydligen ett av de för dem viktigaste. Detta kommer nu Paulus till, och
det är helt naturligt, att han ansluter undervisningen om dessa ande-
gåvor till undervisningen om nattvarden. Ty de andliga gåvorna voro
något, som hörde ihop med de kristnas sammankomster, till vilka också
brödramåltiden hörde. De andliga gåvorna uppenbarade sig vid
gudstjänsterna, vid församlingens sammankomster kring ordet och tron.

Det är viktigt att, behålla i minnet, att de andegåvor, som det här
talas om, icke voro förmågor och begåvningar i allmänhet, icke heller
kristna dygder eller egenskaper eller »gåvor» över huvud. Vad det här
gäller är de särskilda förmågor, som visade sig vid församlingsmötena,
vid gudstjänsten. Redan förut har Paulus nämnt om en sådan andegåva,
som har avseende på livet i allmänhet, nämligen när han talade om den
gåva, som han själv fått, att kunna leva i celibat. En lärares speciella
utrustning för sitt kall, summan av allt det, varigenom han gjorts sär-
skilt skickad till det han kallats att utföra, kan också kallas nådegåva,
chárisma, såsom när det till Timoteus säges: »Försumma icke att vårda
den nådegåva, som finnes i dig, och som gavs dig i kraft av profetord
under handpåläggning av de äldste» (1 Tim. 4:14). I det, som Paulus nu
talar om, är det däremot fråga endast och allenast om nådegåvorna i
inskränkt mening, det vill säga de särskilda förmågor som vid de ge-
mensamma mötena uppenbara sig hos somliga därtill valda och där-
med utvalda.

Sådana andegåvor, som uppenbara sig vid sammankomsterna, upp-
räknas nu i kap. 12:8-10: vishetstal, insiktstal, tro, bota sjuka, under-



178

gärningar, profetia, urskiljande av andar, tungotal, uttydning av tung-
otal. Allt detta är sådant, som förekommer vid kulten. Sålunda är den
»tro», som här nämnes i uppräkningen, icke den kristna tron i allmän-
het. Ty denna tro är ju något, som tillkommer varje kristen. En ande-
gåva däremot, det får icke glömmas, är alltid något speciellt, något
som den ene har men icke den andre. Detta är den andra viktiga punk-
ten beträffande andegåvorna: de äro en särskild utrustning för enskilda
kristna, olika för olika kristna. Tron som nådegåva är en utrustning,
som vid sammankomsten gör det möjligt för den, som har den, att låta
särskilda verkningar av trons kraft komma till synes, ej att förväxla
med den tro, varje kristen har.

För det tredje är det för Paulus angeläget att betona, att nådegåvorna
endast äro givna för en bestämd uppgift i församlingens tjänst. »De
givas åt var och en så, att de kunna bliva till nytta.» Andegåvorna äro
icke till för att utmärka och framhäva den ene framför den andre, utan
endast och allenast för att gagna församlingen, för att uppbygga Guds
tempel. Därför saknar också en nådegåva all betydelse, vi skulle kunna
säga, den upphör att vara en nådegåva, om och i den mån den icke
tjänar det gemensamma, tjänar till uppbyggelse.

Man får alltså icke akta och prisa den enskilde som har nådegåvan,
icke heller får man sätta särskilt pris på den ena eller andra nådegåvan
själv, utan det, som man skall akta, i såväl den, som har nådegåvan,
som i denna nådegåva, det är Anden, från vilken den kommer, den Kristi
Ande, som verkar i nådegåvan och i dess bärare.

Skall därför den frågan besvaras: »Vilken nådegåva är den största,
vilken bör man mest eftersträva?», så blir svaret: »Ingen är förmer än
den andra». Eller också kan man svara, såsom Paulus gör, för att efter
Mästarens förebild göra frågans olämplighet ännu intrycksfullare:
»Sträva efter de nådegåvor som äro de största», men vet, att de största
nådegåvorna äro de som bestå i att tjäna, och att, om några äro de största,
är det möjligen de, som av alla ringaktas och föraktas. Det är samma
pedagogiska paradox som Kristus använder, då han säger: »Den, som
är störst ibland eder, han vare såsom den yngste, och den, som är den
förnämste, han vare såsom en tjänare. Ty vilken är större: den, som
ligger till bords, eller den, som tjänar? Är det icke den, som ligger till
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bords? Och likväl är jag ibland eder såsom en, som betjänar» (Luk.
22:26, 27). Så säger ock Paulus här: »Varen ivriga att undfå de nåde-
gåvor, som äro de största», men »just de kroppens lemmar, som tyckas
vara svagast, äro som mest nödvändiga, och när Gud sammanfogade
kroppen av olika delar, lät han den ringare delen få en så mycket större
heder» (12:31, 22, 24).

Man kan nu fråga sig, vad anledningen är till att Paulus behöver gå
så utförligt in på frågan om dessa nådegåvor. Här liksom förut får för-
klaringen ses i de missbruk av och missuppfattningar om nådegåvornas
art och betydelse, som uppstått i församlingen. Den grundläggande
missuppfattningen, som även var orsaken till missbruken, torde varit
denna: man tolkade andegåvorna såsom en gudomlig utmärkelse, så-
som ett tecken på högre andlighet, på att den, som hade en viss andlig
gåva, var längre kommen i andlig utveckling än den vanlige kristne
eller den, som hade en lägre andlig gåva. Därvid hade man börjat be-
döma de andliga gåvornas inbördes värde efter i hur hög grad Anden
syntes ha tagit den andebegåvade i besittning, med andra ord, ju mer
förståndet och medvetandet voro satta ur funktion vid dessa andliga
gåvors yttringar. En andegåva betraktades alltså såsom högre, ju mera
extatisk den var. Extas och trance vore tecken på de högsta gåvor, den
högsta andeutrustning.

Det var icke så underligt, om en sådan uppfattning som den sist-
nämnda kunde uppkomma. Paulus hade ju själv sagt, att den kristne
var Kristi tjänare, en hans slav. Han hade helt överlåtit sitt eget medve-
tande till Kristus. Ju fullkomligare han var, desto mer var det Kristus
och hans Ande, som bestämde i honom. Själv hade ju Paulus om sitt
eget förhållande sagt: »Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig»
(Gal. 2:20). Han säger ju själv i sitt brev till korintierna, att hans eget
apostolat icke är hans eget val, han måste ju förkunna evangelium. Och
om profeterna i gamla förbundets tid, vilka också voro drivna av anden,
och vars efterföljare församlingens nu levande andebegåvade profeter
voro, de hade ju alla varit gripna och tvingade av Anden. Redan Plato
hade också talat om det gudomliga vansinnet såsom källan till all verk-
lig inspiration: »Ingen har blivit gripen av den äkta gudomliga hän-
ryckningen och samtidigt varit i full besittning av sitt förnuft (nus)»
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(Timaios). Alla stora skalder och författare ha under alla tider betygat,
att deras bästa verk tillkommit mera, som om det varit någon annan,
som tagit dem i besittning och skrivit eller diktat genom dem. De ha
tyckt sig vara blott medier åt något högre än de själva, något starkare än
de.

Också i religionens historia har extasen betraktats som tecken på
den högsta fullkomning, det högsta stadiet av religiös erfarenhet. Man
visste ju också, att de gudomliga oraklen voro medier för gudomen, det
var gudomen, som talade genom dem.

Paulus vill nu först erinra korintierna om att det, som de fått genom
Kristi ande, var något helt nytt, som icke kunde jämföras med något i
den värld eller det liv, de lämnat bakom sig, vare sig detta liv och denna
värld var den judiska eller den hedniska. Såsom judar hade de över
huvud ingen erfarenhet av Anden och kunde som rättrogna judar icke
heller hava det: ty enligt rådande judisk-fariseisk uppfattning var profeti-
ans gåva utslocknad och skulle icke komma åter förrän i fulländning-
ens tid, vid Gudsrikets slutgiltiga ankomst. Men även i den hedniska
världen fanns ingen Ande. De gudomliga stämmor, som hördes i den
hedniska världen, voro inga verkliga röster från en högre värld utan
endast illusion och inbillning. Det var icke till talande och själv-
meddelande gudomliga makter, som de dragits hän under sin hedninga-
tid, även om de under denna tid inbillade sig, att så var. Men såsom
kristna hade de fått inse, att vad de förut trott vara gudomliga röster, det
var endast stumma avgudar. De måste då förstå, att Andens verkningar
icke fingo jämföras med eller tänkas i analogi med den besatthet av
gudomen, som man odlade i hedendomen. Men ett sådant jämställande
gjorde man, om man värderade andegåvorna efter den grad, i vilken
man var gripen av Anden, om man med gripenhet av Anden menade att
vara från sina sinnen.

Det är nämligen en stor skillnad mellan att vara i extasens sin-
nesfrånvaro, i trance och medialt tillstånd, och att vara gripen och styrd
av Anden. När den kristne är vorden en ny skapelse, så har han visser-
ligen fått Kristi Ande, och en fullkommen kristen kan sanningsenligt
säga, att icke han själv lever, utan att Kristus lever i honom. Men det
betyder icke, att han är från sina sinnen, utan snarare att hans sinnen
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äro mycket mer i hans makt än förut. Så långt ifrån, att gripenheten av
Anden är något, som sker på medvetandets bekostnad, så blir den, som
har Anden boende inom sig, mycket klarare medveten än förut. Han ser
klart och går från klarhet till klarhet. Den verkliga andliga hän-
ryckningen leder då icke bort ifrån medvetandet, utan den upplyser
medvetandet, så att det, som man förut kallade medvetande, i jämfö-
relse med detta nya medvetande ter sig som en sömn, ett drömliv. Där-
för har alltid övergången till livet i Kristus upplevts såsom och kallats
för ett uppvaknande, icke för ett insomnande. Kristus väcker, han be-
dövar icke. Kristi Ande tager icke bort förståndet, han ger ett förstånd,
bredvid vilket det forna förståndet ter sig som dåraktighet.

Andegåvorna äro sålunda givna endast för att vara det hela och ge-
mensamma till nytta, icke till den enskilde andebegåvades utmärkelse,
till hans egen förmån, njutning eller ära. Andegåvorna skola tjäna för-
samlingens, Herrens tempels uppbyggnad, och, om de icke göra detta,
äro de inga andegåvor. Andegåvorna göra den, som utrustats med dem,
icke oklarare till förståndet och dunklare till medvetandet, utan klarare,
fastare, säkrare. Förmer än alla andegåvor är kärleken, tron och hoppet,
som äro givna åt alla kristna.

Ytterligt dåraktigt är det att uppfatta de enskilda andegåvorna så-
som någon privat besittning. Ty visserligen äro gåvorna olika, men detta
är så, blott för att de skola komma till nytta för det hela, för Guds för-
samling. En andegåvas själva existens är beroende av att den, som har
denna andegåva, icke är något från det hela skilt, utan är en lem i
helheten, i Kristi kropp. Vill han därför betrakta sin förmåga och sin
begåvning såsom något, som utmärker honom till skillnad från andra,
då upphäver han, genom själva detta avskiljande av sig själv, denna
andegåva: man skulle kunna säga, att han upphäver sig själv. En lem,
som skiljer sig från kroppen, blir ju icke därigenom något för sig själv,
utan han upphör helt enkelt att leva. Så är det bokstavligen och verkli-
gen med den kropp, som den andliga gemenskapen av pånyttfödda
människor utgör. Den, som där avskiljer sig och gör anspråk på ett
företräde för sig själv, han upphör att finnas till som andevarelse. Den
enda möjlighet till individuell, personlig existens, som finnes i Andens
värld, det är att vara en verklig lem i den stora helheten. Men den, som
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är en sådan, och är den lem, han av Herren blivit satt att vara, han får
också en verklig individualitet, ty ingen är då honom lik. Alla ha sin
särskilda uppgift, sin särskilda plats, som icke fylles av någon annan.
Om man erkänner en och samma Ande, och vet, att man lever i en och
samma Ande med alla, som höra till samma kropp, då men också först
då bli gåvorna mångahanda och rikliga: då får man individualitet och
personlighet.

Andegåvorna utdelas av en och samma Ande, endast för att
tjäna det hela

12:1-10

»Det finns olika slag av gåvor, men Anden är densamme. Det finns
olika slag av ämbeten, och Herren Kristus är densamme. — Det är
samme Gud, som verkar allt i alla» (12:4-6).

»Åt envar gives Andens uppenbarelse till det helas gagn» (12:7).
»I ären Kristi kropp och lemmar, var och en i sin mån» (12:27).
Paulus börjar på samma sätt som vid besvarandet av de andra av

korintierna ställda frågorna med ett direkt omnämnande av den fråga,
han nu skall behandla.

»Men beträffande det andeverkade, bröder, vill jag icke, att I skolen
vara okunniga.» Man kan också, som sv. kyrkobibeln gör, översätta
»vad angår dem, som hava andliga gåvor». Språkligt sett kan man icke
avgöra, om grundtextens ord (perì t~wn pneumatik~wn) avser det
neutrala »de andliga tingen, det andeverkade» (ta pnevmatiká) eller det
personliga »de andebegåvade, pnevmatikerna» (hoi pnevmatikói). I
enlighet med Pauli språkbruk i övriga sammanhang är sannolikheten
något större för att här menas »det andeverkade». (Pnevmatiker äro för
Paulus alla verkliga, fullmogna kristna. Det neutrala uttrycket »ta
pnevmatika», andeverkningarna, förekommer däremot tydligt i detta
kapitel, vers 31: varen ivriga att undfå de nådeverkningar, som äro de
största. Det må visserligen också ihågkommas att samma uttryck an-
vändes för att beteckna andliga ting och förhållanden i allmänhet, t.ex.
2:13: »Vi hava ju att tyda andliga ting för andliga människor». Och i
14:37 står: »Om någon anser sig vara profet eller andlig».)

Paulus erinrar nu först de förvillade »andebegåvade» om att det är



183

något helt annat att vara gripen av den verklige Gudens Ande i Kristus
än att vara besatt och inspirerad av inbillade gudomliga krafter och
andemakter:

»I veten, att I, när I voren hedningar, läten eder bortföras till stumma
avgudar, allt efter som I bleven drivna». Därmed vill Paulus ha sagt, att
korintierna väl icke nu, såsom andegripna, skola tänka och bedöma
efter samma grunder som under sitt hedniska liv. Icke får man jäm-
ställa andegåvorna med avgudatrance. I en sådan avgudatrance kunde
det ju förekomma, att den som var i extas eller gripen av »anden» för-
bannade den gud, som han ansåg sig gripen och tvingad av, såsom Cass-
andra förbannar Apollon i Aiskylos’ skådespel »Agamemnon». Om
något sådant förekommer hos den, som skall vara kristen, så kan man
veta, att han icke är gripen av Guds Ande. Den extatiska gripenheten
hos en sådan är alltså icke kristen, under det att den enkle kristne, som
endast avlägger den enkla grundläggande bekännelsen »Jesus är Her-
ren», Jesus är Guds uppenbarelse, den i alla profeters och andebenåda-
des skrifter sedan världens begynnelse omtalade »Herren», denne enkle
kristne, som icke anses ha någon högre andegåva, han har genom denna
sin enkla bekännelse visat sig i sanning leva i den helige Ande. Hans
enkla bekännelse är ett tal i den helige Ande:

»Därför gör jag eder kunnigt, att ingen som talar i Guds Ande säger
’Förbannade Jesus!’, och ingen kan säga ’Jesus är Herren’ annat än i
Helig Ande».

I den hedniska avgudatrancen är det också fråga om en ande-
begåvning från olika håll. Den ene är gripen av en gud, den andre av en
annan. Denna andegripenhet är ju, det bör den kristne veta, intet annat
än självbedrägeri. Men detta självbedrägeri underhåller en viss själv-
känsla hos den föregivet andebegåvade. Om man nu såsom kristen ande-
begåvad tänker på andebegåvningen såsom någon utmärkelse för sig
själv, varigenom man själv är skild från de andra, så är man ganska lik
en hedning. Ty då har man endast en illusion av att vara gripen, ty när
man skilt sig från det hela, då har man också skilt sig från den ene
Anden, som endast verkar i och genom det hela.

Ty »det finns olika, slag av gåvor, men Anden är densamme. Och det
finns olika slag av ämbeten, och Herren (Sonen, Kristus) är densamme.
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Och det finns olika slag av kraftverkningar, men det är samme Gud,
som verkar allt i alla. Men åt envar gives Andens uppenbarelse till det
helas gagn.» (Man observerar den trinitariska formuleringen: Gud,
Herren = Kristus, Anden.)

Detta kan ju lätt exemplifieras genom att uppräkna de andeverkningar,
som korintierna själva känna till. Men i en sådan uppräkning kan Pau-
lus ge en antydan om, vilka han själv sätter högst och vilka han sätter
lägst, om en gradering över huvud skall verkställas. Så nämner han nu
först »Vishetens tal» och »Insiktens tal». De räknas alltså av Paulus för
de förnämsta nådegåvorna. Man lägger märke till, att det icke är Vishe-
ten och Insikten själva, som äro nådegåvorna, utan Vishetens och Insikt-
ens »tal». Det är således den gåvan, att göra det, som hör visheten eller
insikten till, tillgängligt för andra, d.v.s. för församlingen. Vad visheten
är, det har Paulus angivit, när han i de första kapitlen talade om Guds
vishet, ty om den gudomliga visheten eller den vishet, som beskärts åt
de fullmogna kristna, är det här fråga.

Visheten, motsvarande det hebreiska Chåkma, och Insikten, mot-
svarande det hebreiska Bina, äro varandra motsvarande och komplette-
rande verkligheter. De balansera varandra såsom de två vågskålarna på
en våg, såsom höger och vänster i människokroppen, eller såsom posi-
tivt och negativt, manligt och kvinnligt, aktion och reaktion. Visheten
hör till den högra, den positiva sidan. Den avser det djupa, vakna
fattandet av Guds hemliga plan med världen och mänskligheten, fram-
för allt frälsningsverket genom Kristus Jesus. Insikten, åter, kan sägas
vara vishetens tillämpning på de enskilda frågor, som de kristna ställas
för i tro och liv. Visheten fattar Kristus, insikten förstår, hur ett liv i
Kristus leves, och vad det är. En viss motsvarighet i moderna teorier till
balansen mellan Vishet och Insikt är balansen mellan intuition och intel-
ligens i Bergsons filosofi, ehuru man måste förstå, att det ingalunda är
fråga om samma sak. Men den, som känner till förhållandet mellan
intuition och intelligens, kan därav få en viss ledning för att förstå för-
hållandet mellan den gudomliga visheten (Sofía, Chåkma) och den
gudomliga insikten (Gnósis, Bina). Den är alltså utrustad med en
chárisma, en andegåva, som kan i församlingen tala visdomens och
insiktens ord, utlägga det som hör till den kristna, gudagivna visheten
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och insikten. Det är troligt, att detta icke alls räknades såsom någon
nådegåva av dem i Korint, som särskilt förhävde sig över nådegåvorna
och skilde mellan högre och lägre nådegåvor. Den, som talar insiktens
ord, är väl framför allt »läraren», didáskalos, och dennes undervisning
räknades förmodligen icke av dessa korintiska andebegåvade till de
speciellt andliga funktionerna. Så sätter alltså Paulus de nådegåvor
främst, som de förvillade charismatikerna knappast räknade såsom några
nådegåvor alls:

»Ty åt den ene gives genom Anden vishets tal, åt en annan insikts tal
enligt samme Ande. Åt en annan sorts människor gives tro i samme
Ande, åt en annan helbrägdagörelsens gåvor i samme ene Ande, åt en
annan kraftgärningar, åt en annan profetia, åt en annan urskiljande av
andar. Åt en annan (sorts människor) tungotalsarter, åt en annan uttyd-
ning av tungotal.» Paulus sammanför, efter vishetstalets och insikts-
talets andegåvor, i en grupp tre nådegåvor: troskraftens, helbrägdagö-
relsens och kraftverkningarnas. Detta är alltsammans sådant, som har
att göra med yttringarna av den tro, »som kan försätta berg». Det är då
den egentliga troskraftens nådegåva, som sättes främst av de tre. Det är
den troskraft, som gör det omöjliga möjligt, ett »hjältemod, som beslut-
samt angriper och nedslår alla de hinder, som sätta sig emot Guds verk»
(Godet). Kyrkofadern Chrysostomus, i sin homilia över 1 Kor., kallar
denna tro »icke lärornas tro utan tecknens tro» (pístin o>u t~wn
dogmátwn, >allà t`hn t~wn shmeíwn). Det är den nådegåva, som i
senare tid varit en Franciscus’, en George Müllers, en Barnardos, en
Nathan Söderbloms. Vidare förekommo helbrägdagörelsens och
kraftverkningarnas nådegåvor, liksom åtminstone helbrägdagörelsens
förekommer än i denna dag i de kyrkor, där anden är verksam. Därnäst
komma två nådegåvor, som jämte de två allra sist nämnda räknats, så-
väl av de förvillade i Korint som av en modern tids kritiker, till de
egentligen charismatiska ämbetenas nådegåvor: profetians och
andeurskiljandets.

Profetians gåva var den, i kraft varav inför församlingen hölls inspi-
rerade, för stunden ingivna, oförberedda tal över andliga ämnen. Man
kallade denna nådegåva för profetians, därför att man var viss om att
det var den gamla profetian, som här levde upp igen, och detta i fullän-
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dad form. Det var den profetia, som utlovats av Gud genom det gamla
förbundets profeters egen mun, såsom t.ex. genom profeten Joel, som
sade: »Och därefter skall jag utgjuta min Ande över allt kött, och edra
söner och döttrar skola profetera, edra äldste skola hava drömmar, och
edra ynglingar skola se syner. Och jag vill på den tiden utgjuta min
Ande både över tjänare och tjänarinnor, och skall giva undertecken i
himmelen och på jorden» (Joel 2:28-30). Andeurskiljandets gåva var
gåvan att kunna förnimma och veta, vilken profetia som var äkta och
vilken som var falsk: den säkra instinkten för vad som var äkta. Den,
som var profet, hade också vanligen själv denna instinkt, eftersom Pau-
lus i kap. 14:29 säger: »Av dem som vilja profetera, må två eller tre få
tala, och de andra må döma om det, som talas». Men även andra än
profeterna kunde ha denna gåva, och därför skiljes den från profetians.
Det är en nådegåva, som ännu icke försvunnit i denna dag, ehuru den är
föga beaktad och nästan aldrig omnämnd.

Allra sist nämnes så den gåva, som av de tillrättavisade korintiska
charismatikerna tydligen sattes högst, men av Paulus lika tydligt sättes
lägst, nämligen tungotalets, ehuru han ingalunda förnekar att det är en
nådegåva: han kommer ju i fjortonde kapitlet åter till denna nådegåva
och gör därom en lång utredning. Men bredvid det rena tungotalet sät-
ter han redan här, såsom i fjortonde kapitlet, tungotalstydandet; utan
tungotalstydandet är nämligen tungotalet förfelat, såsom han uttryckli-
gen i nämnda kapitel utvecklar.

Sedan Paulus nu uppräknat de olika andeverkningarna, charismerna
eller nådegåvorna, fortsätter han med det principiella klargörandet av
dessa nådegåvors ursprung, ändamål och betydelse och hur den kristne
bör tänka om nådegåvorna och om de andebegåvade.

Kyrkan som Kristi kropp

»Men allt detta verkar den ene och samme Anden, fördelande dem
åt var och en såsom Han vill. Ty på samma sätt, som kroppen är en och
har flera lemmar, men kroppens lemmar, alltunder det de äro flera, äro
en enda kropp, sammalunda också Kristus. Ty i det att vi ju blivit döpta
i en Ande, hava vi alla blivit en kropp, vare sig judar eller greker, vare
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sig trälar eller fria. Och alla hava vi fått en och samma Ande utgjuten
över oss. Ty kroppen är ju icke heller en lem utan många. Om foten
skulle säga: ’Emedan jag icke är hand, hör jag icke till kroppen’, så
skulle den icke förty höra till kroppen. Om örat skulle säga: ’Emedan
jag icke är öga, hör jag icke till kroppen’, så skulle det icke förty höra
till kroppen. Om hela kroppen vore öga, var funnes då hörseln? Om
hela kroppen vore öra, var funnes då lukten? Men nu har Gud insatt
lemmarna i kroppen, var och en av dem såsom han velat. Om alla åter
vore en enda lem, var vore då kroppen? Men nu är det många lemmar
och en kropp. Ögat kan icke säga till handen: ’Jag behöver dig icke’, ej
heller huvudet till fötterna: ’Jag behöver eder icke’.»

Paulus söker på allt sätt göra klart för och inpränta hos korintierna,
att det i den stora helhet, som heter kyrkan — Kristi kropp — endast är
en enda, som existerar för sig själv, nämligen Gud. Och Han har valt att
icke göra det, utan har utgivit sig åt alla, och har i Kristus ingått en
förening med alla, som tagit emot honom. En människa åter, om hon är
i det nya livet, kan aldrig vara sig själv utan att vara en del av det hela.
Detta är det, som gång på gång med olika ord och olika bilder upprepas
och betonas. Liksom det icke finnes någon ens av de mest betrodda och
högst ställda i Guds församling, som ensam i sig förenar alla försam-
lingens funktioner, icke ens en apostel, så finnes det ingen enskild kris-
ten, som kan säga sig icke behöva gemenskapen, utan kunna vara sig
själv nog. Det finns ingen möjlighet för den kristne att ha Gud för sig
själv och icke behöva de andra. Så finnes icke heller någon andegåva
som ensam kan uppbygga församlingen. På enbart undervisning kan
icke församlingen leva, men icke heller på enbart inspirerat, profetiskt
tal. Ännu mindre kan den leva på det, som de missledda kretsarna i den
korintiska församlingen ansågo som den förnämligaste andegåvan, näm-
ligen tungotalet. Ja, man kan gå så långt, att man säger: snarare kunna
de s.k. högsta andegåvorna undvaras än de lägsta. Snarare kan tungotal
undvaras än undervisning i den kristna trons och livets grundsanningar.
Den enkle bekännaren är nödvändigare än den inspirerade vältalaren.

Paulus vill härmed åter erinra om de kristna grundsatserna, de ord,
som Herren själv yttrat: »den som är förnämst, det är den som intager
den lägsta platsen och betjänar de andra» (jfr Luk. 22:26-28) och »kraften
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fullkomnas i svaghet» (2 Kor. 12:9). Det senare ordet hade ju Paulus
fått genom en direkt uppenbarelse från Herren, och det bildar en av
grundtonerna i nästan allt vad han säger. Det är också dessa allmänna
grundsatser, som han vidare utför i den av honom påbörjade bildens
form:

»Snarare äro de kroppens lemmar, som synas vara svagare, (allde-
les) nödvändiga. Och de kroppens lemmar, som synas oss mindre he-
der värda, visa vi den största hedern genom att kläda dem. Och de av
våra lemmar, som icke äro ’anständiga’, behandlas med den största
’anständighet’, medan de, som äro anständiga, icke behöva något så-
dant. Men Gud har sammanfogat kroppen, varvid han givit en större
heder åt den, som var ringare, för att det icke skulle vara någon sönd-
ring i kroppen, utan alla lemmarna skulle hava samma omsorg om var-
andra.» Så långt ifrån att lemmarna i kroppen skulle var och en söka
hävda sig själv och genomdriva det, som den betraktade som sin upp-
gift, såsom om det icke funnes någon annan, så skola lemmarna i stäl-
let ha omsorg om varandra. Paulus återkommer här till det som antyd-
des i samband med avvisandet av processer inför världslig domstol: om
självhävdelsen betraktas som en kristen dygd eller nödvändighet, då
är det kristna livet och den kristna gemenskapen upphävd. Om någon
tror, att det hela gagnas av att han hävdar sig själv och sin uppgift så
mycket som möjligt, så må denne i stället veta, att »om en lem lider, så
lida alla de andra lemmarna med den; om åter en lem äras, så få alla de
andra lemmarna glädje med den».

I ett samfund, som verkligen är kristet, är icke var och en angelägen
om sin egen ära och tror sig bli lycklig genom att uppnå egen ära och
kunna hålla andra nere, och olycklig genom att bli eftersatt. Ty skulle
sådant förekomma i en kristen församling, i en verklig kristen gemen-
skap, så vore följden, att just den, som lyckats hävda sig själv och få en
annan hållen nere, han skulle få lida av detta. Ty han hade då tillfogat
en lem i kroppen lidande, och detta lidande sprider sig till hela krop-
pen. Det är en sanning, som icke mången modern kristen ledare betän-
ker, varav följer, att dessa ledare, hövdingar och prelater icke äro kristna.

Så som det är med förhållandet mellan de enskilda, så är det ock
med förhållandet mellan andegåvorna och funktionerna. Om de sken-
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bart eller enligt den ene eller andre enskildes eller den ena eller andra
klickens uppfattning ringare gåvorna föraktas och förtryckas, så med-
för det skada för hela församlingen, hela samfundet. Och detta är så
mycket svårare att reparera, som man just på grund av sitt förakt för
dessa ringare gåvor icke upptäcker, var felet ligger, eller varifrån det
onda härleder sig. Den skada, som kyrkan lider genom tiderna, och
som dess ärelystna och självmedvetna ledare på olika sätt söka bota,
kunna dessa icke bota, emedan de i sin högfärd och fåfänga aldrig kom-
mit i beröring med de ringare förhållanden, där detta botande kunde
äga rum. Så ökar skadan i stället för att minska, och även den höge,
självgode ledaren får på sin egen kropp och sin egen fåfänga känna det
lidande, som den föraktade minsta lemmen är utsatt för.

Bitterheten mot dessa överlägsna och fåfänga ledare är emellertid
icke så framträdande i detta brev som i det andra korintierbrevet. I 1
Kor. kommer den mera fram i sarkastiska undertoner såsom här. Paulus
övergår också omedelbart till en fortsatt positiv undervisning: »Men I
ären Kristi kropp och lemmar, till (eder) del». Den korintiska försam-
lingen är Kristi kropp till sin del, det vill säga, den är en del av och
ingår i den stora allmänneliga kyrkan, som Paulus redan i början av sitt
brev, i själva hälsningen, hänvisade till, när han hälsade såväl till de
kristna i Korint som till alla dem »som på varje ort åkalla vår Herre
Jesu Kristi namn, både deras och vår» (1:2).

Kyrkans ämbeten

Apostlar

Liksom Paulus nyss uppräknat de olika andeverkningarna, så upp-
räknar han nu de ämbeten och funktioner, i vilka dessa äro förankrade
och taga sig uttryck: »Och Gud har satt somliga i kyrkan, för det första
till apostlar, för det andra till profeter, för det tredje till lärare, vidare
(komma) kraftgärningar, vidare helbrägdagörelsens gåvor, socialvård,
styrelse, (olika) slag av tungotal».

Det är intet tvivel om att Paulus vid denna uppräkning av ämbeten
och funktioner, liksom vid uppräkningen av själva andeverkningarna,
går ifrån det högre till det lägre. Den rangordning, i vilken han uppför
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ämbetena, är intressant såväl från lärosynpunkt som från historisk syn-
punkt.

Man kan lägga märke till att styrelsens ämbeten komma näst sist,
omedelbart framför det av Paulus, om icke ringaktade, så dock vid varje
uppräkning lägst satta tungotalet. De som hade styrelsen av försam-
lingen om hand, de voro icke därigenom utrustade med något slags
maktfullkomlighet, så att det de ansågo vara riktigt också var bestäm-
mande för församlingen, för samfundet. De styrande hade över sig,
icke blott en utan flera auktoriteter, och framför allt apostelns. Apos-
teln hade rätt att bestämma i såväl trosfrågor som etiska frågor, visser-
ligen även han endast såsom Kristi ställföreträdare och trogen förval-
tare av Guds hemligheter. Apostelns privata godtycke hade ingen auk-
toritet. Hans auktoritet hade sin grund däri, att man kunde vara förvis-
sad om att han troget och samvetsgrant meddelade och förklarade Her-
rens vilja, ja, att Herren handlade och talade genom honom.

Apostelns ämbete var alltså det högsta. Apostlar voro, som redan
nämnts, dels apostlarna i inskränkt bemärkelse, d.v.s. medlemmarna av
apostlakollegiet eller de s.k. tolv, dels sådana som voro dessas med-
hjälpare eller som utförde ett liknande arbete som de. En apostels upp-
gift var i stort sett jämförlig med den resande missionärens. Han hade
först och främst att förkunna evangeliet och grunda församlingar. För
de av honom grundade församlingarna var han den högsta synliga auk-
toriteten. Men endast undantagsvis vistades en apostel längre tid på en
plats. Hans apostoliska kallelse drev honom till alltjämt nya verksam-
hetsområden. Paulus själv är typen för en apostel. Han reste från ort till
ort för att förkunna evangeliet. Och detta gjorde han på Kristi uppdrag.
»Kristus har icke sänt mig till att döpa utan till att förkunna evang-
elium» (1 Kor. 1:17). Aposteln planterar på Guds åkerfält (3:6, 9), han
lägger grunden och är som en vis arkitekt (3:10). Så definierar han sig
även inför en församling, hos vilken han, såsom hos församlingen i
Korint, vistats i halvtannat år. Apostelns förnämsta och egentligaste
uppgift är alltså grundläggandet, planterandet, som också kan kallas
för att »föda till liv». »Det var ju jag, som i Kristus Jesus genom evang-
elium födde eder till liv», säger Paulus till korintierna (1 Kor. 4:15).
Därav följde, att aposteln mest hade att göra med de grundläggande
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och elementära kristna tankarna och trossanningarna. Men den som
skall på rätt sätt kunna meddela dessa, han måste äga den djupaste vis-
dom och insikt. Aposteln är därför den, som har det utslagsgivande
ordet, även när det gäller den högsta visdomen och insikten. Han för-
enar i sig visdom och insikt. Han är det krönta huvudet i Guds försam-
ling, nämligen såsom ställföreträdare för Honom, som krönts med törne-
kronan, den krona, som ock är segerns krona. Kronan är apostelns kän-
nemärke.

Men icke endast den, som grundar församlingar och brödrakretsar,
är en apostel. Aposteln har också till uppgift att besöka de redan grun-
dade församlingarna och se till, att dessa sammanslutas till en helhet.
Han är visitator i Kristi uppdrag. Han har att ge anvisningar, att besvara
frågor, att meddela »ord från Herren». Men hos honom äro vishetens
och insiktens ord mera tillbakahållna. De äro liksom inneslutna i en
högre kraft, där de verka inifrån, men icke framträda i det yttre.

Såsom representerande Kronan bland ämbetena och alltså innefat-
tande i sig Visdomen och Insikten, kunde apostolatet naturligtvis sägas
innefatta även profetens och lärarens funktioner. Icke så att aposteln
var både apostel, profet och lärare, men i hans förkunnelse fanns både
profetiskt (visdomens) och undervisande (insiktens) tal.

Det yttre kännetecknet på en apostel var, att han reste från ort till ort.
Detta gäller nu om alla apostlarna, såväl »de tolv» som de övriga, vilka
som nämnts få tänkas här innefattade, såsom Barnabas, Silas, Timoteus,
Titus. En apostel hörde alltså såsom apostel icke till någon särskild
församling, vilket däremot alla de övriga ämbetsinnehavarna gjorde
eller åtminstone kunde göra. Detta visar, att Paulus här icke talar om
ämbetena i en lokalförsamling, utan att det är kyrkan det är frågan om.
Därför bör man hellre översätta »Gud har i kyrkan satt o.s.v.» än som
svenska kyrkobibeln gör: »Gud har i församlingen etc.»

Att det av en senare apostel rent av krävdes, att han skulle vara på
resande fot, ser man av skriften De tolv apostlarnas lära (Didaché),
som ger följande regel: »Vad apostlarna och profeterna beträffar, så
handlen efter evangeliets föreskrift: ’varje apostel som kommer till eder
skall mottagas såsom Herren’. Men han skall icke stanna längre än en
dag; är det emellertid alldeles nödvändigt, då må han stanna även den
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andra dagen. Men stannar han tre dagar, då är han en falsk profet»
(11:3-5). Den apostel alltså, som stannar mer än två dagar, är icke nå-
gon apostel utan en profet, men emedan han utgivit sig för att vara
apostel, är han även som profet en falsk sådan. Denna stränga bestäm-
melse gällde självklart icke på Pauli tid för de församlingsgrundande
apostlarna, men den avspeglar uppfattningen, att det säkra yttre känne-
tecknet på en apostel var, att han reste från ställe till ställe.

Profeter

Det yttre framträdandet av visdomens och insiktens förmågor till-
kommer profeterna och lärarna. Profeterna representera därvid vishe-
ten och lärarna insikten. Liksom apostlarna knappast ha någon motsva-
righet i nutiden, annat än möjligen i de missionärer, som gå ut på verk-
lig kallelse av Kristus, så finnas i vår tid inga egentliga profeter. Det är
därför svårt att föreställa sig, vad en profet var på Pauli tid.

Profeten sättes av Paulus i rang och värdighet närmast efter apos-
teln. Så komma också profeterna närmast efter apostlarna i Efesierbre-
vet 4:11 och, likasom här, omedelbart före lärarna i Apostlagärning-
arna 3:1. I Romarebrevet 12:6, där apostlaämbetet icke omnämnes,
kommer profetian först. Paulus synes alltså, så framt han över huvud
tänkt på rangordningen bland ämbetena, ha placerat profeten närmast
efter aposteln. Påfallande är då, att Paulus strax förut i detta kapitel vid
uppräknandet av andeverkningar (nådegåvor) nämner profetians
chárisma bland de sista. I det senare fallet torde det vara fråga om den
profetia, som kommer med anspråk, den självsäkres och självgodes
anspråk på att besitta en särskild inspiration, andekraft och talegåva.
Paulus menar, att det väl hos dem också fanns en liten nådegåva —
eller hade funnits —, men denna måste sättas lågt, just för att dessa
personer icke skulle ha anledning förhäva sig. Men därtill kom, att det
utmärkande för profeten var, icke blott att han drevs av Anden att tala
och därvid fick ord sig givna, utan att hans ord voro kännetecknade av
Visdom. Profeten har den gudomliga vishetens förvaltning eller upp-
lyses av den gudomliga visheten. Den rätte profeten har alltså förmå-
gan att liksom aposteln tala »visdom bland de fullmogna», nämligen
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Guds visdom i mysterium. Och inför de andra, de, som ännu icke äro
mogna, kan han använda denna visdom, utan att direkt meddela den,
till att trösta, lära, förmana och varna, och detta både genom predikan
och bön.

Profeten kunde vara såväl resande som stationerad för någon längre
eller kortare tid i en viss församling. Detta säges uttryckligen i De tolv
apostlarnas lära (Didachä´), som föreskriver: »Varje äkta profet, som
vill stanna hos eder, är värd sin näring» (13:1). Han skulle underhållas
av församlingen, och för hans underhåll upptogs ett slags skatt.

Den äkta profeten kan närmast jämföras med en andeburen predi-
kant, som förstår att utlägga skriften så, att dess rikedom av skatter
kommer åhörarna till del. Profetens förkunnelse var säkerligen en pre-
dikan, i vilken de heliga skrifternas ord flitigt användes, åberopades,
utlades och tillämpades på den närvarande tiden och på församlingen.
Om profetens uppgift och företräde talar Paulus vidare i fjortonde ka-
pitlet.

Lärare

Lärarens ämbete var Insiktens, Upplysthetens (gnosis) ämbete. Lä-
raren hade att klart och grundligt undervisa om den kristna lärans grund-
sanningar och om de kristna principerna för lära och liv och deras til-
lämpning. Även lärarna voro givetvis inspirerade. Insikten var ju en
gåva av Gud. Kyrkofadern Chrysostomus säger i sin utläggning av 1
Kor., att skillnaden mellan profeter och lärare var, att de förra talade
allt av den Helige Ande(s ingivelse), under det att lärarna understun-
dom talade ur eget sinne. Meningen med det sistnämnda torde vara, att
lärarna även liksom bearbetade det, som givits dem genom inspiration.
Lärarnas uppgift var riktad såväl på dem, som skulle förberedas till
intagning i kyrkan eller invigning i det kristna mysteriet, katekumenerna
(alltså konfirmandundervisning), som på de mognare kristna. På
undervisningen och den grundliga kunskapen i kristendomen lades i
den äldsta kyrkan mycket stor vikt. Undervisningen var icke slut med
konfirmationen. Lärarna nämnas också i Rom. 12:7 och Ef. 4:11 samt
Jak. 3:1.
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Kraftgärningar och helbrägdagörelse samt styrelse och
socialvård

Kraftgärningar och helbrägdagörelse äro samma funktioner, som
Paulus redan nämnt bredvid varandra i sin uppräkning av ande-
verkningarna (verserna 9 och 10 i detta kapitel). Socialvård och sty-
relse komma därnäst. Socialvården är omsorgen om sjuka och fattiga,
änkor och faderlösa. Den angives uttryckligen såsom en andegåva. Visst
är också, att ingen blott utbildning, även om den är både teoretisk och
praktisk, och inga lagar och föreskrifter räcka till för att lämna en till-
fredsställande vård av gamla, fattiga, ensamma och faderlösa. Där män
och kvinnor med det rätta hjärtelaget, hågen, medkänslan, ansvars-
känslan och ivern saknas, där bli de hjälpbehövande vanvårdade, för-
summade, rent av misshandlade och sadistiskt missbrukade, hur ut-
märkta sociallagar, hur stora förträffliga anstalter, hur stora penning-
medel, och hur talrik socialpersonal, som än finnes. Var och en, som
arbetat i fattigvård och barnavård, vet detta. Därför kallar Paulus den
rätta socialvården, hjälpbevisningarna (antilä´mpseis), för en nådegåva.

Denna socialvård föll ju på diakonernas lott, och om diakoner är det
väl här liksom vid »diakoni» i Rom. 12:7 fråga. Likaledes äro förmod-
ligen presbytererna och biskoparna innefattade i det ämbete, som Pau-
lus kallar styrelse. Därmed menas naturligtvis administrationen av för-
samlingen och dess angelägenheter. Sist nämner Paulus tungotal »av
olika slag», vilket tydligtvis av den anledningen även här liksom i vers
tio nämnes sist, emedan det av Paulus anses för den nådegåva, som bör
aktas minst, under det många i Korint med orätt satte tungotalet främst.
På tungotalets problem kommer Paulus utförligt in längre fram. Fjor-
tonde kapitlet är ju så gott som uteslutande ägnat åt tungotalet.

Den uppräkning av ämbeten, som göres här, visar, att Paulus icke
gör den skillnad mellan karismatiska och organisatoriska eller admi-
nistrativa ämbeten, som man på 1800-talet och in på vårt århundrade
menade gjordes i den första kyrkan. Den enda ort, där en sådan åtskill-
nad mellan andeingivna och icke andeinspirerade ämbeten möjligen
(dock icke säkert) gjordes, var i Korint, och där då endast av vissa kret-
sar. Och det var ju i så fall just en sådan uppfattning och åtskillnad, som
var något abnormt, — som icke fanns i övriga församlingar, — och
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som Paulus bemödar sig om att kraftigt tillbakavisa. I varje fall sätter
han här själv ämbeten sådana som profetens, som skulle vara
charismatisk, bredvid lärarens, som väl närmast skulle vara icke-
charismatisk, och tungotalarens (charismatisk) bredvid styresmannens
eller biskopens (icke-andebegåvade), och han grupperar dem ingalunda
så, att de ena komma före, de andra efter, utan de komma om varandra
i uppräkningen. Alla av Paulus uppräknade ämbeten anses av honom
för charismatiska, ty det är om nådegåvorna han talar.

Det är vidare klart, att Paulus icke vid uppräkningen följer någon av
honom eller i kyrkan fastställd, statuerad och nedskriven rangordning
mellan ämbetena. Detta framgår av den fria form, i vilken de av honom
i olika sammanhang uppräknas. Men å andra sidan är det lika klart, att
så fort Paulus tänker på att göra en uppräkning av ämbetena, så framstå
de för honom i en viss rangordning. Han sätter aposteln före profeten,
profeten före läraren.

Slutligen är det givet, att i de uppräkningar Paulus gör, icke alla
ämbeten nödvändigt äro medtagna. Det gäller för honom både här och
på andra ställen icke att för dem, han skriver till, tala om, vilka ämbeten
som finnas i kyrkan, — det veta de redan, — utan att räkna upp några
ämbeten som exempel på det, han vill ha sagt. Så är det här. Så är det på
de andra ställen i Pauli brev, där ämbeten finnas uppräknade. Det går
därför icke att konstruera fram någon utveckling av ämbetena inom
den urkristna kyrkans historia av dessa olika vid olika tider gjorda upp-
räkningar. Eljes skulle man t.ex., om man är konsekvent, av en jämfö-
relse mellan 1 Kor. 12, Rom. 12 och Ef. 4 få fram det lika orimliga som
löjliga resultatet, att det, då Paulus skriver första korintierbrevet (år
57), fanns ett apostlaämbete, att detta icke längre fanns, när han nästa
år skrev brevet till romarna, (ty i Rom. 12:6 nämnes icke apostolatet),
men att det fyra år därefter åter fanns, när brevet till efesierna skrevs.

De ämbeten (eller deras innehavare) som uppräknas på de angivna
ställena äro:

1 Kor. 12:28 apostlar, profeter, lärare, kraftgärningar, helbrägda-
görelse. socialvård, styrelse, tungotal.

Rom. 12:6-8 profetia, diakoni, lärare, förmanare, utdelare, styres-
man, allmosegivare.
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Ef. 4:11 apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare.

Här i vårt brev är avsikten med uppräknandet av ämbetena dels att
betona, att de ämbeten, som av de vilseförda korintierna ansågos som
de förnämsta, tvärt om äro de lägsta, och vidare att erinra om att just
gåvornas mångfald bevisar, att ingen är självtillräcklig, utan, som förut
framhållits, alla äro beroende av varandra:

»Icke äro väl alla apostlar? Icke äro väl alla profeter? Icke äro väl
alla lärare? Icke utföra väl alla kraftgärningar? Icke hava väl alla
helbrägdagörelsens gåvor? Icke tala väl alla tungomål? Icke kunna väl
alla uttyda?»

Det hade i vissa kretsar i Korint uppkommit en för den kristne ovär-
dig konkurrensavund mellan innehavarna av olika nådegåvor, och man
längtade efter att få bli utmärkt genom att erhålla de högsta nådegåvorna.
En ansträngning att kunna bli besatt och tala tungor måste ha gjort sig
märkbar i dessa kretsar. Till dessa säger då aposteln till slut retoriskt
verkningsfullt: »Men varen ivriga att undfå de nådegåvor, som äro de
största», sträven efter de större nådegåvorna.

Denna uppmaning får icke fattas prosaiskt bokstavligt, som om Pau-
lus rätt och slätt ville uppmana korintierna till att allesammans sträva
efter och längta efter de högsta ämbetena, det vill säga efter att bliva
apostlar, profeter och lärare. Uppmaningen visar tvärtom först hän på
orimligheten i ett jäktande efter de förnämsta nådegåvorna: ty när
korintierna nu fått veta, att dessa äro apostelns, profetens och lärarens,
så kunna de ju förstå, att det icke är tänkbart för alla att vara apostlar
och profeter. En biskops ämbete kan ju möjligen en eller annan åstunda
(1 Tim. 3:1), men även till detta liksom till apostel måste man vara
kallad. Icke heller profeten eller läraren väljer sig själv: dessa ämbeten
bero på anlag och kallelse. Skall man nu eftersträva något, så är det
alltså icke en nådegåva. Men ett finnes verkligen, som är värt att av alla
eftersträvas: kärleken. Mycket verkningsfullt ställes nu strävan efter
kärleken emot den småaktiga strävan efter höga ämbeten och hög ande-
utrustning:

»och än mer: jag vill visa eder en övermåttan härlig väg».
Härmed går Paulus över till sin berömda
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4. Kärlekens lovsång
13:1-13

Med rätta har man sagt, att Paulus här plötsligt blir gripen av Anden
på ett särskilt sätt. Hans språk blir hymnens och lovsångens, hans tal
blir den gudomliga vishetens, och denna tar sig uttryck i ett rätt tung-
otal, ett tungotal, som icke är obegripliga ljud, utan som bär sin tydning
inom sig för den, som lyssnar med öppet sinne. Det är väl heller knap-
past något kapitel i något av Pauli alla brev, som så litet är i behov av
utläggning som detta trettonde kapitel i första korintierbrevet. Ännu
nittonhundra år efter nedskrivandet är det gripbart för de flesta läsare.
Och detta i trots av att den egenskap, om vilken det handlar, kärleken,
agápe, är det teoretiskt svårförklarligaste och mest svårtydda av alla
kristna begrepp.

»Om jag talar människors tungomål och änglars, men icke har kär-
lek, så har jag blivit en ljudande malm eller en klingande cymbal.» Om
jag kunde tala varje jordiskt och himmelskt tungomål, så att jag kunde
förkunna evangeliet för alla människor och finna uttryck för alla, även
de allra högsta, på mänskligt tungomål outsägliga hemligheter, sådana
som dem Paulus hörde, när han blev uppryckt till tredje himlen (2 Kor.
12:4), men vore utan kärlek, så vore det alltsammans endast ljud utan
innehåll. Paulus anspelar här på tungotalet, men det är ingalunda tungo-
talet, han menar med »människors och änglars tungomål», utan snarare
det tal, som en fullkomlig apostel skulle kunna tänkas utföra eller vilja
ha förmåga till. Det är på apostelns ämbete, icke på tungotalarens, som
Paulus här tänker. Om det funnes en apostel, som vore fullkomlig i allt
övrigt, som en apostel behöver behärska, men vore utan kärlek, så vore
han intet. Även det högsta ämbete i kristenheten är intet, om det saknar
kärleken. Så är det också med profetens och lärarens:

»Om jag äger profetia och känner hemligheterna (mysterierna) alle-
sammans» — Guds visdom i mysterium, som Paulus nämner i andra
kapitlets sjunde vers, och som profeten ju känner likasom aposteln —
»och (om jag äger) hela Insikten», — som en lärare bör ha del av, —
»och om jag har all tro, så att jag förflyttar berg, men jag icke äger
kärleken, så är jag intet». Med tro menas här uttryckligen den tro, som
är en nådegåva till utförandet av det omöjliga, av kraftgärningar, som
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redan förut nämnts i samband med föregående kapitels nionde vers.
»Och om jag utskiftar alla mina ägodelar och lämnar min kropp till att
brännas», d.v.s. underkastar mig martyriet och går i döden för min tro,
— »men icke har kärlek, så nyttar det mig intet.»

Sedan skildras positivt kärlekens egenskaper:
»Kärleken är långmodig, den är förekommande; kärleken avundas

icke, förhäver sig icke, uppblåses icke, uppträder icke ohöviskt, söker
icke sitt, förbittras icke, tillräknar icke det onda, gläder sig icke åt orätt-
visan men gläder sig med sanningen. Allt fördrar den, allt tror den, allt
hoppas den, allt uthärdar den.»

Kärleken är den oförgängliga bland alla kristna gåvor: »Kärleken
faller aldrig bort (ekpíptei). Vad det gäller profetiorna, så skola de för-
gås; vad det gäller tungotalen, så skola de upphöra; vad det gäller insik-
ten, så skall den förgås. Ty brottstyckevis inse vi, och brottstyckevis
profetera vi.» Profetian och insikten ha endast varit fragmentariska,
och därför ligger i dem något, som visar hän på det, som fulländar dem.
Tungotalet åter visar hän på sitt eget upphävande, ty tungotalet självt är
ett bevis på ofullkomlighet. Det är en extatisk företeelse, vars före-
komst visar, att Kristus ännu icke helt lever i den kristne. »Man försät-
tes i extas blott därför, att man ännu icke lever i full och verklig gemen-
skap med det gudomliga. Då man lever i Gud, är man i honom utan att
utgå från sig själv» (Godet). »Men då det fullkomliga kommer, skall
det fragmentariska försvinna». »När jag var ett barn» (nä´pios), — så-
som de korintiska andebegåvade ännu äro i andligt hänseende, — »ta-
lade jag som ett barn, tänkte jag som ett barn, drog jag slutsatser som
ett barn. Sedan jag blivit man, har jag förkastat det, som tillhör barnet.
Nu se vi ju genom symbol (en ainígmati) såsom i en spegel, men då
(skola vi se) ansikte mot ansikte. Nu inser jag fragmentariskt, men då
skall jag inse, såsom jag själv har blivit insedd.» Min kännedom om
Gud skall vara identisk med Guds kännedom om mig, eftersom jag
skall leva endast i Guds medvetande, av och i Guds Ande. Jag inser
Gud genom den insikt, varmed han inser mig, liksom jag ser ansikte
mot ansikte. Man kan här jämföra, vad Paulus har sagt redan förut i
detta brev: »Om någon älskar Gud, så är han insedd av Honom» (1 Kor.
8:3).
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För de första kristna, som voro väl förtrogna med de gammal-
testamentliga heliga skrifterna, låg i dessa Pauli ord även en hänsyftning
på ett ställe i 4 Mosebok (12:6-8) och denna hänsyftning är naturligtvis
avsedd av Paulus. Där heter det i den grekiska översättning
(Septuaginta), som de korintiska kristne mest läste: »’Om bland eder
uppstår en profet åt Herren’, säger Gud, ’så skall jag uppenbara mig för
honom i en syn, och i en dröm skall jag tala till honom. Men så (är det)
icke (med) min tjänare Moses. Han är en trogen (förvaltare) satt över
hela mitt hus. Mun mot mun skall jag tala med honom i (direkt) åsyn
och icke genom symbol (ainigma). Och han har sett Herrens härlig-
het.’»

För de läsare, som hade en finare hörsel, lågo under dessa Pauli ord
några icke direkt utsagda tankar såsom en allvarlig underton. Paulus
hade själv sagt, att korintierna ännu voro endast barn (nä´pioi, omogna)
i andligt avseende (3:1). Det, som många av dem höllo för de högsta
verkningarna av andligt liv, »profetian», tungotalet och även insikten,
— ty det fanns ju också sådana, som hade sin stolthet i visdom och
insikt —, det hänföres nu av Paulus till det omogna, barnsliga stadiet i
en församlings liv. Paulus hade vidare sagt, att han bland de fullmogna
(téleioi) talade om den verkliga, den gudomliga visdomen, vilken han
ju icke kunde tala om bland de korintiska kristna, som ännu voro alle-
nast omogna barn (2:6). Här säger han nu på ett liknande sätt: när det
fullmogna (to téleion) kommer, då är det slut på den »profetia», det
tungotal och den »insikt», som I nu sätten så högt. Och då han hän-
syftar på fjärde Mosebokens ord om Guds förhållande till profeterna
jämfört med hans förhållande till Moses, då låg ju däri en jämförelse av
de korintiska kristnas andeuppenbarelser och andeverkningar (insik-
ten, profetian, tungotalet) med det ofullkomliga stadiet före Kristus,
under det ju det kristna stadiet, det nya förbundet, var förebildat i Moses,
som såg Guds härlighet. De korintiska kristna gjorde sig genom sin
iver efter andliga gåvor lika de israeliter, för vilka Moses måste hölja
sitt ansikte, därför att de icke förmådde se den Guds härlighet, som
utströmmade därifrån.

Å andra sidan är det här att märka, att Paulus icke bedömer dessa
andegåvor på samma sätt, som han bedömer den världsliga vishet och
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insikt, som vissa andra kretsar i Korint — dem som han behandlat i de
första kapitlen i detta brev — höllo så styvt på och trodde tjäna ett
fördjupande av de kristna insikterna. Om de senare sade han ju, att de
voro till alls intet gagn, tvärtom måste helt försvinna för att över huvud
någon verklig, andlig insikt och visdom alls skulle få insteg. Profetian
och tungotalet däremot skola endast försvinna för det »fullkomliga»,
och detta icke därför, att de äro alldeles onyttiga och stridande mot det
andliga livet, utan därför, att de äro fragmentariska och barnsliga. Men,
om de än äro barnsliga och omogna, så äro de dock tecken till att ett
andligt liv finnes. Om det i ett samfund icke finnes någon profetia och
något tungotal i den form, som det finnes i vissa unga församlingar —
såsom Korint, — så kan detta ju möjligen bero på, att församlingen
blivit mognare och längre kommen i andligt liv, i livet med Kristus.
Men det kan lika väl tänkas betyda, — och detta är viktigt, — att det i
detta samfund icke längre finnes något liv alls. På bägge sakerna finnas
exempel. Så vitt man kan döma, förekom på Pauli tid intet tungotal i
församlingen i Rom. Denna församling sattes nu av Paulus mycket högt.
Att tungotal saknades där, berodde alltså på att denna församling var
längre kommen i andligt liv än församlingen i Korint. Men å andra
sidan finnas ju många församlingar, t.ex. i nutiden, som icke förete spår
av vare sig profetia eller tungotal. Men den som har sett något andligt
liv taga sig uttryck, han kan lätt fastställa, att frånvaron av tungotal i
dessa församlingar eller samfund ingalunda är tecken på ett fortskri-
dande i kristet liv. De stå tvärtom långt under församlingen i Korint och
liknande församlingar, — som de själva kanske så överlägset och ned-
låtande kalla för »primitiva».

En liknelse ur det profana livet kan möjligen åskådliggöra detta.
Man talar ju om och kan även få se exempel på, vad man kallar barnslig
eller ungdomlig entusiasm, idealitet, himlastormeri. Gentemot detta står
den mognare mannens lugn. Detta lugn kan nu emellertid uppenbarli-
gen vara av två slag. Det kan vara den fasthet och mognad, som den
luttrade och viljehärdade mannen uppnått, och som innebär ett säkrare,
djupare fasthållande vid de högsta mål och strävanden, än den tämli-
gen bräckliga ungdomsentusiasmen. I så fall är den ju förmer än denna
entusiasm. Men det kan också vara den kalle, känslolöse, samvetslöse
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egoistens lugn och säkerhet. Uppenbarligen är den kalle cynikern och
realisten helt utan den själ, som dock finnes hos den oerfarne entusias-
ten. Och man sätter ju den kalle, själlöse realisten, — om man ännu är
människa och dömer efter mänsklig instinkt, — minst lika djupt under
den barnslige entusiasten, som man sätter denne under den mognade,
luttrade och viljefaste mannen.

Liksom för att beröva en församling eller en enskild alla möjlig-
heter att förhäva sig över en »primitiv» kristendom, har nu det förakt-
liga tungotalet av Paulus på ett försmädligt sätt, i detta sammanhang,
förbundits med icke blott profetian utan även med insikten eller upp-
lystheten — och det är ju ingenting, den överlägsne så gärna vill vara
stolt över, som sin insikt. Hellre vill han bli kallad kärlekslös än insikts-
lös, liksom det är allbekant, att en sådan hellre vill gälla för att vara
lastbar än för att vara dum. Men icke nog härmed, den fullkomning
eller fullmognad, som ju med nödvändighet låter tungotalet helt upp-
höra och profetian och insikten eller upplystheten framträda i all sin
fragmentariska halt, denna fullmognad sättes av Paulus här såsom nå-
got, som är säkert först i och med att fulländningens tid kommit, då, när
Kristus helt härskar i sin församling, det vill säga: i en annan tillvaro,
den nya tidsåldern. Andegåvorna äro visserligen förgängliga, men att
de förgås, betyder nu icke utan vidare, att fullkomningen är här. Den
verkliga fullkomningen kommer först i den nya tidsåldern. Liksom
Paulus själv, som ju verkligen var fullmogen (téleios) ändock i sitt brev
till filipperna säger: »Icke som om jag redan hade vunnit eller redan
blivit fullkomlig, men jag far efter att vinna, eftersom jag själv har
blivit vunnen av Kristus Jesus. Ja, mina bröder, jag håller icke före, att
jag ännu har vunnit. Men ett gör jag: jag förgäter det, som är bakom
mig, och sträcker mig mot det, som är framför mig, och jagar mot må-
let för att få den segerlön, som hålles framför oss genom Guds kallelse
ovanifrån i Kristus Jesus. Må därför vi alla, som äro fullkomliga, hava
ett sådant tänkesätt» (Fil. 3:12-15).

Ifrån alla de störande och flärdfulla stridigheterna, ävlan och fåfängan
i den av denna världens väsen besmittade kristliga uppblåstheten och
självgodheten drager sig nu Paulus i den sista versen tillbaka till det
kristna livets solbelysta höjd, till Guds tempels frid. Där har försam-
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lingen dessa tre ovärderliga och ofattbara krafter: tron, hoppet och kär-
leken. Alla äro av kristen natur, höra det högre, det nyvordna livet till,
höra till det, som en själisk människa icke kan fatta, men som för den,
som lever i andens enkelhet och frid, äro goda och kära förtrogne. Pro-
fetia, tungotal och insikt, de uppkomma, försvinna och uppkomma igen
i Guds församlings historia. Men tron, hoppet och kärleken äro av för-
blivande art. Alla utomordentliga gåvor, alla kraftverkningar, alla stora
företag, alla glänsande begåvningar äro av förgänglig art, de ha sin tid
och sin övergång. Men genom alla växlingar, i framgång och lycka, i
förföljelse och undergång, leva tron, hoppet och kärleken i alla Kristi
enkla bekännares liv, och uppbära Kristi kyrka intill den tid, Han kom-
mer. Så ock i den enskildes liv. Kraft och gåvor växla och försvinna,
men tron, hoppet och kärleken äro icke beroende av krafter och gåvor.
I den sista stunden föra de den kristne över från detta livet till det sälla
livet i Kristus, de bära honom över såsom goda vänner, som höra både
denna och den andra världen till. Men störst är kärlekens välsignelse,
denna kärlek, som icke är av denna världen, men som i denna världen
är som en stråle från den eviga, gudomliga kärlekens sol.

Ty den kristna kärleken, eller den gudomliga kärleken, den är icke
detsamma som det världen kallar kärlek, ehuru möjligen de högsta for-
mer av »naturlig» kärlek kunna tänkas som avbilder av eller aningar
om den gudomliga kärleken. Denna kärlek är icke något, som åtrår, och
som vill äga för sig själv eller som begär sitt föremål. Den är icke en
affekt i människans psyke, utan den är något, som strömmar ut inifrån,
med en värme som strålar åt alla håll. Den bild från den fysiska värl-
den, som närmast kan åskådliggöra denna kärlek, är fortfarande solen,
vilken Jesus själv använt för att åskådliggöra Guds kärlek: Gud låter
sin sol skina över goda och onda, över rättfärdiga och orättfärdiga. Lik-
som solen sänder ut sina strålar av ljus och värme, tända och ständigt
underhållna av någon inre outtömlig kraft, så lever kärleken såsom en
Guds inre kraft, såsom Gud själv, i människans inre och sänder ut sina
strålar av ljus och värme. Och detta är nu icke bara en bild. Det är fråga
om en nästan fysiskt förnimbar utstrålning. Det är icke för intet, som
nästan alla språk, som sökt efter uttryck för denna sak, begagna sig av
ord sådana som »värmande», »utstrålande» o.s.v. En god människa,
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det är en, som har den gudomliga kärlekens inre stilla eld inom sig,
verkar bokstavligen värmande på sin omgivning: värmer så att säga
den själsliga kroppen, den andliga realitet, för vilken vi däremot sakna
uttryck. Så kan Paulus säga, att kärleken är störst av de tre: tron, hoppet
och kärleken, ty den omfattar dem alla.

Ut ifrån detta »kärlekens tungotal», »kärlekens Höga Visa», går nu
Paulus tillbaka till det problem, som för korintierna tydligen var det
mest brännande inom andegåvornas område, nämligen tungotalet.

Tungotal och uppbyggelse
14:1-40

»Den, som talar med tungor, bygger för sig själv; men den, som
profeterar, han uppbygger församlingen» (14:4).

»I församlingen vill jag hellre tala fem ord med mitt förstånd, till
undervisning jämväl för andra, än tio tusen ord i tungotal» (14:19).

Sedan Paulus bragt frågan om de andliga gåvorna i det rätta per-
spektivet och slutat med att erinra om de tre förnämsta och förblivande
krafterna; tron, hoppet och kärleken — som Paulus icke blott här utan
ofta talar om — så kan han övergå till en jämförelse av tungotalets
betydelse med betydelsen av andra gåvor. Och det är då särskilt profetian,
som han jämför med:

»Eftersträven kärleken, men haven ärelystnad efter (zälúte zhloûte)
de andliga (gåvorna), framför allt att I profeteren. Ty den, som tungo-
talar, talar icke till människor, utan till Gud. Ty ingen förstår (honom).
Utan i anden talar han mysterier. Men den profeterande talar till män-
niskor, uppbyggelse, förmaning och uppmuntran. Den, som tungotalar,
bygger upp sig själv, men den, som profeterar, uppbygger en försam-
ling. Jag vill väl, att I alla tungotalen, men hellre, att I profeteren. Ty
den, som profeterar, är större än den, som tungotalar, utom i det fall, att
han tolkar, så att församlingen får uppbyggelse.»

Paulus upprepar här, vad han slutade med, innan han tog upp den
höga visan om kärleken: en skenbar uppmaning till att eftersträva de
andliga gåvorna. Det är redan klargjort, att det är omöjligt att själv
förvärva sig dessa. Det kan således icke vara fråga om ett sådant efterst-
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rävande, som riktar sig på det, som ligger i människans egen förmåga
att uppnå. Men före uppmaningen till att eftersträva de andliga kraf-
terna sätter Paulus uppmaningen att ivrigt »förfölja», ivrigt bemöda sig
om att få kärleken. Man skulle kanske komma Pauli mening närmast,
om man friare återgav hans ord sålunda: »När I nu hört, vad jag sagt om
kärleken, och att utan kärleken intet är värt något, och att kärleken är
det förnämsta av allt, högre än alla nådegåvor och andeverkningar, hö-
gre till och med än tron och hoppet, så sträven då framför allt efter att få
kärleken till inre besittning. Om I det gören, så mån I sedan gärna för
mig vara ärelystna efter att äga de andliga gåvorna. Det är ju nämligen
då ingen fara för att I bliven uppblåsta och högfärdiga. Men vidare vill
jag säga, att, om I nu en gång ären sysselsatta med att eftersträva så-
dana andeverkningar, så inrikten er på den bättre nådegåvan: profetian.
Det är ju klart, att det är den bättre och den, som I hellre viljen äga, om
I verkligen haven kärlek. Ty om I haven kärlek, så tänken I ju framför
allt på att vara till välsignelse för edra bröder och för andra människor.
Och det är nu en gång så, att tungotalet, hur bra detta än må vara, mes-
tadels bara tjänar tungotalaren själv. Det är en självisk njutning av and-
liga företräden, en andlig njutning. Men den, som har kärlek, han har
ingen andlig njutning för sig själv: han vill vara något för sina bröder
och medmänniskor.»

Så hänvisar Paulus till uppbyggelsen, såsom den norm, efter vilken
andegåvornas betydelse kan mätas. Han har ju redan förut i detta brev
talat om att församlingen är ett Guds tempel eller ett Guds helige Andes
tempel, och att det gäller att bygga på detta tempel.

Uppbyggelsen består i att den kristne infogar sig som en levande
och verksam, nyttig och lysande sten i denna heliga tempelbyggnad.
Uppbyggelse är naturligtvis här i Pauli brev till korintierna taget i Pauli
mening och icke i den mening, som ordet fått i ett senare språkbruk.
Uppbyggelse betyder således icke något, som bara har avseende på den
enskilde och dennes andliga njutning. Att uppbygga andra eller att upp-
bygga en församling betyder icke att ge dem andlig njutning med några
välklingande, sövande och till intet uppfordrande ord, — sådant hörde
ju tvärtom snarare till tungotalet, — utan, såsom också tydligt framgår
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av fortsättningen, är uppbyggligt tal för Paulus detsamma som förstån-
digt tal, sådant, som undervisar, ger behållning, ger kunskap. Detta
uppbygger församlingen, ty det gör templet fast, det murar stenarna
säkert på sin plats.

Att uppbygga med talet, — såsom profetian gör, — det är att verkli-
gen tala ord, som trösta, lära, förmana och varna, alltså ord med märg
och innehåll i. Att uppbygga, det är för Paulus något högst allvarligt:
han tror ju nämligen på Gud och Kristus och andens värld, och dessa
äro för honom det högsta av allt. Frälsningen och förkovran i det kristna
livet äro för honom viktiga och avgörande ting. Att uppbygga blir alltså
icke att smeka örat, kittla fåfängan, glänsa med vältaliga fraser, locka
till välgörande tårar, underblåsa hatet, förfasa sig över det åhörarna gärna
vilja förfasa sig över, men akta sig för att varna åhörarna för sådant,
som visserligen är dem en frestelse till fördärv, men som de icke gärna
bli påminta om: allt detta, som kallats uppbyggelse i modern tid, är
raka motsatsen till uppbyggelse i Pauli mening.

Uppbyggelsen har den sammanhållande kärleken till nödvändig för-
utsättning. Och det är fråga om ett uppbyggande i real mening, så realt
och bokstavligt som möjligt, ehuru det ju icke är rent fysiska stenar,
som skola byggas upp. Om man betänker detta, förstår man bättre det
sarkastiska i Pauli ord: den, som talar tungor, han bygger endast för sig
själv, men den, som profeterar, han uppbygger en församling. Att upp-
bygga sig själv är en självmotsägelse. Den som »bygger för sig själv»
(»uppbygger sig själv») är likasom en arbetare eller byggmästare, som
icke deltager i arbetet på den gemensamma byggnaden, som alla de
andra arbetarna hålla på med att bygga upp, utan står någonstans vid
sidan av byggnaden och staplar upp några stenar för sig själv utan för-
nuftigt ändamål. Korintierna, som ju förstodo ordet uppbygga och upp-
byggelse i Pauli mening, — det är ju för övrigt troligtvis han, som har
präglat begreppet, — fingo vid dessa Pauli ord en klar vision av en
egensinnig, halvt fånig människa, som stod bredvid en byggnad och
lekte med några stenar för sig själv, under det att runt omkring honom
allvarliga arbetare voro sysselsatta med att sammanföra stenar, föra upp
dem och insätta dem på sin plats i den stora byggnaden. Samtidigt —
och det är då sarkasmens klimax — anser denne halvt svagsinte egen-
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byggare, att han är den förnämste av alla byggarna och har den finaste
tjänsten och det högsta ämbetet.

»Men nu, bröder, om jag komme till eder och talade i tungomål, vad
nytta gjorde jag eder, om jag icke talade till eder vare sig med uppenba-
relse eller med insikt eller med profetia eller med undervisning?» Om
tungotalet vore en så förnäm gåva, så skulle väl Paulus ha använt det
framför allt, han som var apostel och bevisligen hade det högsta ämbe-
tet. Då skulle han ju ha talat sådana söta och intetsägande eller obegrip-
liga ord. Det hade kanske varit behagligt, och i Korint hade det tydligen
bidragit till hans anseende och ära. Men Paulus frågar: ’vad nytta skulle
jag ha gjort eder därmed?’ Det är en samvetsfråga även för en modern
förkunnare. Det är icke det avgörande, att han har framgång, anseende
och popularitet hos de mäktige och bestämmande. Utan frågan, han
måste ställa sig, är: ’vad gagn gör jag för deras andliga väl?’

»Till och med de livlösa tingen, som giva ljud ifrån sig, såsom flöjten
eller cittran, om de icke giva toner, som kunna skiljas från varandra,
hur skall man då kunna förstå det, som spelas på flöjten eller spelas på
cittran? Och även trumpeten, om den ger ett otydligt ljud, vem skall då
rusta sig till strid? Så ock, om I med tungan icke åstadkommen ett
tydligt tal, hur skall man kunna förstå det som säges? I talen ju då i
vädret.

Det finnes i världen så många slags språk — jag vet icke hur många
— och intet är ospråkligt (áfonon), vars ljud äro utan mening. Om jag
nu icke förstår ljudets betydelse, så blir jag för den talande en främling,
och den talande (blir) en främling för mig.

Så mån ock I, eftersom I ären så ivriga efter andeverkningar, söka att
till församlingens uppbyggelse bli rika på sådana.» Eller som svenska
kyrkobibeln riktigt, i fri översättning, återgiver det: »när I ären ivriga
att undfå andliga gåvor, så må eder strävan efter att dessa hos eder
skola överflöda hava församlingens uppbyggelse till mål.»

»Därför må den som tungotalar förrätta bön för att (sedan) uttyda.
Ty om jag beder i tungomål, så beder väl min ande, men mitt förstånd
är ofruktbart (ákarpos). Hur är det då? Jag skall bedja med anden, men
jag skall också bedja med förståndet; jag skall lovsjunga med anden,
men jag skall ock lovsjunga med förståndet. Ty om du välsignar i an-
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den, huru skall då han, som står där såsom en ovetande, kunna säga sitt
amen till din tacksägelse? Eftersom han ju icke förstår, vad du säger.
Du för din del gör väl en god tacksägelse, men den andre uppbygges
icke.»

De vanliga tacksägelsebönerna, som förekommo vid gudstjänsterna
och sammankomsterna, började ofta med orden: »Välsignad vare Gud
och vår Herre Jesus Kristus». När en bön var avslutad, sade hela den
närvarande menigheten därtill »Amen». Detta »Amen» var uttryck för
att man följt med bönen och gjort den till sin: hela församlingen och
varje enskild hade bedit den. Om man nu icke förstod bönen, kunde
man icke rätteligen säga »Amen». Amen betyder i gudstjänsten unge-
fär »Så vare det» eller »Ske alltså!»

I synagogan förekom en förebedjare, šelíach sibbúr, som läste de
ritualmässiga bönerna högt, under det församlingen tyst, eller halvhögt,
följde med. Den eller de, som för varje gång skulle tjänstgöra som före-
bedjare, utsågos av synagogföreståndaren. Ibland bestodo bönerna av
en antifoni. Förebedjaren läste en bön: församlingen svarade med några
ord avpassade därtill. En av de viktigaste av dessa antifonier var: »He-
lig, helig, helig är Herren Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet»,
varpå svaret var: »Välsignad vare hans rikes härlighet från hans plats».
Denna antifoni finnes redan i första Henoksboken, en bok, som hörde
till gamla förbundets heliga skrifter på Jesu tid.

Utav Pauli ord kunna vi sluta till att i församlingen i Korint de, som
kommit i extas och talade i tungor, därvid ibland uppförde sig så, att
deras tungotalande var att fatta såsom en bön, ehuru man icke förstod
innehållet. Den, som tungotalade på detta sätt, han visste tydligen också
eller menade sig veta, att hans tungotal var en bön. Det förutsättes vi-
dare, att det är möjligt för den tungotalande att själv veta åtminstone så
mycket om vad hans tal inneburit, att han kan tyda det: det är, ange dess
syftning. Hans andakt skall kunna ge honom en antydan om vad det var
han sade och kände i sin bön.

Den, som nu beder i hänryckning, men så att det blir begripliga ord
med ett förståndigt sammanhang, han är icke en tungotalare utan en
profet. Tydligen hade nu den, som på det sättet bad, rätt att göra det, när
Anden kom på honom. I församlingarna i allmänhet fick även den, som
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på detta sätt greps av Anden, först tillsägelse av föreståndaren,
epistámenos, att framträda. Den, som ledde gudstjänsten, märkte näm-
ligen, när någon på detta sätt var gripen. Även de för stunden andeingivna
momenten i gudstjänsten voro alltså ordnade. Emellertid utgjorde så-
dana moment en olikhet i det nya förbundet i förhållande till det gamla,
en olikhet, som följde med bland de andra nyheter, som föranleddes av
att Anden nu var direkt verksam. Ännu i De tolv apostlarnas lära för-
ordnas uttryckligen, att en profet må efter eller vid nattvarden »tacka»
och bedja, hur mycket och med vilka ord han vill, under det att det i
övrigt är ett fast böneformulär, som tänkes använt: »Profeterna åter sko-
len I tillåta att tacksäga (bedja), så mycket de vilja» (Didachä 10:6).

Och nu få vi veta, att Paulus själv tungotalar. »Jag tackar Gud, jag
talar tungor mer än I alla.» Men han sätter icke heller sitt eget tungotal
såsom något, av vilket han berömmer sig. Han ser tvärtom så på det, att
han säger: »och dock vill jag i församlingen hellre tala fem ord med
mitt förstånd, för att undervisa även andra, än tio tusen ord med tungor.»

Såsom Gerhard Kittel har visat i »Arbeiten zur Religionsgeschichte
des Urchristentums» (uppsatsen »Die Fünfzahl als geläufige Zahl und
als stilistisches Motiv»), så är fem ett vanligt tal för att ange något
knappt och jämnt tillräckligt. Tio tusen här betyder å andra sidan unge-
fär detsamma som oändligt mycket. Fem ord med förståndet uppväger
hur många ord som helst i tungotal, och märk väl, fem ord till undervis-
ning. Vanligt innehållslöst, »upplyftande», frasrikt tal, som icke inne-
håller någon förståndsmässig undervisning, står för Paulus uppenbarli-
gen på samma nivå som, om icke lägre än obegripligt tungotal. Förmod-
ligen sätter han det lägre, ty i tungotalet kan dock tänkas vara någon
känsla, någon kraft av andlig art. I varje fall är det en egendomlig ironi,
att det av Paulus präglade ordet uppbyggelse, som av honom så mar-
kant förbands med undervisning, kunskap, reda och förstånd, kommit
att i en senare tids språkbruk bli närmast liktydigt med det, som Paulus
satte i motsats till uppbyggelse, det onyttiga, innehållslösa talet, där
intet annat ingår än tomma känslofraser.

Åter kommer Paulus till tanken, att tungotalet egentligen tillhör det
omyndiga stadiet i det kristna livet: »Mina bröder, varen icke barn till
förståndet; utan varen barn i ondskan men till förståndet fullmogne».
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En kraftig sarkasm och tillrättavisning av dessa, som räknade sig stå så
högt, och som trodde sig ha kommit så långt på fullkomningens väg.

Paulus har här gång på gång ställt anden i motsats till förståndet,
pnévma i motsats till nus, och gett företräde åt det senare. Det är lätt att
förstå, att Paulus med ande här icke menar rätt och slätt det, som han så
högt prisar i exempelvis andra kapitlet av detta brev, alltså anden i egent-
lig mening, varigenom en människa ju först blir människa, och utan
vilken en kristen icke är kristen. Likaledes inses lätt, att med förstånd
icke nu plötsligt kan menas den världsliga förnuftighet, den skenvisdom,
som han så skarpt fördömde och behandlade så föraktligt i de föregå-
ende kapitlen. Såväl pnévma som nus höra till den andliga delen av
människan, det vill säga till det, som hon blivit genom sin nyskapelse,
genom att Guds Ande är verksam i henne till ett nytt liv. Liksom Paulus
säger, att den kristne fått Kristi Ande (pnévma), kan han också säga:
»vi ha Kristi förstånd (sinne, Nus)». Så säger han i 2:16.

Orden ande och förstånd äro här mera begagnade med tanke på de
förvillade och uppblåsta andebegåvades språkbruk. Dessa talade sä-
kerligen gärna om, hur mycket förmer det var att tala i Anden än att tala
med det blotta förståndet. Det var givet, att de sågo ner på lärarna, som
undervisade om de kristna grundsanningarna och bibragte kunskaper.
De betraktade dem såsom visserligen nödiga för församlingen men dock
som stående långt under dem, som kunde tala »höga ord, drivna av
Anden». Nu vill Paulus ställa dem på sin rätta plats. Såväl det extatiska
som det förståndsmässiga talet kunna höra Anden till. I en sann kristen
församling kunna båda förekomma. Men det extatiska, det frånvarande
och osammanhängande, hör till begynnarestadiet, (icke tvärtom, så-
som man i Korint i dessa kretsar föreställde sig), under det att det för-
ståndsmässiga hörde mognaden till. Ty Kristi Ande är i människan lika
mycket förstånd, som den är oklart och hänfört tal. Ju mera en män-
niska levat i Kristus och genomträngts av Hans Ande, desto klarare,
fastare och redigare blir hon till förståndet: dock naturligtvis icke i så-
dant förstånd, som kan accepteras av den oandliga människan. Ju kla-
rare och mera med verkligheten överensstämmande, som den av Kris-
tus helgade människans förstånd blir, ju tydligare hon genomskådar
tingen och känner och förnimmer »skickelsernas» och »ödenas» me-
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ning, desto längre kommer en sådan människa naturligt nog bort från
det skiftande, modebetonade, från årtionde till årtionde växlande världs-
liga förnuftets innehåll. Men här är det nu icke längre fråga om motsat-
sen mellan det världsliga skenförnuftet och det kristna klara förståndet,
här är det fråga om det barnsliga och omogna andliga tungotalet i för-
hållande till detta klara och mogna andliga förstånd. Skulle man åter
ställa tungotalet i relation till det oandliga förnuftet, vore man tvungen
att erkänna, att även i det oförnuftigaste och meningslösaste tungotal
kan finnas mer verklighet än i detta oandliga modeförnuft. Detta kristna
förstånd förhåller sig till modeförnuftet ungefär som den bild av livet,
som äges av en luttrad och mogen man, som gått igenom mycket i livet
och gjort det med vaket sinne och vaken känsla för det mänskliga i
människovärlden omkring sig, förhåller sig till den ytliga människo-
uppfattningen och livsuppfattningen hos de omogna, oerfarna och okun-
niga, som dessutom icke inse sin okunnighet utan tro sig vara skinande
ljus på livsåskådningens område.

Återigen kan Paulus i gamla förbundets heliga skrifter finna ett be-
lägg för riktigheten av det, han påpekat. I Jesajaboken 28:11, 12 finner
han ett tillämpligt ställe:

»Det är skrivet i Lagen (= de gammaltestamentliga skrifterna): ’Ge-
nom människor som tala med främmande tungor och genom främlingars
läppar skall jag tala till detta folk; och icke ens så skola de höra på
mig’, säger Herren». Det är »Herren», d.v.s. Kristus, som sagt detta
som en profetia om, hur det skall bliva i det nya förbundet. Han har
således själv förutsagt tungotalet och talat om, varför tungotalet kom-
mer. Att det skall höras tal, som är främmande och obegripligt för åhöra-
rna, beror på att man avvisat Kristus och icke tagit emot honom. Det är
till dem, som gjort detta, som tungotalet är riktat. Tungotalet hör såle-
des till det, varigenom den otroende ännu mer förstockas. Tungotalet är
tecken på att det finnes sådana, som icke tagit emot Guds klara och
tydliga ord. De få då höra tungotal. Detta tungotal bringar dem icke
någon frälsning. »Icke ens så skola de höra på mig», heter det ju. Tungo-
talet måste tvärtom för den utomstående vara ett bevis på att det kristna
livet är något patologiskt. Den, som talar tungor, är ju från förståndet,
han är sinnesförvirrad, han är vansinnig. Den som utan att vara driven
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av Anden försöker sig på att hos sig själv framkalla tungotal, han blir
också vansinnig. Och många äro de, som genom att deltaga i tungotal-
ande sammankomster blivit förvillade till förståndet och verkligt van-
sinniga. Likadant är det med den avart av tungotal, som gemenligen
kallas »uppbyggligt» tal, därvid, som sagt, ordet uppbyggligt användes
i en mening rakt motsatt den, Paulus använder det i. Ett sådant me-
ningslöst, frasrikt, affekterat och känsloskälvande tal väcker också av-
smak hos den otrogne, och det är den enda funktion det har. Ty det gör
ingen nytta vare sig till att väcka den andligt sovande eller till att väg-
leda och fostra den, som redan är kristen. På de »troende» verkar det
behagligt sövande, på de världsligt sinnade verkar det förstockande och
förhärdande. Nu hade man emellertid i Korint betraktat tungotalet som
ett tecken på att Anden var särskilt verksam i församlingen, som ett
tecken på en särskilt stark tro. Man kallade det för ett tecken för de
troende. Till detta säger Paulus nu:

»Alltså äro tungomålen ett tecken, (men) icke för de troende utan
för de otrogna». Helt annorlunda är det med profetian, med det ande-
inspirerade tal, som ger verklig undervisning, förmaning, varning och
tröst: »profetian däremot är ett tecken, ej för dem, som icke tro, utan
för dem som tro».

Tungotalet är ett tecken endast för de otrogna och gudsfientliga,
profeterandet är ett tecken endast för de troende. Men den verkan, som
dessa båda var för sig hava, sträcker sig ju till troende och otrogna. Så
har profetian sin bestämda verkan även på de otrogna.

»Om nu hela församlingen komme tillhopa till gemensamt möte
(ordagrant: på ett ställe), och alla tungotalade, och några oinvigda eller
otrogna komme in, skulle de icke säga, att I ären från förståndet? Men
om alla profeterade, (vilket icke bör förekomma), och någon otrogen
eller oinvigd komme in, så skulle han av alla (känna sig) vara bestraffad
och av alla dömd. Hans hjärtas hemligheter gjordes uppenbara, och
han skulle falla på sitt ansikte och tillbedja Gud och betyga, att Gud
verkligen är i eder.»

Den oinvigde eller otrogne, som får höra profetia, skulle kunna träf-
fas av den bestraffning, som i profetian förekommer. Den skulle kunna
tala till hans samvete och komma hans livs elände, ondska och fördärv
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att framstå i blixtbelysning för honom. Det skulle synas honom, som
om han vore genomskådad av den, som profeterade, och detta kunde ha
till följd, att han fölle ned inför Guds ansikte, förvissad om att det verk-
ligen var Gud som talat till honom genom profeten, liksom en gång
israeliterna genom profeten Elias blevo övertygade om att det var Gud,
som uppenbarat sig, och då föllo ned på sina ansikten och sade: »Her-
ren är Gud, Herren är Gud», enligt vad det berättas i första Konunga-
bokens 18:39, ett ställe, som Paulus säkert här hänsyftar på.

Av dessa verser får nu en senare tids läsare ett par intressanta histo-
riska antydningar. För det första förutsättes det såsom tänkbart, att oin-
vigda och otrogna skola kunna komma in i de kristnas gudstjänst-
församling och där få höra tungotal och profetia. Alltså skulle även i
den gudstjänst, som var tillgänglig för främlingar, ha förekommit så-
dana fria moment som tungotal och profetia. Otänkbart är ju dock icke,
att Paulus här säger detta endast som ett antagande för att illustrera, vad
han vill ha sagt, och att antagandet icke har sin motsvarighet i verklig-
heten (en irreal hypotes). Emellertid är den språkliga konstruktionen i
grundtexten icke irreal. Det synes därför, som om förhållandet vore
följande: vid en församlingsgudstjänst, dit även utomstående hade till-
träde, förekom — mer eller mindre ofta — även tungotal och profetia.
Tungotalet och profetian voro således icke inskränkta till de sam-
mankomster — gudstjänster och brödramåltider, — som voro tillgäng-
liga endast för dem, som hörde till brödrakretsen, d.v.s. som voro kristna.

Vidare kan man av det sätt, varpå Paulus skildrar den verkan profetian
kunde tänkas få på de otrogna eller de oinvigda, och som en så koncen-
trerad profetia, som den vore, då alla profeterade, ovillkorligen skulle
få, utläsa en erfarenhet, som Paulus själv gjort vid sin förkunnelse. Den
otrogne eller oinvigde, d.v.s. icke-kristne, kunde av Pauli predikan bli
så starkt och plötsligt övertygad om sitt elände och sitt hittillsvarande
livs synd och olycka, att han omedelbart föll ned inför Guds ansikte
och bekände, att han mött levande Gud. Detta var särskilt fallet, då det
var en profetisk prägel över Pauli predikan. Det ingick alltså ett prof-
etiskt moment i själva omvändelse- och väckelsepredikan. Profetian var
icke helt inskränkt till den redan kristnade skarans uppbyggelse. Å an-
dra sidan torde det ha varit profetians förnämsta funktion att rikta sig
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till dem som redan voro kristna, till deras varning, förmaning, under-
visning och uppmuntran i tro och hopp.

Profetian var likaväl som missionspredikan buren av kraft. Det var
märg och allvar i den. Det andeingivna i den märktes framför allt däri,
att den, som profeterade, fick av Anden sådana ord, som trängde in till
det innersta av åhörarnas hjärtan. Genom profetian bragtes människor
till Gud. Det var icke för att väcka beundran för den enskildes ande-
begåvning, som profetian framfördes, och detta var icke dess verkan.
Utan dess verkan var, att åhöraren blev gripen och förnam: »här är verk-
ligen Gud och hans kraft». Det är samma stora, avgörande skillnad
som mellan den sinnesförfattning, som Jesus varnar för i Matteus-
evangeliets sjätte kapitel, och det, han anbefaller i kapitlet förut. I bör-
jan av sjätte kapitlet i Matteusevangeliet heter det ju nämligen: »Tagen
eder till vara för att öva eder rättfärdighet inför människor för att bliva
sedd av dem» och prisad av dem. Men i föregående kapitel heter det ur
Jesu mun: »Låten edert ljus lysa inför människor, så att de må se edra
goda gärningar och prisa eder Fader, som är i himmelen». I förra fallet
är det fråga om något, som skall ha till ändamål, att människan, den
rättfärdige och förträfflige, skall beundras och prisas av människor. I
det andra fallet är det fråga om ett sådant förhållande, varigenom Gud
blir prisad. Så var ock tungotalet hos de vilseledda andebegåvade i Korint
mycket beräknat — medvetet eller omedvetet — på att väcka beundran
och erkännande hos åhörarna. Profetian däremot, där den var äkta, tjä-
nade till församlingens uppbyggande till ett Guds tempel, ett tempel åt
Herren, till att rikta de kristnas tack och pris till Gud och till att väcka
de otrogna eller oomvända till att falla ned inför Guds ansikte, bekänna
sin synd och anropa Guds barmhärtighet. Det var en rätt andegåva.

Praktiska regler för tungotal och profetia
vid gudstjänsterna

14:26-40

Som vanligt kommer Paulus till slut fram till konkreta anvisningar,
sedan han på ett uttömmande sätt visat hän på de grundsatser, efter
vilka frågan skall bedömas.
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»Huru skall det då vara, mina bröder? När I kommen tillsammans,
har väl var och en en psalm, har en undervisning, har en uppenbarelse,
har ett märkligt ord (tungomål), har en tydning. Allt må ske till upp-
byggelse!», eller såsom svenska kyrkobibeln uttrycker det: »var och en
har något särskilt att meddela, den ene har en psalm, den andre något
till undervisning, en annan åter något till uppenbarelse, en talar tungo-
mål, en annan uttyder. Allt detta må nu ske, så att det länder till upp-
byggelse.»

Denna lilla vers ger en plötslig,inblick i en del av den urkristna guds-
tjänsten i Korint. Vi se härav, att åtminstone följande moment
förekommo där: psalm, undervisning, profetia, tungotal och uttydande
av tungotal. Vidare, att det var flera som aktivt deltogo i gudstjänsten.
Det missförhållandet hade nu tydligen inträtt i Korint, att man, tvärte-
mot den allmänkyrkliga seden, uppträdde med s.k. andebegåvat tal utan
att invänta den tillåtelse, som gudstjänstens ledare skulle ge, och så-
lunda bröt den ordning, som skulle råda vid sammankomsterna. Man
ville uppträda, så fort man kände sig inspirerad. När då den andliga
stämningen steg, kan man lätt föreställa sig, att flera på en gång kände
sig manade att uppträda, och att det då icke blev den ordning, som
Paulus önskade, och som förekom i de andra församlingarna.

Vi få här, liksom ständigt vid läsandet av detta brev, erinra oss, att,
vad Paulus särskilt sysselsätter sig med, är det abnorma i församlingen.
Vid behandlingen av detta abnorma kan då också i förbigående det nor-
mala och riktiga nämnas. Men det blir då endast, när framställningen
och behandlingen av missförhållandena ge anledning därtill. Det går
alltså icke an att betrakta den bild, man genom det, som Paulus säger,
får av gudstjänsten i Korint, såsom en bild av den urkristna gudstjäns-
ten i allmänhet. En sammanställning av de ställen i första korintierbre-
vet, som nämna gudstjänsten och omständigheterna vid den, ger icke
utan vidare en korrekt bild av, hur gudstjänsten gick till ens i själva
Korint. Ty just de moment i gudstjänsten, som icke föranleda någon
anmärkning, eller som icke i samband med anmärkningar råka näm-
nas, de bli här helt förbigångna. Och det är just sådana moment, som
äro de stabila och normala.

Därpå ger nu den föreliggande versen ett åskådligt exempel. Som
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sagt, var den oordning, som lätt kunde uppstå därigenom, att man icke
fogade sig efter regler för eller anordningar av vilka som skulle fram-
träda i gudstjänsten, just något abnormt, som utmärkte församlingen i
Korint vid vissa tillfällen, och som Paulus därför söker råda bot på. När
denna oordning icke med ett ord beröres i brev till andra församlingar,
så är det därför, att denna oordning där icke rådde. Vidare är att märka,
att denna påträngande andebegåvning icke utmärkte hela församlingen
i Korint. Det har uppenbarligen endast varit några få, som på detta sätt
trängt sig fram, och deras uppförande har väl just varit ett av de miss-
förhållanden, som majoriteten av församlingen med dess ansvariga le-
dare i spetsen beklagat sig över inför Paulus, och som de bett om hans
auktoritativa uttalande om.

Slutligen kan erinras om att den uppräkning av momenten i guds-
tjänsten, som Paulus här gör, ingalunda är en uppräkning av alla mo-
ment, utan endast av dem, som Paulus här har att taga befattning med,
nämligen sådana, som höra till det fria framträdandet. Två av de allra
viktigaste momenten bli sålunda icke omnämnda, nämligen bön och
skriftläsning. Det vore ju något fullständigt förfelat, om man på grund
av denna vers ville antaga, att skriftläsning och bön icke förekommo
vid gudstjänsterna i Korint, och om möjligt ännu orimligare, om man
— tagande församlingen i Korint såsom en typ för den urkristna för-
samlingen — påstode, att skriftläsning och bön icke alls förekommo i
den urkristna församlingen. Vi veta, att dessa båda voro centrala och
bärande i gudstjänsten, och de nämnas ju på andra ställen i Nya testa-
mentet och Pauli brev. Detta är här endast sagt för att illustrera, hur
förfelat det är att utan vidare använda första korintierbrevet såsom källa
för kunskapen om den urkristna församlingen, nämligen så, att man
säger: det, som Paulus nämner såsom förekommande i församlingen i
Korint, det var något, som förekom i alla de äldsta församlingarna. Man
måste snarare använda detta brev på rakt motsatt sätt och säga: det,
som Paulus särskilt omnämner såsom utmärkande för församlingen i
Korint, det är motsatsen till vad som kännetecknade den urkristna för-
samlingen i allmänhet. Olyckligtvis har man både i teori (1800-talets
exegeter och kyrkohistoriker) och praxis (vid vissa fria gudstjänstformer)
tillämpat första korintierbrevet sålunda. De, som i praxis velat efter-
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likna den korintiska församlingen, ha, givetvis mycket mot sin vilja,
kommit att införa och uppodla sådana företeelser, anordningar och se-
der, som vållade Kristi apostlar särskilda bekymmer. Visserligen försö-
ker man också reglera dessa nyinförda seder efter Pauli anvisningar,
men detta blir då ungefär lika klokt som att med berått mod tända en
skogseld eller en präriebrand endast för att sedan efter alla konstens
regler söka begränsa och släcka elden.

Paulus har nu all möda med att reglera dessa förhållanden på lämp-
ligaste sätt:

»Vill man tala tungomål, så må för var gång två eller högst tre få
tala, och av dessa en i sänder, och en må uttyda det. Är ingen uttydare
till städes, så må man tiga i församlingen och tala allenast för sig själv
och för Gud.» Detta är tydligtvis en mycket stark begränsning av tungo-
talet. Endast två, högst tre, få vid samma gudstjänsttillfälle uppträda
och, vilket inskränker detta talande högst effektivt, endast sådant tung-
otal får förekomma, som blir uttytt.

»Vad profeterna angår, så tale två eller tre, och de andra döme därom.
Och om någon annan, som sitter där, får en uppenbarelse, så tige den
förste.» De profeter, som framträdde, skulle prövas, och det förutsättes
tydligen av Paulus, att det icke förelåg någon svårighet att avgöra om
en profet var äkta eller icke. Detta antyder, att det fanns några, som
voro falska profeter, alltså icke verkligen drevos av någon äkta inspira-
tion utan begagnade sig av det anseende och den vördnad, som ande-
ingivelsen åtnjöt, och framträdde med sina egna tankar och i egna av-
sikter.

De flesta, särskilt de äldre och erfarnare kristna, genomskådade dessa
falska profeter, men man hade för stor hänsyn redan på denna tid för
den stora fräckheten för att effektivt ingripa mot dem. Dessa kunde
också åberopa sig på att man icke finge förakta profetiskt tal eller un-
dertrycka Andens verkningar. Synd och hädelse mot den Helige Ande
var ju enligt Herren själv det enda verkligt oförlåtliga.

Men aposteln, som själv sagt till församlingen i Tessalonika: »för-
akten icke profetiskt tal!» (1 Tess. 5:20), han har inga skrupler, när det
gäller att åstadkomma ordning. Rätten att pröva profeterna är oom-
tvistlig. Redan till tessalonikerna hade han sagt: »men pröven allt, be-
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hållen vad gott är» (1 Tess. 5:21). Att pröva profeterna det är icke det-
samma som att pröva Anden. Ty där en falsk profet är, där är ingen
Ande. Så säger också Johannes: »Mina älskade, tron icke var och en
’ande’, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud. Ty många falska
profeter hava gått ut i världen» (1 Joh. 4:1).

»Ty I kunnen alla» — d.v.s. alla, som ha profetians äkta gåva, —
»profetera, en efter annan, på det att alla må läras och alla förmanas.
Och profeternas andar äro profeterna underdåniga.» Att profeternas
andar äro profeterna underdåniga, är ett en smula sarkastiskt påpekande
av Paulus. De självtagna profeterna torde gärna velat åberopa, att de ju
icke själva kunde sluta att tala, eftersom det var Anden som talade ge-
nom dem. Men den, som är gripen av Anden, menar Paulus, får icke
därigenom mindre herravälde över sig själv. Tvärtom, den av Guds Ande
verkligen uppfyllde, han har större självbehärskning än förut. Att, som
Paulus, icke kunna låta bli att förkunna evangelium, det var icke det-
samma som att icke kunna behärska sin talträngdhet. Den, som har
Kristi Ande, han vet både att tala och att tiga.

»Ty Gud är icke en oordningens Gud utan fridens», återigen ett av
dessa monumentala ord, dessa pärlor, som hos Paulus påträffas alldeles
särskilt, då han behandlar skenbart triviala ting. Det är en urkristen
grundsats av genomgripande betydelse, att Gud icke är oordningens
utan fridens Gud. I den gudomliga världen, till vilken de kristna äro
kallade, och i vilken de äro upptagna, är ju ordningen, harmonin det
utmärkande.

Det är en av de mest framträdande skillnaderna mellan den andliga,
gudomliga världen och den gamla världen, ifrån vilken den kristne har
blivit frälst, att i den senare råder oordning, och därför strid, men i den
gudomliga världen den mest fulländade harmoni. Det är nu beteck-
nande, att Paulus som motsats till oordning icke sätter endast ordning,
utan frid. Frid är den särskilda, andliga formen för ordning, en ord-
ning, som icke är tvångets, utan befrielsens, lugnets, glädjens. Det är
en ordning, som kännetecknas av renhet, klarhet, bestämdhet, kraft,
förmåga och makt. Frid är ock något, som den kristne har fått erfara
såsom en alldeles särskilt välsignad gåva. Det är en frid, som låter hans
inre värld bli en avbild av Guds värld. I hans inre värld strida icke
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längre skilda viljor, önskningar, begär, farhågor, bekymmer, emot var-
andra, utan allt har sin givna plats, allt är under Kristi lydnad, som är
den egna viljans makt. Ty Kristus och den egna viljan äro här ett. »Nu
lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig.»

Denna frid, måste naturligtvis avspegla sig i församlingens samman-
komster. En övernaturlig ro, en sinnets frid och sällhet, bör vara det
framför allt utmärkande för en kristen gudstjänst. Det har det förvisso
också varit i de flesta gudstjänster i den första kristna kyrkan och i de
äldsta församlingarna, liksom denna övernaturliga skönhet och frid icke
saknats under kyrkans alla följande århundraden, hur än tider och öden
växlat. De första ord, som börjat en kristen gudstjänst i gammal tid, ha
kunnat vara: »Samtlige bröder, intagen de eder tillhöriga ställen. I ord-
ning, mina bröder. Jag hälsar eder med fridens trefaldiga hälsning!»
Och de sista ord, som åtskilde bröderna efter den sista bönen, ha varit:
»Frid, enighet och glädje beledsage eder, mina bröder!»

Paulus närmar sig nu slutet av sin reglementering av de gudstjänstliga
förhållandena, och han tager då än en gång upp den i början behand-
lade frågan om kvinnans uppträdande vid församlingsgudstjänsterna.
Liksom i andra frågor hänvisar han till bruket i kyrkan i övrigt — och
samma sed bör ju råda i alla församlingar:

»Såsom i alla de heligas församlingar, så tige edra kvinnor i försam-
lingen, ty det är dem icke tillåtet att tala, utan att vara undergivna, så-
som ock lagen säger. Men om de vilja få veta något, så må de hemma
fråga sina egna män, ty det är skamligt för kvinnan att tala i en (öppen)
församling.» Man erinrar sig, att Paulus i elfte kapitlet (vers 5) har
förutsatt, att en kvinna kan bedja eller profetera, och att han där endast
klandrar, om hon gör detta med obetäckt huvud. Hon kan således göra
detta vid någon sammankomst av brödrakretsen, under Andens ledning
och ingivelse. Det är däremot skamligt och förbjudet för henne att upp-
träda, vare sig som profeterande, tungotalande eller undervisande eller
ens frågande ’i församling’. Med detta uttryck ’i församling’ torde Pau-
lus alltså ha menat den öppna församlingen, den reglementerade, även
för utomstående tillgängliga gudstjänsten.

Vad än anledningen till Pauli förbud för kvinnan att tala offentligt
kan ha varit, icke har det, såsom så ofta påståtts, varit något beroende
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av invanda judiska eller fariseiska föreställningar eller eljes några bruk
i samtiden.

Pauli övergång till kristendomen innebar för honom en sådan radi-
kal brytning med fariseismen, att han verkligen icke på någon enda
punkt av något slags bundenhet eller gammal vana bibehöll någon fari-
seisk åskådning, föreställning eller sed. Å andra sidan hade han såsom
farisé vant sig vid att taga under noggrann omprövning allt, som före-
fanns och mötte honom av åskådningar, föreställningar och sed i den
icke-judiska världen. Han var icke heller bunden av någon icke-judisk
konvenans. Som kristen var Paulus således, vad han än eljes må ha
varit, fullkomligt främmande för allt slags bundenhet av någon konve-
nans, på vilket livets område det än var.

Rent löjligt är det att påstå, att Paulus i sitt ställningstagande till
frågan om kvinnans förhållande i församlingen skulle varit bunden av
några tidens åskådningar och icke förmått lyfta sig över dem. Det skulle
vara samme Paulus, som i mycket mera genomgripande frågor hade
förmåga att taga avstånd från såväl judisk som icke-judisk sed och åskåd-
ning på ett sätt, som det ännu icke lyckats den moderna människan att
göra. Den moderna människan är nämligen bunden av en mängd ju-
diska och icke-judiska förställningar och av gamla åskådningar, som
ännu föra ett krig sins emellan i människornas lilla tankevärld. Nu var
det ju till yttermera visso så, att det icke rådde någon så särskilt sträng
föreställning inom fariseismen, att kvinnan såsom kvinna icke finge
framträda vid gudstjänsten. Det var tvärtom teoretiskt tillåtet, ehuruväl
man i praktiken undvek detta. Sålunda skulle en kvinna kunna upp-
fordras att föreläsa ur skriften, men seden bjöd, att hon helst tacksamt
avböjde att efterkomma uppfordringen. Vad hade varit lättare för Pau-
lus än att, om det endast gällt att bryta med en fariseisk föreställning,
göra den lilla skillnaden att tillåta kvinnan att även i praktiken fram-
träda.

Förklaringen till Pauli ståndpunktstagande kan man delvis finna i de
naturgivna förhållanden, som man icke kan komma ifrån. Det är nu en
gång så, att en kvinna icke är detsamma som en man. Om man påstår,
att det förefinnes en viss olikhet mellan man och kvinna, är man därför
icke nödvändigt bunden vid några gamla föreställningar. Det är en iakt-
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tagelse, som vem som helst kan göra utan att vara bunden av vare sig
judiska eller grekiska tankar. Med olikheten i skapnad och anlag följer
nu enligt mångas rent naturliga uppfattning, och den är också Pauli, en
olikhet i uppgift. Men djupast sett är Paulus bestämd av sin insikt så-
som kristen. Och han är djärv nog att säga, att allt vad han i detta kapi-
tel anför, alltså såväl anvisningarna om tungotalet som om kvinnans
uppträdande i församlingen, var Herrens, d.v.s. Kristi bud. Det är också,
och just på grund därav, en i alla församlingar förekommande sed. Och
som den allmänna seden är, så skall den vara i varje enskild församling,
som det redan betonats. Den allmänna seden i kyrkan står för Paulus på
samma nivå som, och är i själva verket identisk med Kristi bud, ty det
är ju Kristi ande, som skapat seden, likaväl som han skapat kyrkan
själv. Därför slutar Paulus med en tämligen sträng hänvisning till denna
sed:

»Eller har väl Guds ord utgått från eder, eller har det kommit blott
till eder? Om någon menar sig vara en profet eller andebegåvad
(pnevmatiker), så må han inse, att vad jag skriver till eder är Herrens
bud. Men om någon icke förstår detta, så må han vara oförstående.
Således, mina bröder, varen ärelystna att profetera och förhindren icke
talandet i tungomål. Men allt må ske värdigt och enligt ordning.»

Vad var tungotalet?

Innan nästa kapitel upptages till behandling, torde det vara nödvän-
digt att något vidröra problemet om tungotalets art. Det må då först
bestämt påpekas, att tungotalet i Korint icke var detsamma, som det
talande med tungor, som skildras i Apostlagärningarnas andra kapitel
såsom utmärkande för apostlarna och evangeliets första vittnen på för-
sta pingstdagen. Med detta språktalande har tungotalet i Korint helt
enkelt ingenting gemensamt. Det finnes visserligen ett drag, som i be-
rättelsen om första pingstdagen erinrar om, vad Paulus anger som en
möjlig verkan av tungotalet på en kritisk åhörare; somliga sade nämli-
gen på den första pingsten om apostlarna, att de voro druckna, och
Paulus säger, att den oinvigde eller otrogne, om han hörde en hel försam-
ling tala endast i tungomål, skulle anse dem vara vansinniga. Men det,
som föranledde kritikerna på första pingstdagen att säga, att apostlarna



221

voro druckna, d.v.s. berusade eller på annat sätt från sina sinnen, det
var icke arten av deras språk utan innehållet i det, de sade (Apostlagär-
ningarna 2:13, 1 Kor. 14:23). Det var samma förhållande som Paulus
kallar det nödvändiga för evangeliets kraft, nämligen att det skall fram-
stå såsom en dårskap för dem, som icke taga emot det. Men tungotalet
i Korint väckte föreställningen om att de, som talade, voro från sina
sinnen, icke därför, att det, de sade, var dåraktigt, utan därför, att de
talade obegripligt, uttalade ljud, som åhöraren uppfattade ungefär som
ett meningslöst lallande.

Grundskillnaden mellan talet på första pingsten och tungotalet i
Korint är just, att det uppseendeväckande med det förstnämnda var, att
det förstods av alla, även om de voro från olika länder och folk, under
det att tungotalet förstods av ingen, med undantag av den, som genom
Andens förmedling möjligen fick förmågan att »tyda» det. Det förstods
icke ens av den, som talade det, såvida han icke hade denna gåva att
tyda.

Denna uttydning var följaktligen icke detsamma som tolkning eller
översättning. Det var icke de uttalade ljuden, vilka bildade ett okänt
språk, vars ord av den, som därtill fått gåvan, kunde uttydas. Utan för-
mågan att tyda bestod däri, att den, som uttydde, förstod, vad det var
för en uppenbarelse, för en känsla, som tog sig uttryck i tungotalet. Det
var icke det talade, som tyddes eller tolkades, utan det var den bakom-
liggande intentionen. En viss aning om, vad detta är, kan man möjligen
få, om man tänker sig den situation, i vilken två samtala om något, och
därvid vid en viss punkt i samtalet den ene börjar tveka och säger: »ja,
jag kan icke komma på något uttryck för, vad jag menar» och den andre
säger: »jo, jag förstår vad du vill säga», och så kanske är i stånd att med
begripliga ord uttrycka det, som den förste ville säga, men icke fick ord
för. Detta är ingen som helst analogi till tungotalet, det är blott ett slags
försök att åskådliggöra, att det kan finnas en tydning av någons inten-
tion, utan att det därför är fråga om en tolkning av, vad han säger.

Man torde därför kunna sammanfatta, vad tungotalet icke var, så-
lunda: det var icke ett tal med för åhöraren begripliga ord, i de flesta
fall icke heller ett tal med för den talande själv begripliga ord. Det var
icke ett tal på något för åhörarna visserligen obekant och obegripligt
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men dock verkligen förekommande, levande eller dött mänskligt språk.
Ty Paulus sätter tungotalet i sin art i motsats till alla språk. Det är vis-
serligen så, att den, som hör tungotalet, befinner sig i en situation lik-
nande den, då man hör ett språk, man icke förstår, men tungotalet för-
stås icke av någon, vilket språk eller hur många språk han än begriper.
Det är vidare icke ett språk, som den talande själv behärskar, eller är
van att tala. Ljuden komma för ögonblicket och ha ingen relation till
föregående erfarenheter. Det kan därför icke gärna vara fråga om ett
alldeles nytt språk, ett änglarnas språk eller ett själens grundspråk eller
andens språk, hur tilltalande denna tanke än må vara.

Detta senare är emellertid bl.a. Godets åsikt, och hans uppfattning
förtjänar, även om vi måste avvisa den, likväl att anföras. Han skriver:
»Enligt min uppfattning måste därför gåvan att tala med tungor fattas
såsom ett av Anden själv omedelbart skapat språk, varpå den frälsta
själen gav ett uttryck åt de nya åskådningar och de djupa och livliga
känslor, som måste härflyta från det outsägligt ljuvliga medvetandet att
vara fri från fördömelsen och barn hos Gud. Och då den Helige Ande
för att verka sitt verk bemäktigar sig hela själen och var och en av dess
naturliga förmögenheter för att göra dem till sina organ, så tog han
även talets gåva i sin tjänst och omdanade den på sådant sätt, att det
nybildade språket kunde giva uttryck åt sådana känslor, för vilka man
icke kunde finna uttryck på något vanligt språk. Talandet med tungor
var sannolikt ett slags mellanting mellan sång och tal ungefär i likhet
med ett recitativ; innehållet av det talade kunde uppfattas mer eller
mindre omedelbart, såsom fallet är med musik. Vid pingsten, då detta
språk framträdde under den tydligaste formen, kunde varje åhörare,
som hade de rätta förutsättningarna därför, i kraft av samme Ande, som
i Korint förlänade uttydningens gåva, genast förstå och utan vidare över-
sätta detsamma, så att han trodde sig höra sitt eget språk: ’huru kunna
vi då höra var och en sitt modersmål?’ Man måste komma ihåg, att det
mänskliga språket icke är en tillfällig, godtycklig skapelse, ej heller ett
verk av förståndet allenast, utan hela människosjälens fria, medvetna
produkt. Till grund för de många språk, som finnas, ligger ett enda
ideellt grundspråk, och detta skulle, om det funnes till såsom sådant,
tvivelsutan bestå av onomatopoetiska bildningar. Denna tanke uttrycker
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Plato på sitt vis med följande av Heinrici anförda ord ur Kratylus: ’Tyd-
ligt är, att åtminstone gudarna nämna tingen vid deras rätta namn (pros
orthótäta) och dessa äro de naturliga benämningarna (fýsei onómata)’.
Detta i människoandens väsen grundade språk har den gudomlige An-
den i detta betydelsefulla moment av Guds rikes utveckling kunnat fram-
hämta ur själens djup och på ett mer eller mindre ofullkomligt sätt göra
det till organ för sina första uppenbarelser.»

Så långt Godet. Hans frånsett de en smula fantastiska språkteorierna
tilltalande tolkning av tungotalet har det felet, att det icke svarar mot de
mest karakteristiska kännemärkena på detta tungotal, såsom de ovan
angivits. Eljes är det otvivelaktigt, att det funnits och alltjämt finnes
sådana med intet verkligt språk överensstämmande mystiska, hemliga
språk, som av dem, som använda dem, verkligen likasom hämtats upp
ur själens djup. Man har avlyssnat sitt inre och därur fått ord, uttryck
och vändningar för det, man velat säga. Men detta blir då, om det fast-
hålles, ett verkligt språk, som kan grammatiskt och syntaktiskt analy-
seras och lexikografiskt bestämmas. Den, som använder det, vet vad
han menar, förstår vad ljuden betyda. Dessa sammanfoga sig till verk-
liga ord och meningar. Men det är just detta, som icke var fallet med
tungotalet i Korint.

Snarare kunde man åskådliggöra tungotalet genom anförande av
några paralleller, som visserligen ingalunda helt förklara det, men som
ändock torde leda i rätt riktning mot en ungefärlig uppfattning om, vad
det är fråga om. Vi ha t.ex. den form av påverkan på själen som heter
mántras. Dessa äro i rytmisk form avfattade stycken, som visserligen
oftast äro sammansatta av ord från ett bestämt språk och med en be-
stämd mening, men där avsikten och uppgiften dock av dem, som an-
vända och anbefalla dem, är, att man icke skall fästa sig vid ordens
mening utan låta just ljudens klang och rytm inverka på »själens djup».
Det förekommer ju också mántras sammansatta av ljudföljder utan
mening. Men, som sagt, vanligtvis är det verkliga ord, troligtvis därför,
att en mántras rätta ljudbestånd så mycket lättare kan korrekt fasthållas,
om den består av verkliga ord, vilkas form och ljudbestånd ju äro givna
och kunna i minnet bevaras.

Framförandet av sådana mántras utgör nu ingalunda någon parallell
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till tungotalet annat än i så måtto, att de ge en parallell till det förhållan-
det, att man kan finna någon mening i att frambringa ljud, som icke i
främsta rummet avse att meddela ett tankeinnehåll genom ord sam-
mansatta av dessa ljud utan tvärtom tjäna att inverka på djupare skikt i
personligheten än de begreppsmässiga orden göra. Sådana mántras fö-
rekomma nu särskilt i indisk litteratur. De äldsta delarna av de indiska
vedas innehålla sådana mántras (samhitas, speciellt i Rigveda, men även
i Samaveda, Atharvaveda och Yajurveda, som ju innehålla sådana
mántras, som finnas i Rigveda). Varje upanishad inledes med en mántra,
ofta tagen ur Rigveda samhita. Likaså förekomma mántras i den ju-
diska kabbala. En viktig mántra (jämte andra) förekommer i
synagogliturgien, i morgongudstjänsten, den s.k. Rabbi Nechonja ben
Hakanas bön (där den egentliga mántran utgöres av begynnelse-
stavelserna i denna bön: Abeg Jetas Kari Setan Nagid Jiksha Batar Sitag
Chakab Tuna Jagel Pezok Shakau Sajot). I nästan alla urgamla reli-
giösa urkunder ingå sådana mántras. Sinne för mántras röjer sig i Gamla
testamentets psalmer och profetiska stycken. Detta sinne var också rikt
utvecklat i den äldre kyrkan, även sedan man glömt bort, vad tungo-
talet i Korint var. — Man har för övrigt i kyrkans historia aldrig sam-
manställt »mántras» eller liturgiskt språk med tungotalet. Den latinska
mässan kan ännu av den lyhörde uppfattas i sin mantriska karaktär.
Samma är förhållandet med Karl den XII:s bibelöversättning. De
korthuggna, klangfulla, vokalrytmiska satserna i Karl XII:s bibelöver-
sättning förråda, att de, som präglat dem, hade, medvetet eller omedve-
tet, ett högt utvecklat sinne för ordens från betydelsen skilda och obe-
roende religiösa klang och rytm.

För en modern människa äro väl dessa mántras först endast ett slags
vidskepelse, tills man gör klart för sig, att fullt motsvarande saker fin-
nas i modern tid och räknas till och med till de högsta formerna av
kultur. Det är på konstens område, som de finnas. I musiken är det mest
allmänförståeligt. Ingen verklig musikälskare frågar i allmänhet efter,
vad ett musikstycke betyder. Man kan leva i en sonat eller en fuga utan
att ha det minsta behov av eller tanke på att fråga, vad de föreställa.
Musiken kan i allmänhet (med undantag av några få tonmålningar) icke
översättas. En kompositör tänker vid kompositionen icke på att uttrycka
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något annat än själva melodin eller själva musiken. Det kan möjligen
förekomma, att det uppstår tydare, musikvetenskapsmän, som kunna
ange intentionen i en komposition. Detta utgör i viss mening en lik-
nelse till tungotalets tydning.

På målarkonstens område förekommer samma sak, ehuru där mycket
mera omstritt än på musikens. Det förekommer, att man lösgör sig från
det rena avbildandet och endast låter den »konstnärliga verkan» bero
av färger och former. Och i varje fall är en tavla aldrig såsom konstverk
blott en fotografi, en avbildning. Utan den är en mántra i färger och
linjer: det är något bredvid, bakom, inunder avbildningen, som är den
egentliga konsten, och som talar till något odefinierbart även inom en
»modern» människa.

Enstaka företeelser av denna art ha även förekommit på litteraturens,
prosans och lyrikens område. Man har diktat dikter, som icke ha någon
förnuftig mening, men där orden skola ge något slags egen klangver-
kan. Denna »da-daism» och annat av samma slag är en profan motsva-
righet till eller vrångbild av tungotalet i Korint, med den stora och gi-
vetvis avgörande skillnaden, att dadaismen är inspirerad från okänd
källa, under det att det äkta tungotalet var ingivet av den Helige Ande
eller berodde på gripenhet av Anden. Det finnes ju alltid vrångbilder i
det världsliga livet av andliga ting. En sådan vrångbild är dadaismen.
En annan sådan är den moderna schlagern. Även i denna är det ju fråga
om ett upprepande av ord utan rimlig mening eller syftning.

Av dadaismen och schlagern kan man icke lära sig hur tungotalet
var. Man kan därav endast se, hur en modern motsvarighet till den and-
liga primitiviteten ser ut, denna primitivitet, som den moderna männis-
kan menar sig stå så högt över.

Paulus förkastar nu icke detta tungotal. Han förnekar icke, att den
Helige Andes kraft kan ligga bakom det. Han vill tydligen inskränka
det i görligaste måtto. Men ingalunda vill han förkväva det. Däremot
säger han, att tungotalet skall försvinna en gång.

Nu har tungotalet gång på gång försvunnit. Ur den äldsta kristna
kyrkan försvann det så pass snart, att vi hos kyrkofäderna icke äga nå-
gon verklig tradition om det. En Chrysóstomus, som skriver en homile-
tisk utläggning till detta Pauli brev, vet icke vad tungotalet var för nå-
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got. Överhuvud kan man iakttaga, att det extatiska, obegripliga tungo-
talet är borta, där kristendomen är tämligen erkänd eller allenarådande,
där kyrkan är fast grundad och omfattad av samfundet. Däremot upp-
träder tungotalet nästan regelbundet i samband med väckelserörelser. I
en hednisk omgivning, när människor ryckas ut ur eller nyss ryckts ut
ur syndens och de onda makternas välde i en kristusfientlig omgivning,
där förekommer tungotal. Tungotalet är således, som Paulus säger, ett
tecken för dem, som icke tro: dess förekomst är ett tecken, dels att
Anden är verksam till väckelse och till frälsning, men dels och framför
allt, att tiden är ond, och att det folk, där tungotalet förekommer, är
övervägande hedniskt, och att man visat ifrån sig evangeliet.

Varför försvinner tungotalet? Så vitt det finnes några naturliga orsa-
ker, kan man bland dessa säkert urskilja en viktig sådan. Det äkta tungo-
talet uppfattas ständigt av den församling, där det förekommer, såsom
en särskild andegåva. Men då ger det också lätt anledning till miss-
bruk, såsom skedde i Korint. Man måste räkna med, att det även finns
människor, som upptäcka, att det icke är alltför svårt att efterhärma
tungotalet. Att frambringa obegripliga ljud är ju ingen större konst. Det
torde vara bland de andeverkningar, som äro allra lättast att förfalska.
Man kan även lätt suggerera sig själv och sålunda bli en omedveten
förfalskare av andegåvorna. Men framför allt är det så, att tungotalet är
något, som åtföljer barndomsstadiet i en kristen kyrka eller församling.
Det tager så småningom andra utlopp, t.ex. just i psalmer, hymner,
sånger, böner och i en andeingiven liturgi. Det är den goda och nödvän-
diga utvecklingen. Dess avigsidor följa också med i kyrkans nedgångs-
tider. I förfallstider förekommer tungotal utan andeingivelse: menings-
lösa predikningar, endast anlagda på känsla, stämma, »andlig» njut-
ning, utan undervisning, utan förstånd, utan förmaning, varning och
tröst. Denna avart känner icke Paulus till i sina församlingar. Man har
vidare att räkna med, att det redan på Pauli tid var många församlingar,
där intet tungotal alls förekom, såsom Roms församling o.a. Men däre-
mot är det möjligt, att vad som i Apostlag. berättas ha skett i Cesarea
(10:46) och Efesus (19:6), var tungotal. Å andra sidan är det, som utlo-
vades i Mark. 16:17, icke tungotal utan första pingstens språktal. Att
första pingstens språktal och Korints tungotal förväxlas eller sam-
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manföras, beror till största delen på att i bägge fallen grekiskan använ-
der samma ord, glossa, i olika mening. Glossa har nämligen tre huvud-
betydelser: 1) tunga, i bokstavlig mening, 2) tungomål = språk (så i
berättelsen om första pingsten), och 3) märkvärdigt, svårförståeligt,
okänt ord, ’glosa’; jfr ’glosskrivning’; (så i tungotalet).

Gudstjänsten

Det förekom både en gudstjänst, till vilken utomstående hade till-
träde, och en, där dessa voro utestängda. Den förra torde i allmänhet ha
varit en morgongudstjänst och bestått i böner, psalmer, skriftläsning (=
läsning av stycken ur Gamla testamentet), förklaring av skriftstycken,
undervisning om de kristna grundsanningarna, och där Andens närvaro
så verkade: profetiskt tal och möjligen tungotal (1 Kor. 14:23). Icke så,
att endast de två senare voro de andeburna momenten, ehuru några i
församlingen i Korint hade fått denna felaktiga föreställning eller åtmin-
stone fått den uppfattningen, som Paulus grundligt söker utrota. Den
endast för de invigde, för bröderna, d.v.s. de kristne, tillgängliga guds-
tjänsten var tänkt som ett gästabud med Kristus. En brödramåltid ut-
gjorde dess bärande grundval, och dess höjdpunkt och centrum var
brytandet av brödet och kringräckandet av vinbägaren till firande av
Herrens sakrament. Detta gästabud med Kristus var omramat och inra-
mat av andra gudstjänstmoment. Så var själva nattvarden åtföljd av böner
och tacksägelse. De tolv apostlarnas lära (Didachä´) föreskriver föl-
jande böner vid själva nattvarden, nämligen vid brödrabägaren (kal-
ken): »Vi tacka dig, vår Fader, för din tjänare Davids heliga vinträd,
som du har kungjort för oss genom din tjänare Jesus. Dig tillhör äran i
evighet.» Vid brödsbrytandet: »Vi tacka dig, vår Fader, för livet och
insikten, som du har förkunnat för oss genom din tjänare Jesus. Lik-
som detta bröd var kringspritt på bergen och fördes tillhopa och blev
ett, så låt också din kyrka sammanföras från världens alla ändar till ditt
rike. Ty din är härligheten och kraften genom Jesus Kristus i evighet.»
(Kap. 9.) »Efter det att man blivit mättad», d.v.s. vid huvudmåltidens
slut, tackar man så: »Vi tacka dig, helige Fader, för ditt heliga namn,
som du har låtit bo i våra hjärtan, och för insikten och tron och
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odödligheten, som du har kungjort för oss genom din tjänare Jesus.
Dig vare ära i evighet! Du, allsmäktige härskare, har skapat allt för ditt
namns skull, mat och dryck har du givit människorna att njuta, på det
de må tacka dig. Men oss har du givit andlig mat och dryck och evigt
liv genom din tjänare. Framför allt tacka vi dig, att du är mäktig. Dig
vare ära i evighet! Tänk, o Herre, på din kyrka, och rädda henne från
allt ont, och fullända henne i din kärlek, och samla henne tillhopa från
alla fyra väderstrecken, henne, den helgade, till ditt rike, som du har
berett åt henne. Ty din är kraften och härligheten i evighet. Må din nåd
komma och denna världen(s väsende) förgås. Hosianna Davids Gud,
Maranatha! Amen.» (Didachä´ kap. 10.)

Didachä´ tillfogar omedelbart: »Profeterna skolen I tillåta att tacka,
hur mycket (och på vad sätt) de vilja». Förutom de mera faststående
bönerna förekommo alltså även på Didachä´s tid fria profetiska böner.

Det fanns naturligtvis vid denna brödramåltid någon eller några, som
vid bordet eller vid vart bord presiderade. Så var säkert Stefánas den,
som satt främst i Korint, när han var närvarande. Denne förde naturligt-
vis då också ordet och angav, när de olika momenten skulle börja och
sluta. Han hade vid sin sida eller som sina ställföreträdare andra som
voro seniorer, äldste, presbyterer. Till hjälp vid anordnandet av målti-
den funnos diakoner. Dessas huvuduppgift var att betjäna, att passa
upp vid borden. Den tjänande broderns tjänst hade av Kristus själv
helgats. Han hade sagt om sig: »Jag är bland eder såsom den, som be-
tjänar (ho diakonón).» Luk. 22:28. Diakonens tjänst var därför ett di-
rekt gudstjänstmoment i brödramåltiden. Diakonerna hade ju också
omsorg om de behövande och alltså om fördelningen av gåvor och sam-
manskott.

Ur den heliga skrift förelästes efter anmodan av preses, epistátäs
eller proistámenos, av någon, som därtill var i stånd. Därnäst hade pro-
feten och läraren sina funktioner att till bibelordet anknyta tröstande,
lärande, förmanande och varnande ord. Läraren gav en grundlig under-
visning om den kristna trons huvudsanningar. Ju större glädjen och
hänförelsen blev, desto flera var det, som kommo med sina bidrag i
form av psalmer, hymner, korta bibelord, korta trösteord, kanske också
frågor. Så kom då i Korint även tungotalet, som antingen kunde tydas
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av den, som talat i tungomål, d.v.s. han övergick från det obegripliga
tungotalet till ordnad bön eller till ett begripligt anförande, eller ock
fanns någon annan, som kände, vad den tungotalande hade velat säga,
eller vad Anden hade talat genom honom.

Måltiden förlöpte i stor stillhet och frid, samtidigt som i en överjor-
disk glädje. Man visste sig ju ha Kristus ibland sig. Men i Korint kunde
denna stillhet brytas av en alltför ohejdad talträngdhet. Det hotade att
bli en oordning i stället för den lugna, värdiga, högtidliga glädje, som
kännetecknade de andra församlingarnas brödramåltider. Det var dock
endast några få, som gåvo anledning till denna oordning, nämligen de,
som voro vilseledda i fråga om andegåvornas betydelse och menade,
att dessa ständigt skulle dominera. Detta betraktar nu Paulus som en
osed, och denna osed avvisar han kraftigt genom hänvisning till seden
i kyrkan i övrigt, vilken sed var detsamma som Herrens bud.
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VII.
Kristi uppståndelse och de kristnas

uppståndelse
15:1-58

1. Uppståndelsens faktum
15:1-34

Det sista problem, som Paulus tager upp till behandling, var läran
om uppståndelsen. Detta var icke ett problem, som framlagts för Pau-
lus i församlingens brev eller genom församlingens delegater. Apos-
teln tar själv upp frågan, föranledd av den vetskap, han har, om att
några i församlingen förneka uppståndelsen, visserligen ännu icke Kristi
uppståndelse, men de kristnas i allmänhet.

Det dessa förnekade var ingalunda livet efter detta. Tvärtom ansågo
de, att den kristne hade evigt liv, och sannolikt förlade de detta eviga
livs början till detta jordelivet. Mitt i jordelivet träder det eviga livet in,
genom att människan blir nyskapad och får det nya livet i Kristus. Det
nya livet och det eviga livet äro ju samma sak. Det var således här
liksom i nästan alla de fall, som Paulus måste rätta, fråga om en riktig
och från Pauli undervisning hämtad åskådning, som emellertid fått en
bakvänd tillämpning. Uppståndelsen är nämligen icke detsamma som
det eviga livet eller själens odödlighet. Uppståndelse betyder hela den
mänskliga personlighetens återupprättande i fullkomlig gestalt, varvid
intet av det som är människans eget, saknas hos henne. Alltså får i
uppståndelsen icke heller saknas den mänskliga kroppen. Uppståndelse,
grekiska anástasis, arameiska kajjámta, skulle möjligen kunna återgivas
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med »återupprättande och fullkomning». Paulus vill nu först erinra dessa
korintier, att uppståndelsen hör till den kristna lärans grundsanningar. I
själva den elementära undervisningen utgör Kristi uppståndelse slut-
punkten. Och denna uppståndelse innefattar i sig de kristnas uppstån-
delse, ty dessa upprepa vad Kristus gjort, de ha del i hans liv: de lida
med Kristus, de begravas med Kristus i samma död, de uppstå med
Kristus till samma liv.

»Men jag påminner eder, bröder, om det evangelium, som jag har
förkunnat för eder, som I även haven mottagit, i vilket I ock ären stadda,
genom vilket I ock ären frälsta, om I hållen fast vid den mening, vari
jag förkunnat det för eder, så framt I icke förgäves haven kommit till
tro. Ty jag meddelade eder ju i de första (elementerna), vad jag ock
själv har emottagit.» Paulus erinrar här först och främst om evangeliets
själva elementer, eller, som kyrkobibeln uttrycker sig, »huvudstycken».
Detta blir därför ett av de viktigaste ställena för den, som vill ha kun-
skap om den första kristna förkunnelsens innehåll. Först ha vi då att
lägga märke till att denna är en helig tradition. Evangeliet och det sätt,
de elementer, i vilka det framfördes, var något, som mottagits såsom
tradition. Det kom från själva urkällan, begynnelsen, d.v.s. den levande
Kristus genom dem, som han gav evangeliet i uppdrag, till dem, som
blevo kallade. Evangeliet var redan från första början avfattat och ord-
nat i vissa bestämda huvudstycken, som visserligen framfördes tämli-
gen fritt av varje förkunnare, men vars formulering dock i huvuddrag
var given. Man tog icke något ur egen fatabur.

Man har att särskilt lägga märke till uttrycken ’meddelade’ och ’mot-
tog’. De grekiska ord, som här användas, äro de, som användas, då
fråga är om förmedling av tradition, genom mottagande och vidareför-
ande. Man ’mottog’ (paralambánein) evangeliet och överlämnade,
vidareförde, meddelade det (paradidónai). Evangeliet var därför en tra-
dition (parádosis). Dessa uttryck äro desamma som de, som användes
om det Gamla förbundets heligaste skrifter: Lagen. Det heter: »Moses
’mottog’ Lagen på Sinai av Gud, han ’överlämnade’ den åt Josua, Josua
åt de äldste, etc.» (se ovan sid. 171). Evangeliet kom från Gud, Herren
Kristus, på samma sätt som Lagen kom från Gud. De hebreiska orden
äro för ’mottaga’: ’kibbel’, varav Kabbála (tradition) och för ’med-
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dela’: ’masar’. Elementerna i evangeliet voro nu följande (ungefär mot-
svarande de tio budorden i Lagen):

»att Kristus har dött för våra synder enligt skrifterna, och att han har
blivit begraven, och att han har uppstått på tredje dagen enligt skrif-
terna, och att han har blivit sedd av Kefas, vidare av de tolv. Därefter
visade han sig för mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu
leva kvar, medan några äro avsomnade. Därefter visade han sig för Ja-
kob och sedan för alla apostlarna.»

»Allra sist visade han sig också för mig, som är liksom född i otid.
Ty jag är den ringaste bland apostlarna och är icke värdig att kallas
apostel, emedan jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds
nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har icke varit fåfäng, utan
jag har arbetat mer än de alla; dock icke jag utan Guds nåd, (som har
varit) med mig. Det må nu vara jag eller de andra, så är det på det sättet
vi predika, och på det sättet haven I kommit till tro.»

Man ser härav, att evangeliets och den kristna apostoliska för-
kunnelsens grundelementer icke voro någon Jesu lära om hur männis-
kan skall handla och vara, utan det var trossatser och budskap om Jesu
Kristi person och verk. I detta avseende skilde sig det kristna evang-
eliet såsom tradition från den judiska och gammaltestamentliga Lagen
såsom tradition: den senare var en morallära, som talade om, vad Gud
ville, att människan skulle göra för att vara en god och rätt människa.
Detta urkristna evangelium skilde sig alltså också väsentligt från många
moderna uppfattningar av evangeliet, vilka mera närma sig eller äro
identiska med den gammaltestamentliga och fariseiska traditionen, i
det att de se det väsentliga av evangeliet bestå i en Jesu sedelag, i en
Jesu lära om den himmelske Fadern och hans vilja. Det urkristna evang-
eliet är emellertid i stället en lära och ett budskap om Jesus Kristus,
som blev korsfäst för våra synders skull, som blivit begraven, men åter
uppstått och visat sig i uppståndelsens gestalt, i fullkomlighetens ge-
stalt, för många, som kunna vittna därom.

Paulus lägger här stor vikt vid dessa vittnen till Kristi uppståndelse.
Man behöver därför icke antaga, att i den vanliga kristna begynnelse-
förkunnelsen detta upptog proportionsvis så stort utrymme av det hela.
Det var ett huvudstycke, men detta får här större utrymme än de andra,
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därför att det nu är just detta huvudstycke, uppståndelsen, som Paulus
vill tala om och visa, att det är säkert bestyrkt.

Det, som här berättas eller anföres, överensstämmer med berättelserna
i evangelierna, ehuru det är ett sammandrag. Sålunda omnämner icke
Paulus, att Jesus visade sig för kvinnorna (Matt. 28:9, 10, Mark, 16:9,
Joh. 20:11-17). Uppenbarelsen för Kefas omnämnes av evangelisten
Lukas (24:34, 36), för de tolv av Lukas på samma ställe och av Johan-
nes (20:19 ff.). De femhundra bröderna omnämnas till antalet endast
av Paulus, men själva tillfället, då detta skedde var det, som i Matteus-
evangeliet berättas i 28:de kapitlet, där det heter, att Jesus visade sig på
ett berg i Galileen, varifrån han gav missionsbefallningen. Uppenbarel-
sen för Jakob ensam står icke berättad i något av våra evangelier, men
finnes i det gamla Hebréerevangeliet. Uppenbarelsen för »alla
apostlarna» är den, som skildras i Johannesevangeliet 20:26-29.

Det Paulus säger om sig själv, hör naturligtvis icke till evangelie-
traditionen, utan är här inskjutet som en parentes. Däremot var det gi-
vetvis icke första gången, som korintierna hörde detta. Många gånger
har han säkert berättat för dem om hur Herren uppenbarade sig för
honom, varvid han också säkert använt samma eller liknande uttryck
som här, bl.a. det, att han såsom den, som förföljt Guds församling,
icke var värdig att vara Kristi apostel, och att han var som en i otid född
(éktroma), såsom en, som med våld måst ryckas ur moderns, det gamla
förbundets sköte, under det de andra apostlarna kallats, innan Guds
församling i det nya förbundet blivit till, och därför icke behövt vara
med om att förfölja denna Guds församling.

Man observerar, att Paulus lika litet som evangelierna eller någon
nytestamentlig skrift berättar om Kristi uppståndelse. Man berättar, att
Jesus blivit begraven, och att han visat sig såsom uppstånden, liksom
evangelierna ock, att graven fanns tom. Men själva uppståndelsen är
det ingen, som berättar om. Denna har ingen bevittnat, och om den
finnes det ingen tradition. Hur den tillgick hörde icke till de kristna
lärorna. Det var ett alltför högt och heligt ämne för att få sysselsätta de
kristnas fantasi. För dem var det nog, att Kristus verkligen var uppstån-
den, och att denna uppståndelse också innebar de kristnas uppståndelse.
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Efter denna förberedelse kan nu Paulus övergå till ett direkt bemö-
tande av dem, som förfäktade, att det icke fanns någon uppståndelse
utan endast en själens odödlighet och evigt liv för anden:

»Men om Kristus predikas såsom uppstånden från de döda, huru
kunna då somliga bland eder säga, att dödas uppståndelse icke finnes?
Om dödas uppståndelse icke finnes, så har icke heller Kristus uppstått.»
Detta Pauli argument förstås endast, om man håller fast vid det grund-
faktum, som det nya livet i Kristus gett erfarenhet av. Detta grundfaktum
är det, som Paulus så ofta uttrycker med symbolerna: Kristi kropp och
Den Helige Andes tempel.

När man därför återger Pauli tanke så, att han exempelvis skulle
mena: eftersom Jesus var en människa och vi äro människor, så skulle
den lika naturen hos Jesus och människan fordra, att vad som gäller för
den ene också gäller för den andre, då gör man av Paulus en mycket
dålig logiker. Vanligtvis måste man då också tillägga några urskuldande
ord om att Paulus icke var någon filosof eller logiker.

Men nu utgår icke Paulus från en åskådning, som icke är hans, utan
han utgår just från den åskådning eller insikt, som den kristna erfaren-
heten givit honom, och som han också vet, att den givit de kristna. De
kristna ha fått ett nytt liv. Detta liv är icke isolerat, utan det hänger
samman med den gemenskap, den helhet, som han kallar Kristi kropp
eller Andens tempel. Församlingen är ju icke endast en grupp männis-
kor, som lärt något om Kristus och av Jesu lära, och därför kommit till
en ny tro. Utan den är framförallt en de heligas gemenskap, som lever i
Kristus, av Kristus och med Kristus. Kristus och församlingen höra
oupplösligt tillsammans. Kristus har icke uppstått för sig själv, utan om
han uppstått, så har han gjort det, för att församlingen skulle få del av
denna uppståndelse. Det liv, som församlingen har fått, det har den fått
och äger den genom Kristus. Sålunda gäller det även negativt, att det,
som man frånkänner församlingen, det måste man även frånkänna Kris-
tus, nämligen i samma mån som man säger att vad en levande lem
saknar, det saknar även den levande kroppen. »Allt är edert och I ären
Kristi» (1 Kor. 3:21-23).

Insikten om att så är utgör här för Paulus endast den nödvändiga
inledningen till hans bevisföring. Denna följer nu. Antag, säger Paulus,
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att det verkligen vore så, att Kristus icke vore uppstånden, vad vore då
följden?

»Men om Kristus icke är uppstånden, då är ju vår predikan fåfäng,
och även eder tro är fåfäng. Vi befinnas till och med vara falska vittnen
i fråga om Gud, vi, som hava vittnat mot Gud, att han har uppväckt
Kristus, som han ingalunda har uppväckt, om det är sant, att döda icke
uppstå. Om döda icke uppstå, har ej heller Kristus uppstått. Men om
Kristus icke har uppstått, är eder tro förgäves: I ären ännu i edra synder.
Då ha också de, som avsomnat i Kristus, förgåtts.»

De kristna, som Paulus här talar till, det är ju sådana som tro. De äro
inga förnekare eller avfällingar. De veta, att de kommit till tro genom
evangeliets predikan. Det var ju genom det, som förkunnades om Kris-
tus, som de kommit till tro. Men predikan om Kristus kan icke skiljas
från livet i Kristus. Predikan var icke en vanlig förkunnelse, utan den
var en predikan i »Andens och kraftens bevisning» (1 Kor. 2:4). Kris-
tus var själv med i evangeliet. Predikan var nu ock en predikan om den
uppståndne Kristus, och den uppståndne Kristus var det alltså, som var
med i detta evangelium. Genom detta blevo de upptagna från det gamla
livet och förda in i det nya, blevo de stenar i den levande Gudens tem-
pel, Kristus. Genom detta blevo de därmed fria från det, som hörde det
gamla livet till, de blevo lösta från bundenheten í synd och last.

Men om nu icke denne uppståndne Kristus fanns, då var ju predikan
icke heller en predikan i andens och kraftens bevisning, då var det ju en
serie påståenden, i vilka intet verklighetens innehåll fanns. Därmed fölle
ju allt det bort, som denna verklighet innebar. De kristna kunde ju då
icke ha blivit intagna i det nya livet, i den nya verkligheten. Följaktli-
gen hade de icke heller blivit lösta från sitt gamla sammanhang. De
voro ännu bundna i det, de förut varit bundna i, innan evangeliet kom
till dem. De vore ännu i sina synder, i alla de synder, som höra det
gamla livet till, och detta vare sig de som enskilda övade dessa synder
eller icke. De vore då »otuktiga, giriga, avgudadyrkare, smädare, drin-
kare, roffare» (1 Kor. 5:11, 6:9, 10). Det vore då icke sant, att de hade
tvagits rena, helgats och rättfärdiggjorts i Kristi namn och i Guds ande
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(1 Kor. 6:11). Liksom apostlarnas predikan vore en vanlig, tom förkun-
nelse, så vore också deras egen tro tom.

Ja, icke blott att apostlarnas predikan vore tom, den vore också falsk,
ett medvetet bedrägeri. Och det vore ett det värsta bedrägeri, ty det
innebure en falsk beskyllning mot Gud. Paulus tager här en bild från en
undersökningsdomstol. Evangeliets förkunnare äro vittnen i ordets
egentliga och stränga mening. Icke endast att de träda fram med en lära
eller en förkunnelse, en livsåskådning, som kan förfäktas, och som får
visa sin förmåga att i tävlan med andra åskådningar vinna människor
för sig. Utan evangeliet är ett vittnesmål av edssvurna vittnen om nå-
got, som skett eller gjorts. Det, som gjorts, och som man vittnar om,
det är något, som gjorts av Gud. Om de, som vittna, säga något, som
icke är riktigt sant, så äro de icke att jämföra med sådana, som framföra
en livsåskådning efter bästa övertygelse, ehuru denna livsåskådning
icke visat sig vara bärande. Utan de äro menedare och falska vittnen,
som till yttermera visso vittna falskt icke om en människa utan om Gud
själv.

Det är fråga om ett vittnesmål om något, som skett. Här går icke att
skilja mellan något, som tillhör »historien», och något, som är »hinsi-
des historien», som Karl Barth vill. Om en sådan tanke hade framförts
för Paulus, så skulle han tillbakavisat den såsom en ovärdig undanflykt
för att behaga människor. Här är det fråga om en verklighet och ett
faktum, som omvittnas såsom säkrare än allt annat. Det är visserligen
ett faktum, som endast kan omfattas av tron. Men detta beror icke på,
att det är mindre klart ådagalagt än andra fakta, så att det skulle behö-
vas en extra kraft till, en »tro», för att man skulle kunna hålla fast vid
det. Utan att det endast kan omfattas av den som tror, d.v.s. av den som
kommit in i det nya livet, i sanningens liv, det beror just på att det är så
verkligt. Ty i den från Gud bortvända världen, som är så hemfallen
under lögnens makt och är så fången i illusionernas våld, är det just det,
som är riktigt säkert och verkligt, som människor av denna världens
sammanhang icke förmå eller icke vilja omfatta. Ty verkligheten stäm-
mer icke med deras förnuft, deras idéer och deras program, emedan
dessa ju äro födda av illusioner och närda av illusioner.

Det är mycket viktigt att göra detta klart för sig. Om med »historia»
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menas den bild, som människor göra upp för sig av vad som skett, så
må det visserligen vara sant, att evangeliets innehåll är »bortom histo-
rien», men detta då icke därför, att det skulle vara bortom vad som
verkligen skett, utan därför att det är något så genomgripande och på-
tagligt i skeendenas kedja, att just på denna grund den gudsfientliga
historieskrivningen icke förmår inordna det i sin ytliga och verklig-
hetsfrämmande historiesyn.

Om Kristus icke hade uppstått, då hade också de, som »avsomnat i
Kristus», d.v.s. de som dött såsom kristna, gått förlorade, ty de vore då
i dödens våld. De hade icke någon fortsatt existens såsom kristna, utan
deras fortsatta existens bortom döden vore en existens i en för Gud och
det gudomliga livet främmande tillvaro. Ty »ingen prisar Gud i dödsri-
ket». Gud vore helt bortskymd för deras blickar, och det kristna hoppet
hade visat sig såsom en illusion. Så vore då också det kristna hoppet för
dem, som ännu leva, endast en tom illusion. Såväl deras närvarande liv
i anden som deras hopp om ett evigt liv i Kristus vore en illusion. Där-
för fortsätter Paulus:

»Om vi icke äro annat än sådana, som i detta livet ha hopp till Kris-
tus, då äro vi beklagansvärdare än alla människor.» Då vore det kristna
livet intet annat än en dagdröm. Kristendom utan underlag i verklighe-
ten är för Paulus icke en nyttig livsåskådning med välgörande verk-
ningar i samhällslivet, utan ett grandiost och tragiskt självbedrägeri.
Den, som predikar en sådan kristendom, predikar Kristus, icke därför
att han tror att Kristus verkligen lever och verkar i människovärlden —
genom sig själv och icke genom människors inbillningar, — utan där-
för att han anser det förmånligt för samfundet och välgörande för män-
niskor att ha kristna illusioner. Han är icke en som verkar i det godas
tjänst och leder människor till frälsning, utan han är ingenting annat än
en simpel bedragare och förförare. Och de, som vore vunna av en sådan
predikan, vore, — om denne predikares egen innersta tro (= otro) vore
riktig, — en samling beklagansvärda bedragna, som vore bedragna på
sitt eget liv.

Ty en dagdröm och illusion bedrager människan på hennes eget liv.
Hur eländigt och fattigt detta än är, så är det dock bättre än ett
dagdrömmarnas och illusionernas liv. En sådan kristendom är från kris-
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ten synpunkt så mycket betänkligare, som det just hör till kristendo-
mens väsen, att den ser, att människor i allmänhet äro behärskade av
illusioner, och den vill befria människor från varje illusion och föra
dem in i en härlig verklighet, där ingen illusion får något rum.

Nu menade de kristna, som Paulus här talar om, säkerligen inga-
lunda, att det kristna livet var en illusion. Men Paulus vill klargöra för
dem, att ett uppgivande av ett evangeliets huvudstycke icke kan låta det
väsentliga ändock vara kvar, utan att ett sådant borttagande av ett evang-
eliets huvudstycke tager bort hela evangeliet. Evangeliet självt är grun-
dat på verkligheten. Just därför är det odelbart. Ty en åskådning kan
man möjligen omfatta blott delvis, och ändå sägas ha behållit något av
den, men verkligheten själv kan icke upphävas till en del och behållas
till en del. Därför manas de kristna i Korint att erinra sig, vad som nu är
verkligt:

»Men nu är Kristus uppstånden från de döda.» Och i verkligheten är
det så, att de avsomnade icke ha gått förlorade, utan Kristus har upp-
stått »såsom förstlingen av de avsomnade».

Han är förstlingen (aparchä´ >aparc´h) av dem som avsomnat, d.v.s.
som icke dött, utan somnat för att vakna till det eviga livet, på samma
sätt som den, som somnar i det vanliga livet, icke därför säges ha dött,
ty alla veta, att han lever. De som fått livet i Kristus, de äro ju befriade
från dödens våld, ty de ha tagits ut ur den gemenskap, som är under
dödens lag. Kristus är här huvudet, begynnelsen och förstlingen av dem,
som avsomna, liksom den första jordemänniskan, vilken avföll från
Gud, är begynnelsen och förstlingen av alla dem, som dö, och innefat-
tar dem i sig.

Liksom Kristus, då han på korset skenbart besegrades av denna värl-
dens osynliga furstemakter men i verkligheten, genom att av dem till-
intetgöras, segrade över dem, så har han genom sin död trängt ner i
själva djupet av den värld, i vilken människorna äro i dödens våld, och
fört dem över i ett annat sammanhang och ett annat livsvillkor.

»Ty sedan genom Människa död (blivit till, har) även genom Män-
niska dödas uppståndelse (kommit). Ty såsom i Adam alla dö, så skola
också i Kristus alla göras levande.» Meningen är: liksom alla, som höra
Adams släkte till, måste dö, så skola alla, som höra Kristus till, göras
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levande. Paulus sammanfattar här i korta ord en lära, som han troligtvis
redan förut flera gånger framfört för de kristna i Korint, liksom i andra
församlingar, hos vilka han verkat. Han ger en utförligare framställ-
ning av samma sak i sitt brev till församlingen i Rom:

»Därför, såsom genom en människa synden har inkommit i världen
och genom synden döden, och sålunda har döden kommit till alla män-
niskor, på grund av att de alla hava syndat — ty ända tills en lag kom,
var synd i världen; men synden tillräknas icke, om icke lag finnes; men
dock härskade döden ifrån Adam ända till Moses även över dem, vilka
icke syndat i likhet med Adams överträdelse, vilken är en förebild till
den, som skulle komma. Men icke såsom syndafallet är även nåde-
gåvan; ty om genom en endas syndafall de många hava lidit döden, så
har så mycket mera Guds nåd och den gåva, som gavs genom den ena
människans, Jesu Kristi, nåd, överflödat för de många. Och gåvan har
icke skett såsom genom en enda, som syndat; ty domen övergår ifrån
en enda till en fördömelsedom men nådegåvan ifrån mångas överträ-
delser till en rättfärdiggörelsedom. Ty om genom den enes syndafall
döden har härskat genom den ene, så skola så mycket mer de, som
undfå det överflödande i nåden och rättfärdighetens gåva, härska i liv
genom den ene, Jesus Kristus. Alltså då, såsom genom ett enda synda-
fall det har mynnat ut i en fördömelse för alla människor, så har det
även genom en enda rättfärdiggörelsehandling mynnat ut i en livets
rättfärdiggörelse för alla människor. Ty liksom genom en enda männis-
kas olydnad de många hava blivit bragta till syndare, så skola även
genom en endas lydnad de många bliva gjorda till rättfärdiga. Men la-
gen har blivit tillagd, på det att synden skulle överflöda. Men där syn-
den överflödat, där har nåden ännu mer överflödat, på det att, liksom
synden har härskat i döden, så skall även nåden härska genom
rättfärdigheten till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre» (Rom.
5:12-21).

I detta brev fortsätter emellertid Paulus med att skildra den ordning,
i vilken levandegörandet skall ske:

»Men var och en i sin egen ordning: såsom förstling Kristus, sedan
de, som tillhöra Kristus, vid hans tillkommelse.» Men de som tillhöra



240

Kristus, det är de, som ha hans Ande. »Om någon icke har Kristi Ande,
så hör han honom icke till» (Rom. 8:9).

»Sedan kommer änden, då när han överlämnar riket åt Gud och Fa-
dern, sedan han från andevärldens alla furstar och alla väldigheter och
makter tagit all deras makt.» Andevärldens furstar ha ju genom Kristi
korsdöd fått sin dom beseglad, såsom Paulus har utfört i 2:8. Det är en
hemlighet, som ingen av denna tidsålders mäktige har känt, ty om de
hade känt den, så hade de icke korsfäst Härlighetens Herre. Det är för
Paulus icke blott en from tro, att de makter, som regera världen, ha fått
sitt mått bestämt, och att Kristi liv och ande skall segra i människovärlden
och till slut även i naturen. »Ty han måste regera, till dess han har lagt
alla fiender under sina fötter.» Detta är för korintierna, som ju kände
sin bibel, en tydlig erinran om psalmordet (Ps. 110:1, 2): »Herren sade
till min Herre: Sätt dig på min högra sida (= såsom regent), till dess jag
lagt dina fiender dig till en fotapall! Din makts spira skall Herren ut-
sträcka från Sion, du skall härska mitt ibland dina fiender.»

Kristus, som utfört frälsningsverket på Guds uppdrag i hans gemen-
skap (»Gud var i Kristus, försonande världen med sig själv», 2 Kor.
5:19), han är ock på Guds uppdrag konung över den värld, för vilken
han led korsets död. Att han överlämnar riket är ett uttryck för att ver-
ket är fullbordat, liksom han på korset sade: »Det är fullkomnat. I Dina
händer överlämnar jag min ande» (Joh. 19:30, Luk. 23:46).

Med orden Gud och Fadern »antydes Jesu tvåfaldiga förhållande till
Gud: hans subordination gent emot honom såsom Gud, hans väsen-
gemenskap med honom såsom Fader» (Godet). Vad Paulus här säger,
fullständigas och förtydligas för oss genom vad han skriver i brevet till
filipperna (Fil. 2:5-11): »Varen så till sinnes, som Jesus Kristus var,
han, som var till i Guds skepnad, men icke räknade jämlikheten med
Gud såsom ett gott fång, utan utblottade sig själv, i det han antog tjänare-
skepnad, när han kom i människogestalt. Så befanns han i utvärtes måtto
vara såsom en människa, och ödmjukade sig och blev lydig intill dö-
den, intill döden på korset. Därför har ock Gud upphöjt honom över
allting och givit honom det namn, som är över alla namn (nämligen det
högsta gudomliga namnet, JHVH, Herren), för att i Jesu namn alla knän
skola böja sig, deras, som äro i himmelen, och deras, som äro på jor-
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den, och deras, som äro under jorden, och för att alla tungor skola be-
känna, Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren.» Kristus är den
slutlige Herren över alla makter, sålunda även över döden:

»Sist bland hans fiender bliver ock döden berövad all sin makt, ty
’allt har han lagt under hans fötter’ (Ps. 8:7). Men när det heter, att ’allt
är honom underlagt’, då är uppenbarligen den undantagen, som har
lagt allt under honom. Och sedan allt har blivit Sonen underlagt, då
skall ock Sonen själv giva sig under den, som har lagt allt under ho-
nom. Och så skall Gud bliva allt i alla.»

Vad Paulus här vill uttrycka, det är den kristna förändringen av det
mål, som de fromma judarna blickade fram emot: den fullständiga för-
eningen av Gud och hans Schekina. Schekina är Guds boende, d.v.s.
Hans uppenbarelse och verksamhet bland människor, Kristus är Guds
Schekina, såsom det antydes i inledningen till Johannesevangeliet: »Han
tog sin boning ibland oss» (Joh. 1:14). Underordnandet är ett uttryck
för den fullkomliga harmoni och frid, som råder i den fullkomnade
gudomliga världen, då alla hava »påtagit sig himmelrikets ok».

Motsatsen är den »självständighetsförklaring», som var syndafallets
upphov och väsen. Djävulen strävar efter självständighet mot Gud;
Kristus, som är ett med Gud, giver sig under Gud. I fördärvets värld
söker var och en »sitt eget». Kristus söker icke sitt eget utan dens, som
har sänt honom. Den djupare insikten i denna sanning hör till den vis-
het, som är fördold för världen och endast fattas av de fullmogna i
härlighetens värld, i denna värld, där Gud är vorden allt i alla.

Såsom ofta sker i Pauli brev, bildar en sådan inblick i de djupaste
hemligheter en avslutning, från vilken han likasom skyndar sig ned på
jorden till de konkreta frågor han har att avhandla. Så också här. Paulus
återvänder till att tala om den villfarelsen, att det icke skulle finnas en
de dödas uppståndelse.

»Ty annars, vad komma de att göra, som döpas för de döda? Om
över huvud de döda icke uppstå, varför låta de då döpa sig för dem?»
Vad det är för ett bruk, som Paulus åsyftar här, veta vi icke. Många
olika, hjälplösa gissningar ha gjorts. Det troligaste är, att med dopet för
de döda menades, att när en hel familj kristnades, också de medlemmar
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av den, som redan dött, togos med vid dopet, likasom »frånvarande till
kroppen men närvarande till anden».

Vi veta ju, såsom redan nämnts (ovan sid. 13), att, när en familjs
överhuvud kristnades, icke blott han utan »hela hans hus» blevo döpta
med undantag av en sådan myndig medlem av familjen, som uttryckli-
gen vägrade att inträda i församlingen. Det torde då ha legat nära till
hands, att man även velat låta avlidna medlemmar av familjen få del av
den andliga gåva, som tillhörighet till församlingen innebar. Dessa an-
befalldes därför vid dopet åt Kristi barmhärtighet. Såsom lekamlig ställ-
företrädare för dem vid själva doptillfället kan då någon av familjen ha
tänkts inträda. Han kunde då sägas ha »döpts för den dödes skull». Det
är tydligt, att Paulus icke ogillar detta bruk. Han finner det lika natur-
ligt som sin egen verksamhet. Men det är också förståeligt, om detta
bruk endast tillhörde den allra första kristna tiden. Det kunde nämligen
icke gärna tillämpas annat än för sådana döda, som gått bort innan evang-
eliet började predikas. Därför har man då tidigt glömt bort, vad detta
Pauli ord åsyftade. Redan hos de äldsta kyrkofäderna är man lika okun-
nig, som vi nu äro, om vad det var för ett bruk, som Paulus menar,
Epifánius nämner, att det fanns utomkyrkliga, s.k. heretiska kretsar,
som med stöd av detta Pauli ord brukade låta en redan döpt döpa sig i
stället för en avliden, som mottagit förberedande undervisning i den
kristna läran (en katekumén), om denne avlidit, innan han undfått
sakramentet. Chrysóstomus nämner, att ett liknande bruk förekommit
hos de s.k. marcioniterna. Dessa kretsar hade således icke heller någon
verklig kunskap om, vad »dopet för de döda» innebar, utan hade infört
ett bruk, som de själva utfunderat på grundval av studium av Pauli brev.

Innebörden av Pauli uttalande, att ett sådant dop för de dödas skull
är meningslöst, om de dödas uppståndelse icke finnes, är, att dessa döda
då icke kunna bliva upptagna i Kristi församling. Ty om Kristus icke
har uppstått, då uppstår icke heller församlingen, som ju är Kristi kropp.
Den finnes med andra ord icke till för dem, som gått bort.

Även Pauli egen verksamhet, med de umbäranden han därunder stän-
digt utsätter sig för, vore meningslös:

»Och varför utsätta vi även oss själva varje stund för fara? Ty, — så
sant jag i Kristus Jesus, vår Herre, kan berömma mig av eder, bröder,
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— jag lider döden dagligen. Om jag hade tänkt på människosätt, när
jag i Efesus kämpade mot vilddjuren, vad hade jag för gagn? Om döda
icke uppstå ’låtom oss då äta och dricka, ty i morgon måste vi dö’»,
såsom de otrogna uttryckte sig redan på profeten Jesajas tid (Jes. 22:13).

Pauli verksamhet, d.v.s. hela Pauli liv, är ett liv icke blott i Kristi
tjänst, utan med Kristus. Han upplever Kristi lidanden, han lider »Kris-
tus-lidanden», såsom han på andra ställen uttrycker sig. Så samman-
ställer han i brevet till filipperna också uppståndelsen med Kristuslid-
andena (Fil. 3:10): »Ty jag vill lära känna honom och hans uppståndel-
ses kraft och få känna delaktighet i hans lidanden, i det jag bliver ho-
nom lik i en död sådan som hans». I andra korintierbrevet kommer han
in på samma sak (2 Kor. 1:5-9): »Såsom Kristuslidanden överflöda på
oss, så överflödar genom Kristus även vår tröst». Och han säger där,
att »vi i oss själva haft dödsdomen» (2 Kor. 1:9) och att »vi alltid bära
Jesu dödsmärken på vår kropp» (2 Kor. 4:10). Detta innebär nu icke, att
Paulus i fantasien lever sig in i Kristi lidande och död, utan att han
dagligen i sitt verkliga liv erfar detta lidande och står inför denna död.
»Ännu medan vi leva, överlämnas vi för Jesu skull beständigt åt döden,
på det att ock Jesu liv må bliva uppenbart i vårt dödliga kött» (2 Kor.
4:11). Det är ju icke i fantasien, som Paulus varit med om det, som han
skildrar i 2 Kor. 4:8-11 och 2 Kor. 11:23-33, där han bl.a. berättar om,
huru han ofta varit i fängelse, fått hugg och slag till överflöd, varit i
dödsnöd många gånger, av judarna fem gånger fått utstå det svåra gissel-
straffet med 39 gisselslag, hur han blivit spöad, stenad, lidit skepps-
brott, drivit omkring på djupa havet, utstått faror på floder, faror bland
rövare, faror genom landsmän, faror genom hedningar, faror i städer,
(såsom den kamp mot de vilda djuren i Efesus, vilken här är den enda
av hans många erfarenheter av detta slag, som han nämner), faror i
öknar, faror på havet, faror bland falska bröder.

Om nu icke Kristus vore uppstånden och de dödas uppståndelse icke
funnes, säger Paulus, varför skulle jag då utsätta mig för allt detta?
Tanken är här icke den tämligen vulgära, att det icke tjänade något till
att uppoffra sig, om det icke funnes någon belöning för uppoffringarna
och försakelserna. Han kan visserligen säga (Rom. 8:18) att »denna
tidens lidanden intet betyda, i jämförelse med den härlighet, som kom-
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mer att uppenbaras på oss» (jfr 2 Kor. 4:17). Men denna tidens lidan-
den bäras av Paulus, icke för att han skall få erfara den kommande
härligheten, utan de bäras av honom, därför att han är i Kristi tjänst och
ett med honom, och de bäras för deras skull, för vilka han predikar
evangeliet om den korsfäste och uppståndne Frälsaren (jfr 2 Kor. 4:12).
Men vore Kristi uppståndelse och därmed de kristnas uppståndelse en-
dast en illusion och en dröm, då vore det ju meningslöst, att apostelns
Kristuslidanden skulle vara en verklighet, ske i verklighetens värld.
Pauli lidanden och besvärligheter, skola korintierna kunna säga sig, äro
nog så verkliga, och därför måste också det, vari dessa ha sin grund och
hans uthärdande av dem sin kraft, vara något högst verkligt.

Tron på en själens eller andens odödlighet utan en full och hel upp-
ståndelse är alltså en chimär. Man har endast att välja mellan att fatta
verkligheten av Kristi uppståndelse och livet i honom, vilket innebär
en hela livets fullhet och en människans hela uppståndelse och åter-
upprättelse, eller att omfatta den livsmaxim, som de, vilka förtvivlat
om verkligheten, uppställa: »låtom oss äta och dricka, ty i morgon måste
vi dö». Paulus bemöter icke en sådan livsmaxim hos de kristna i Kor-
int, som han här talar till. De uttrycka sig icke så. Utan han vill säga,
att, om de icke tro på de dödas uppståndelse, så är det ingen idé, att de
taga sin tillflykt till någon tro på ett själens liv efter detta, ty detta är
intet liv. De intaga då en ståndpunkt, som konsekvent borde leda dem
till den av dem avskydda inställningen hos de otrogna och förtvivlade,
som säga: låtom oss njuta av det ögonblick vi ha, ty med döden kom-
mer slutet.

Det är också fara för, att ett sådant avprutande på det kristna evang-
eliets innehåll har till följd en allt längre gående förlust av det kristna
livets kraft. Det är som att hålla sig till dåligt sällskap och taga intryck
av detta. Därför säger han: »Faren icke vilse. ’För goda seder dåligt
sällskap är fördärv.’» Paulus citerar ett ställe ur den grekiske författa-
ren Menanders ’Thais’. Med sina idéer ha de kristna, som förneka ett
av evangeliets grundstycken, kommit i dåligt sällskap: de åskådningar,
som äro uppbyggda på drömmar, illusioner och tankefoster. Den ena
drömmen kan lätt övergå i den andra. De befinna sig verkligen i en
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drömvärld, och de äro på väg bort från den kristna trons klara verklig-
het. Han kan därför med skäl uppmana dem:

»Vaknen upp rätteligen och synden icke. Ty några bland eder känna
icke Gud. Jag talar så, eder till skam.» Det ord, som Paulus använder
för »vaknen upp» (>ekn´hyate), har nyansen: vakna upp ur ett rus, en
sömn förorsakad av berusing. Paulus uppmanar dem att vakna upp ur
det drömrus, de befinna sig i, till en nykter och verklighetstrogen syn
på livet, såsom det kristna evangeliet i dess fullhet och renhet ger. Att
Paulus uttrycker sig så, säger han, är för att komma dem att blygas över
att de trott, att de med sin åskådning funnit något, som är högre och
mera tidsenligt än den enkla förkunnelsen om uppståndelsen. Om det
är tidsenligt, så är det detta på det sättet, att det för bort från verklighe-
ten och därför även från den verkliga Guden. Därmed innebär det också,
att de i verkligheten icke känna Gud. Ty en drömd Gud är ingen Gud.

2. Hur sker uppståndelsen?
15:35-58

Paulus övergår nu till frågan, hur uppståndelsen sker, och då upp-
ståndelsen består i ett hela den mänskliga personlighetens insättande i
ett nytt liv, i vilket den alltså även skall vara utrustad med en kropp, —
vilket för dem, som endast trodde på en själens odödlighet, var det
märkliga, — innebär detta också en fråga, hur denna kroppsliga upp-
ståndelse skall kunna begripas.

Det är beaktansvärt, att Paulus icke avvisar denna fråga, som om
den vore ett förvetet forskande i ting, som människan här på jorden
icke kan eller bör befatta sig med. Han anser tvärtom frågan berättigad
och söker själv ge ett svar på den. Därvid kallar han till och med den för
tanklös, som står alldeles rådvill inför en sådan fråga. En annan sak är,
att en fullständig klarhet icke kan erhållas. De mänskliga ord, som skola
användas för att besvara frågan, måste ju tagas från ett språk, som an-
vändes inom en värld, vilken icke har någon erfarenhet av saken i fråga.
Man kan därför icke komma längre än till analogier från denna erfaren-
het, analogier, som ändock skola kunna ge en aning om det, som skall
förklaras. Men å andra sidan finnas i den skapade värld, som männis-
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kan ändock har erfarenhet av, så många tecken, som peka hän på den
verklighet, man icke har erfarenhet av. Den som vet, att uppståndelsen
är en verklighet, kan därför av den verklighet, han redan känner, vilken
ju också tillhör den värld, som Gud har skapat, få en aning om den
verklighet, han icke känner.

Den analogi, som Paulus först använder, är analogin med fröet, som,
nedlagt i jorden, självt förmultnar och dör, men likväl ur sig får skapad
en alldeles bestämd planta, som helt motsvarar fröet. Ur ett vetekorn
uppväxer en veteplanta, ur ett annat frö en annan planta. Liknelsen är
fortfarande fullt användbar. Ty i växtvärlden består identiteten just i
arten. Att det ur ett vetekorn uppstår en veteplanta och icke en planta av
någon annan art, är en analogi till, att en människa, som uppstår, är
identisk med sig själv. Att veteplantan är så mycket rikare än fröet,
hindrar icke, att det råder identitet. Det behöver Paulus icke förklara
för sådana, som erfarit, att de, genom att de blivit kristna, blivit en ny
skapelse. Fastän det gamla var förgånget och allt blivit nytt (2 Kor.
5:17), och de i stället för människor med blott själ blivit människor
med ande (1 Kor. 2:14-16), så föll det dock ingen av de nyskapade
kristna in att tvivla på sin egen identitet. Och för den som, såsom de
korintier, som ansågo, att människans väsen låg i hennes okroppsliga
del, hade erfarit, att man kunde vara identisk med sig själv, ehuru man
till själ och ande blivit en ny varelse med ett nytt »jag», för den borde
det ju icke vara några svårigheter att tänka sig, att man kunde vara
identisk med sig själv, när man utbytt en förgänglig kropp mot en oför-
gänglig. Men här betonas i stället just, att även kroppen, ehuru andlig
och förhärligad, bevarar identiteten med den förgängliga, »själiska»
kroppen, ty hela människan är ett, och det är hela människan som upp-
står.

»’Men’, skall man säga, ’hur uppväckas de döda? Och med hurdan
kropp komma de?’ Tanklöse! Du: det du sår, det får icke liv, om det
icke dör. Och då du sår, sår du icke den kropp, som skall komma till,
utan ett naket korn, det må vara av vete eller något av de övriga. Men
Gud giver det en kropp, såsom han har velat, och åt vart frö dess olika
kropp.» Paulus säger icke: »såsom han vill», utan: »såsom han velat»,
och hänsyftar härmed på skapelseberättelsen. Det är något, som är för-
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ordnat såsom en lag för naturen i och med skapelseakten. I skapelse-
berättelsen i 1 Mosebok talas det om att var växt bär frukt »efter sin
art». Den olika anordningen och rikedomen av identiteter är given i
Guds skaparevilja. Därför är det också uppenbart, för den, som använ-
der litet eftertanke och uppmärksamhet på den för alla erfarbara natu-
ren, skapelsen och universum, att

»icke allt kött är samma kött, utan ett annat är människors kött, ett
annat djurs kött, ett annat fåglars, ett annat fiskars. Så finnas ock både
himmelska kroppar och jordiska kroppar, men de himmelska kroppar-
nas härlighet är av ett slag, de jordiska kropparnas av ett annat slag. En
härlighet har solen, en annan härlighet har månen, åter en annan härlig-
het hava stjärnorna. Den ena stjärnan är icke lik den andra i härlighet.»

Guds skaparkraft är icke inskränkt till de villkor för liv, som gälla
inom ett visst sammanhang. Det, som är livsvillkor för jorden och för
jordiska varelser, det är icke livsvillkor för världar av annan art. Det
borde vara möjligt att tänka sig även för den, som endast har erfarenhet
av de livsvillkor, som råda för dem, som äro bundna vid denna jordens
förhållanden. Ty även på jorden härskar olika livsvillkor. Det, som är
ett livsvillkor för fåglarna, det är icke livsvillkor för fiskarna, och om-
vänt. Men alla de olika levande varelserna ha de livsvillkor, som över-
ensstämma med de förhållanden, i vilka de äro satta att leva.

»Så är ock de dödas uppståndelse. Det sås i förgänglighet, det upp-
står i oförgänglighet. Det sås i vanära, det uppstår i härlighet. Det sås i
svaghet, det uppstår i kraft. Det sås en själisk kropp, det uppstår en
andlig kropp. Om det finnes en själisk kropp, så finnes ock en andlig
kropp.»

Dessa satser äro avfattade i rytmisk, poetisk form och kunna tänkas
vara sådana, som Paulus ofta använt. Ehuru de här äro väl infogade i
sammanhanget, kunna de sägas vara ett självcitat av Paulus. De utgöra
ett sammanfattat svar i högstämd form på den frågan: ’med hurdan
kropp komma de?’ (vers 35). Ehuru uppståndelselivets kropp bevarar
identiteten hos den mänskliga personlighet, som uppstår, så är den så
olik den jordiska kroppen, som oförgänglighet är olik förgänglighet,
vanära är olik härlighet, svaghet är olik kraft, och det blott själiska är
olikt det andliga.
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Den sistnämnda jämförelsen bör vara särskilt tydlig för de korinti-
ska kristna. De hade själva en erfarenhet av, vad det betydde att ha
förvandlats från blott själiska människor till människor, som fått ande.
Den kropp, de i detta jordelivet äga, är likasom avpassad för ett blott
själiskt liv. Men den är dock en avglans av den andliga kroppen, den
kropp, som är avpassad för andens liv. Redan den själiska kropp, som
den pånyttfödda människan äger, är ju, i sin svaghet, en bärare av Guds
kraft, och den är ett den helige Andes tempel. Uppståndelsens kropp
motsvarar den Guds kraft, av vilken människan lever, den har en sådan
härlighet, att den kan i fullkomlighet vara ett andens tempel. Till sin
struktur är den själiska kroppen dock endast en dunkel spegelbild av
det, den verkliga, eviga och oförgängliga kroppen är.

Denna själiska kropp äger människan såsom ättling av den första
människan, som genom syndafallet blev berövad sin gudomshärlighet.
Gud hade ju skapat människan till sin avbild. Den kropp, hon nu äger,
är en Adams kropp. Den förhärligade kroppen är den, hon får såsom
delaktig i den nya människan, Kristus. Därför, om den jordiska krop-
pen är en Adams kropp, så är den himmelska, andliga kroppen en Kristi
kropp. Paulus kan därför återkomma till den för honom och för korintie-
rna förtrogna bilden av jämförelsen mellan och olikheten mellan Adam,
den första människan, och Kristus, den siste Adam:

»Så är ock skrivet (nämligen i skapelseberättelsen 1 Moseb. 2:7):
’Den första människan, Adam, blev till en levande själ, den siste Adam
till en levandegörande Ande.’ Men icke det andliga är det första, utan
det själiska, sedan kommer det andliga.» Det är viktigt att här erinra
sig, att Paulus i barndomen och ungdomen genomgått en grundlig skol-
ning som farisé och skriftlärd. Det är icke första gången, han sysslar
med tydningen av den djupare meningen i orden i 1 Moseb. 2:7. Han
har emellertid här, liksom i många fall, genom sin kristna erfarenhet
kommit till en annan tydning än den, han förut lärt sig. Och, som också
är fallet med så många av de grundsatser, han förut haft, har det nya
betytt icke blott något annat utan rent av upp- och nerpåvändningen av
det gamla. Vilken var nu den vanligaste tydningen av denna art utav
detta gammaltestamentliga ställe? Jo, där fäste man sig vid, att det he-
ter, att Gud inblåste i människan ’livets ande’. Man sade: »Den orda-
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granna, ytliga betydelsen, är: ’han blåste på hennes anlete livets fläkt’,
såsom också den grekiska översättningen Septuaginta återger det
(>enéfusen e)iv tò próswpon a>utoû pno`hn zw^hv). Men då det
ord, som användes för ’livets fläkt’, är ett ord, som också betyder livets
Ande, (hebr. neschama), så är den djupare meningen den, att Gud ingöt
i människan ande av sin ande. Det som här utsäges är, att människan
har fått av Gud en gudomlig ande, hennes neschama, det högsta inom
henne, gudagnistan inom henne. Genom detta blev hon sedan också
försedd med en levande själ (néfesch), såsom det står i den senare de-
len av satsen: och så blev hon till en levande själ.» Detta ställe var ett av
grundställena för den fariseiska åskådningen om att människan hade
en oförstörbar högsta ande, gudagnista, såsom den fromme fariséen
uttryckligen dagligen skall erinra sig vid sitt uppvaknande, då han be-
der den bekanta bönen: »Min Gud, anden som du har givit mig är ren
o.s.v.»

Så hade Paulus läst detta gammaltestamentliga ställe, innan han blev
kristen, och så hade han tytt det. Nu tyder han det på ett alldeles om-
vänt sätt. Den adamitiska människan fick icke först i sig en oförstörbar
ande, som fortfarande är oförstörd. Utan den adamitiska människan,
den opånyttfödda människan, har intet annat än själ. Hon är en själisk
människa. När det i Gamla testamentet talas om anden i samband med
människan, så är detta att fatta som en profetia om, vad som skall komma
i och med den verkliga gudamänniskan Kristus.

»Den första människan är från jorden, gjord av stoft; den andra män-
niskan är från himmelen.» Paulus förutsätter, att läsarna ha sig bekant
en i den judiska kabbala hemmahörande och även i den fariseiska un-
dervisningen omnämnd tes om att den första människan, Adam Kadmon,
var ett himmelskt väsen. Mot detta sätter nu Paulus den kristna läran,
att den första människan var jordisk-själisk, och först med den andra
ursprungsmänniskan, Kristus, blev människan andlig. (Jämför 1 Kor.
2:13-16.) Först med Kristus har anden kommit in i mänskligheten, näm-
ligen hos dem, som blivit en nyskapelse genom att de mottagit Kristus
och blivit lemmar i Kristi kropp, liksom de förut äro lemmar i Adams
kropp.
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»Sådan den jordiska är, sådana äro ock de jordiske: och sådan den
himmelska är, sådana äro ock de himmelske. Och såsom vi hava burit
den jordiskes bild, så skola vi ock bära den himmelskes.» Ty de kristne
ha redan undfått Anden, varför det också är visst, att deras dödliga krop-
par skola bli levande, oförgängliga kroppar, såsom Paulus sedermera
uttrycker det i brevet till romarna (8:11): »Om dens Ande, som upp-
väckte Jesus från de döda, bor i eder, så skall han, som uppväckte Kris-
tus Jesus från de döda, göra också edra dödliga kroppar levande, ge-
nom sin Ande, som bor i eder». I samma mening skriver Paulus ännu
senare till filipperna (Fil. 3:20, 21): »Vi hava vårt medborgarskap i him-
melen, och därifrån vänta vi också Herren Jesus Kristus såsom Frälsa-
ren, vilken skall så förvandla vår förnedringskropp (sóma täs
tapeinóseos) att den bliver lik hans härlighetskropp, genom den kraft,
varmed han även kan underlägga sig allt!»

3. Alla skola undergå förvandling
15:50-58

Att förklara, hur övergången från den ena helpersonliga kroppsliga
tillvaron till den andra, från den »själiska» och förgängliga till den him-
melska och oförgängliga, sker, har ju sina stora svårigheter. Att full-
ständigt göra det är omöjligt, enär förklaring innebär att förklara en
sak, som är okänd, genom en annan, som är känd. Men här gäller det att
förklara en sak, som är ifrån ett område, som läsarna icke ha någon
erfarenhet av. Förklaringen kan alltså endast bli en liknelse. Emellertid
finner Paulus i den förvandling, som även förekommer i den kända
naturren och de kända förhållandena, en lämplig bild av det, som sker i
övergången från det jordiska till det himmelska livet. Han har redan
pekat på den förvandling, som försiggår, då ur fröet blir en växt, som
motsvarar dess art. Nu betonar han, att det är fråga om en fullständig
förvandling. Man kan säga, att, om han förut påvisat, att en förvandling
är möjlig, så vill han nu visa, att förvandlingen är nödvändig. (Cornely.)

»Men detta säger jag, bröder, att kött och blod icke kunna ärva Guds
rike, och icke heller förgängligheten ärver oförgängligheten. Se, jag
säger eder en hemlighet: vi skola icke alla avsomna, men alla skola vi
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förvandlas i ett nu, i ett ögonblick, vid den sista trumpeten, — ty
trumpeten skall ljuda, — och de döda skola uppstå oförgängliga, och vi
skola förvandlas. Ty det är nödvändigt, att detta förgängliga ikläder sig
oförgänglighet, och att detta dödliga ikläder sig odödlighet. Men, då
detta förgängliga iklätt sig oförgänglighet och detta dödliga klätt sig i
odödlighet, då skall det ord ljuda, som är skrivet: ’Döden är uppslukad
i seger’ (Jes. 25:8). ’Du död, var är (din) seger? Du död, var är (din)
udd?’ (Hosea 13:14). Men dödens udd, det är synden, och syndens kraft,
det är lagen. Men Gud vare tack, som giver oss segern genom Vår Herre,
Jesus Kristus! Alltså, mina älskade bröder, bliven fasta, orubbliga, över-
flödande i Herrens verk alltid, vetande, att edert arbete icke är fåfängt i
Herren.»

Man lägger märke till, att de gammaltestamentliga skriftställena Jes.
25:8 och Hosea 13:14 icke äro citerade efter sin ordagranna mening.
Paulus använder sig här icke av någon annan läsart, utan han använder
sig av en annan läsning än den ordagranna. Han använder sig av den
djupare forskning i skriften, som förutsättes krävas, då skriften ju är
inspirerad. Han utgår då ifrån den ovokaliserade hebreiska texten i Jes.
25:8, vilken han, såsom också de äldre judiska skriftforskarna gjorde,
vid forskandet efter den djupare tydningen försåg med andra vokaler
än dem, som den ordagranna betydelsen krävde. Han läste alltså i stäl-
let för ’billa’ ham-mauät lanäsah (han skall uppsluka döden för evigt):
’bulla’ ham-mauät lenä´sah (döden är uppslukad i seger).

Paulus börjar med att betona, att »kött och blod», d.v.s. människan
såsom jordisk varelse, icke kunna ärva Guds rike. Detta säger han för
att taga avstånd från den fariseiska uppfattningen av uppståndelsen.
Fariséerna menade nämligen, att precis den kropp, som här dött, skulle
uppstå, identiskt samma »ben» skulle uppstå till liv.

Denna grova uppfattning av uppståndelsens innebörd avvisar Pau-
lus lika skarpt som han avvisar den s.k. förandligade tron på en blott
själens odödlighet. Det förgängliga har ingen del i det nya, fullkomliga
livet. Men å andra sidan är det fråga om en verklig, hela personlighe-
tens uppståndelse. Samma struktur, men i förhärligad form. Sålunda
måste även de, som händelsevis leva, när den stora fullkomningens dag
kommer, undergå förvandling. Denna blir plötslig och ögonblicklig,
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men likafullt genomgripande. »När trumpeten ljuder» är ett bildligt
uttryck för att Gud kallar den nya världens människor till ett uppstån-
delsens liv.

Att det endast är fråga om bilder framgår av att de olika bilderna
icke kunna utföras i detalj. Uppståndelsen kan visserligen liknas vid en
plantas framväxt ur ett frö, men denna framväxt är icke långsam och
successiv, såsom hos växten. För att åskådliggöra detta måste Paulus
använda en annan bild, nämligen den om en trumpetstöt, som anger
den radikala förändringen, det plötsliga i förvandlingen. Såsom något
för den kristna vissheten speciellt följer med denna den slutliga för-
vandlingen ett »förhärligande». Uppståndelselivet är icke något blott
fortsatt liv i en skenkropp, i ett dödsrike, ett Hades, eller ett Elysium.
Det är en förvandling, varigenom »Herren Jesus Kristus så förvandlar
vår förnedringskropp att den bliver lik hans härlighetskropp» (Fil. 3:21).

Paulus avslutar denna läroframställning med en kristen triumfhymn,
liknande den, varmed han avslutar Rom. 8 och 11: »Gud vare tack, som
giver oss seger genom vår Herre Jesus Kristus». Det är i själva verket
en stor likhet mellan de sista verserna i detta kapitel och innehållet i
Romarebrevet 8. Satsen, att syndens makt kommer av lagen, som ju är
en specifikt paulinsk sats, hör dock icke riktigt hemma i brevet till
korintierna. Det som så dominerade hans tidigare brev till galaterna
och hans senare brev till romarna har liksom ingen plats i brevet till
korintierna. Det var andra problem, som för dem voro aktuella. Men då
han i och med detta kapitel har löst alla dessa problem, eller i varje fall
behandlat dem till slut, så andas han nu likasom ut i en triumfsång, som
också bildar en värdig bekräftelse på den kristna visshet, som han så
starkt gjort sig till tolk för i detta brev.

Sammanställning av Pauli uttalanden om de yttersta tingen

1 Tess. 4:13-17: »Vi vilja icke lämna eder, käre bröder, i okunnighet
om, huru det förhåller sig med dem, som avsomna, för att I icke skolen
sörja såsom de andra, som icke hava något hopp. Ty lika visst som
Jesus, såsom vi tro, har dött och har uppstått, lika visst skall ock Gud
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genom Jesus föra dem, som äro avsomnade, fram jämte honom. Såsom
ett ord från Herren säga vi eder nämligen detta, att vi, som leva och
lämnas kvar till Herrens tillkommelse, ingalunda skola komma före
dem, som äro avsomnade. Ty Herren skall själv stiga ned från himme-
len med ett maktbud, med en överängels röst och Guds trumpet, och de
i Kristus döda skola först uppstå, därefter skola vi levande, som läm-
nats kvar, ryckas upp tillsammans med dem, Herren till mötes i luften.
Och så skola vi beständigt vara med Herren.»

2 Tess. 2:1-8: » I fråga om vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse, och
huru vi skola församlas till honom, bedja vi eder, käre bröder, att I icke,
— vare sig genom någon andeingivelse eller på grund av någon otro
eller något brev, såsom kommet från oss, — så hastigt låten eder bringas
ur fattningen och förlora besinningen, som om Herrens dag redan stode
för dörren. Låten ingen bedraga eder på vad sätt det vara må. Ty först
måste avfallet (apostasía) hava skett, och laglöshetens människa
(ánthropos täs anomías), fördärvets man, hava trätt fram, vedersakaren
(antikéimenos), som upphäver sig över allt, vad Gud heter, och allt,
som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föregiver
sig vara Gud. Kommen I icke ihåg, att jag sade eder detta, medan jag
ännu var hos eder? Och I veten, vad det är, som håller honom tillbaka
(to katéchon), så att han först, när hans tid är inne, kan träda fram.
Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam; allenast måste den, som
ännu håller tillbaka (ho katéchon), först skaffas ur vägen. Sedan skall
den Laglöse träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin
muns ande och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse.»

1 Kor. 15.
2 Kor. 5.
Rom. 11:25, 26: »Förstockelse har drabbat en del av Israel och skall

fortfara intill dess det fulla måttet av hedningar (to plä´roma ton ethnón)
har kommit in. Och så skall hela Israel bliva frälst».

Fil. 3:20, 21: » Vi åter hava vårt medborgarskap i himmelen, och
därifrån vänta vi ock Herren Jesus Kristus såsom Frälsare, vilken skall
så förvandla vår förnedringskropp, att den bliver lik hans härlighets-
kropp, — genom den kraft, varmed han ock kan underlägga sig allt».
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Fil. 2:9-11: »Därför har ock Gud upphöjt honom över allting och
givit honom det namn, som är över alla namn, för att i Jesu namn alla
knän skola böja sig, i himmelen, på jorden och under jorden, och alla
tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren».

Om man på grundval av denna översikt frågar efter en samman-
fattning av Pauli lära om de yttersta tingen, så kan man finna en ut-
märkt sådan hos Allo i hans tidigare omnämnda arbete i Etudes
Bibliques. Han säger ungefär följande.

Sedan Kristus slutat sin verksamhet i jordisk gestalt, regerar han
osynlig i sitt rike; de trogna leva här på jorden i Kristus för att förbe-
reda sig på att sluta sig till honom. Såsom konung och herre över den
stridande kyrkan, vilken är hans kropp, för han en kamp mot alla de
hinder, som resa sig mot den, och nedslår dem, det ena efter det andra
(1 Kor. 15). Denna kamp är därför en kamp mot alla ondskans makter,
vilka komma att bli mer och mer koncentrerade och antaga allt
extremare, konsekventare och hänsynslösare former, ju längre denna
kamp pågår. De koncentrera sig till slut i laglöshetens människa (2 Tess.).
Denna kamp skall vara länge. Bland de ivrigaste och bittraste motstån-
darna skola ända till slutet de befinna sig, som först förkastat Kristus
och därför först blivit förkastade, nämligen judarna. Slutfasen i kam-
pen kännetecknas av att deras motstånd brytes, och att de omvända sig
till Honom, som de hatat och bekämpat (Rom. 11). De kristtrogna, som
under denna tid avsomna, de vänta i den andra världen hos sin Herre
och Mästare på kampens slut (2 Kor. 5, Fil.). Slutligen skall den dag
komma, då allt är moget för den slutliga avgörelsen. Då skall Kristus
återkomma med de sina (1 Tess.), alla skola erkänna hans herravälde
(Fil. 2:11), de kristna, som då leva på jorden, skola liksom de andra
förvandlas i den slutliga, sista förvandlingen (1 Kor. 15). En avgörelse,
som innebär en dom över onda och goda, skall äga rum (2 Kor. 5),
Kristus skall överlämna riket åt sin Fader, och även döden skall för
alltid vara besegrad (1 Kor. 15). Gud skall då vara allt i alla och den
fullständiga uppståndelsen, återupprättandet av Gudsbelätet i dess full-
komlighet — ande, själ och kroppslig gestalt — skall äga rum. De kristna
skola då leva i Andens fullkomliga värld, i det fullkomlighetens rike,
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som av evighet är berett. Då är den gudomliga planen med världen och
mänskligheten förverkligad.

Så långt Allo. Särskilt torde i Pauli framställning i Korintierbreven
böra observeras den betydelse, som det, han kallar förvandling, har.
Om förvandlingens begrepp få vi anledning tala i samband med 2 Kor.
5. Människan genomgår under sitt liv, varav jordelivet endast är en li-
ten, ehuru mycket viktig del, en serie förvandlingar ända till den slut-
liga förvandlingen, som kallas uppståndelsen.
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VIII.
Personliga angelägenheter

16:1-18

Om nu alla missförhållanden i den korintiska församlingen äro be-
handlade, så återstår dock ännu en av korintiernas frågor att besvara.
Denna gäller en av honom företagen insamling bland alla de kristna
församlingar, som stå i förbindelse med Paulus, till förmån för de fat-
tiga kristna i Jerusalem. En sådan insamling var nödvändig, därför att
de kristna, som voro i Jerusalem och i Palestina, genom sin övergång
till kristendomen i stor utsträckning berövats sin bärgning. Man boj-
kottade de kristna och berövade dem deras anställning eller deras dags-
verken. Så svårt hade de kristna det icke bland den icke-judiska befolk-
ningen i Mindre Asien och Grekland o.s.v. Här kunde de visserligen
uteslutas från synagogan och tillfogas allehanda obehag och förföljel-
ser, men de voro icke uteslutande hänvisade till synagogans folk för sin
bärgning. Och från hedningarna kom dem ännu ingen dylik förföljelse
på. Därför voro de kristna i den hedniska omvärlden, i diasporá, i stånd
till att göra sammanskott för att hjälpa sina kristna bröder i Palestina
och Jerusalem. Denna insamling låg nu Paulus varmt om hjärtat. I Apost-
lagärningarna omnämnes den endast helt kort sålunda: »Då bestämde
lärjungarna, att de, var och en efter sin förmåga, skulle sända något till
understöd åt de bröder, som bodde i Judeen. Detta gjorde de också, och
genom Barnabas och Saulus (= Paulus) översände de det till de äldste»
(11:29, 24:17). Men i de Pauli brev, som skrivits före och under det
denna insamling pågick, finna vi den ofta berörd. Första gången näm-
nes den av Paulus i brevet till galaterna (2:10) såsom en överenskom-
melse träffad vid apostlamötet i Jerusalem år 52: »Allenast skulle vi
tänka på de fattiga, och just detta har jag också vinnlagt mig om att
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göra». I andra korintierbrevet ägnas två hela kapitel (8 och 9) åt denna
insamling. När Paulus skriver brevet till romarna, är insamlingen av-
slutad, och han står just i begrepp att begiva sig till Jerusalem med den
insamlade gåvan (Rom. 15:25-28): »Men nu far jag till Jerusalem med
understöd åt de heliga. Macedonien och Akaja hava nämligen känt sig
manade att göra ett sammanskott åt dem bland de heliga i Jerusalem,
som leva i fattigdom. Därtill hava de känt sig manade. De stå också i
skuld till dem. Ty om hedningarna hava fått del i deras andliga goda, så
äro de å sin sida skyldiga att vara dem till tjänst med sitt lekamliga
goda. När jag så har fullgjort detta och lämnat i deras händer, vad som
har blivit insamlat, ämnar jag därifrån begiva mig till Spanien och taga
vägen genom eder stad.» Vid den tidpunkt, då första korintierbrevet
skrives, befinner sig Paulus ännu mitt uppe i arbetet på att vinna in-
tresse och understöd i församlingarna för detta sammanskott.

»Vad angår insamlingen till de heliga, så gören också I, såsom jag
har förordnat för församlingarna i Galatien. På söndagen i varje vecka
må var och en av eder hos sig lägga av något och samla, i den mån det
kan lyckas honom, för att insamlingarna icke må ske, först sedan jag
kommit.» Paulus förutsätter, att söndagen är den viktigaste dagen i
veckan. Det är Herrens dag, på vilken Han på ett särskilt sätt ihågkom-
mes. Paulus vill, att insamlingen skall vara avslutad till hans ankomst,
för att han då må kunna helt ägna sig åt samvaron med dem utan stö-
rande ekonomiska frågor. »Och då jag anlänt, skall jag sända dem, som
I pröven värdiga, med brev för att framföra eder gåva till Jerusalem.
Och om det är skäl i att även jag reser, så skola de resa med mig.»

Vad det sätt beträffar, på vilket Paulus omnämner insamlingen, är
det skäl att observera, att, såsom redan kyrkofadern Chrysostomus (344-
407) påpekar, Paulus aldrig kallar det insamlade beloppet för en all-
mosa (eleämosýnä), utan antingen en tackgåva (cháris, 1 Kor. 16:3),
eller det likabetydande välsignelsegåva (eulogía, 2 Kor. 9:5), eller ock
sammanskott (ordagrant ’gemenskap’, koinonía, delaktighet, Rom.
15:26) eller tjänst (leiturgía, 2 Kor. 9:12).

I samband med vädjan om sammanskottet för de kristna i Palestina
nämner Paulus om sina vidare resplaner och sina dispositioner. Han
säger sig därvid också, — om Herren vill, — ämna besöka Korint och
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stanna där en tid. Denna utfästelse, som här närmast sker i förbigående,
skulle komma att förorsaka mycket obehag. Ty då den betydde en änd-
ring av en tidigare meddelad plan, så togo vissa till Korint anlända
fiender till Paulus detta som något, varmed de sökte bevisa sitt förtal
mot Paulus, att han var vankelmodig, opålitlig och lättsinnig. Dessa
beskyllningar bilda bakgrunden till det, som Paulus sedan skriver i an-
dra korintierbrevets början (se nedan sid. 265 f., 275, 296).

»Men jag skall komma till eder, sedan jag farit genom Macedonien,
— ty Macedonien far jag (endast) igenom, — och hos eder skall jag
stanna, så länge jag kan, eller till och med övervintra, så att det blir I,
som hjälpen mig till min resa, dit jag kan komma att fara. Jag vill näm-
ligen icke nu se eder (endast) på genomresa, ty jag hoppas få stanna
någon tid hos eder, om Herren tillstädjer. Men i Efesus stannar jag till
pingst. Ty en ’dörr’ har öppnats för mig, stor och verksam, och mot-
ståndare äro många.» »En öppen dörr» är ett av Paulus ofta använt ut-
tryck betecknande öppnade möjligheter att förkunna kristendomen och
mottaglighet för evangeliet. Så säger han i andra kapitlet av andra kor-
intierbrevet om sin ankomst till Troas: »Jag kom till Troas för att för-
kunna evangelium om Kristus, och en dörr till verksamhet i Herren
öppnades för mig» (2 Kor. 2:12). Från fångenskapen i Rom skriver
Paulus till församlingen i Kolosse: »Bedjen jämväl för oss, att Gud må
åt oss öppna en dörr för ordet, så att vi få förkunna Kristi hemlighet,
den hemlighet, för vars skull jag också är en fånge.» Att Paulus verkli-
gen hade en öppen dörr i Efesus men också många fiender, framgår av
berättelsen i Apostlagärningarnas nittonde kapitel, där det bland annat
säges, att Herrens ord där »hade mäktig framgång och visade sin kraft»
(Apg. 19:20).

Därefter ger Paulus underrättelser om och anbefallningar för sina
medarbetare, Timóteus och Apóllos, och för delegaterna från Korint,
Stefánas, Fortunátus och Akáikus, vilka kommit till honom med brev
från församlingen och med personliga underrättelser och förfrågningar.

»Men om Timoteus kommer, så sen till, att han utan fruktan må
kunna vistas hos eder. Han utför ju Herrens verk, han såväl som jag.
Må därför ingen förakta honom. Hjälpen honom till vägs i frid, så att
han kommer till mig. Ty jag väntar honom med bröderna.» Liksom i
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andra brevet till Timoteus (1:6, 7) antydes, att Timoteus på grund av sin
ungdom och anspråkslöshet löpte fara, att man icke bemötte honom
med den aktning, som hans ämbete såsom apostelns medarbetare krävde.
Enligt berättelsen i Apostlagärningarna (19:22) hade Paulus vid denna
tidpunkt sänt Timoteus tillsammans med Erastos, finansborgarrådet (och
enligt denna vers även någon eller några andra) till Macedonien. Han
skulle därifrån besöka Korint, men Paulus är här icke säker på, att han
verkligen hinner att göra detta besök. Han nämner sedan Apollos, den
för korintierna så välkände »vattnaren av Herrens vingård» (1:12, 3:6),
vilken emellertid på grund av den partisöndring, som han ofrivilligt
blivit anledning till, icke så gärna åter besökte Korint:

»Vad angår brodern Apóllos, så har jag mycket uppmanat honom att
begiva sig till eder med bröderna. Men han hade alls ingen håg att nu
komma. Han skall dock göra det, då han finner tillfället lägligt. Vaken,
stån faste i tron, skicken eder manligt, varen starke. Låten allt hos eder
ske i kärlek. Jag förmanar eder, bröder: I kännen Stefánas’ hus, att det
är Akájas förstling» (Stefánas och hans familj var den första kristna
familjen i Akája), »och att de hava ställt sig själva till de heligas tjänst.»
Såsom den äldste kristne och såsom en trogen och mogen kristen hade
Stefánas föreståndarskapet över församlingen i Korint. Vid sin sida hade
han såsom närmaste äldste, presbyterer, Fortunátus och Akáikus. »Så
sen till, att även I ären undergivne sådana och var och en, som är deras
medarbetare och gör sig möda. Men jag gläder mig över Stefánas’,
Fortunátus’ och Akáikus’ närvaro, emedan de hava ersatt tomheten ef-
ter eder. Ty de hava vederkvickt min ande och eder. Uppskatten därför
rätt sådana (män)!»
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Hälsningar och slutord
16:19-24

»Församlingarna i (provinsen) Asien hälsa eder. Ákvilas och Príska,
tillika med församlingen i deras hus, hälsa eder mycket i Herren. Alla
bröderna hälsa eder. Hälsen varandra med en helig kyss. Hälsningen
med min, Pauli, egen hand. Om någon icke älskar Herren, Jesus Kris-
tus, han vare förbannad! Maranatá. Herren Jesu nåd vare med eder.
Min kärlek är med eder alla i Kristus Jesus.»

Församlingen i Ákvilas och Prískas hus var icke blott deras familj,
utan även den krets av kristna, som sammankommo där till att studera
bibeln och få undervisning och uppbyggelse. Maranatá är ett arameiskt,
eller rättare, två arameiska ord, som betyda »Vår Herre, kom!» Den
arameiska formen har bevarats även i de grekisktalande församling-
arna. Detta urkristna utrop eller böneuttryck, som torde ha rikligt före-
kommit vid gudstjänsten, motsvarades av ett från Herren genom något
hans sändebud eller profet givet svar: »Jag skall ock komma!» Jämför
slutet av Uppenbarelseboken (22:20): »Han, som betygar detta, säger:
’Ja, jag kommer snart.’ Amen. Kom, Herre Jesus.» Såväl i Uppenbarelse-
boken som här hos Paulus efterföljes denna högtidliga urkristna bön
och bönesvar av den kristna formen av välsignelsen: »Herren Jesu nåd
vare med eder!» Vi ha här ett brottstycke ur den allra äldsta kristna
gudstjänsten, som vittnar om dennas såväl innerlighet som högtidlig-
het.

I de tolv apostlarnas lära, Didachä, (kap. 10), möter uttrycket: »Om
någon icke är helig, så må han bättra sig. Maranatá. Amen.» Detta står
mot slutet av nattvardsliturgien, alltså även här i samband med guds-
tjänsten.
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Utvecklingen efter Första Korintierbrevet

Pauli verksamhet

Vad som hänt i församlingen i Korint mellan första och andra
korintierbreven, ha vi mycket ofullständiga kunskaper om. De, som
företagit sig att tolka andra korintierbrevet, ha ofta, särskilt under förra
århundradet och början av detta, sökt att utfylla bristerna i dessa kun-
skaper genom gissningar och konstruktioner. Dessa konstruktioner ha
emellertid blivit så mångskiftande och varit så löst grundade, att de
icke kunna sägas på någon punkt ha fört forskningen framåt. Ingen
ansats till bindande bevisning för någon av de många teorierna har upp-
bringats. Det torde därför vara riktigast att icke söka väga sannolikhets-
graden för dessa olika teorier och på grund av en sådan avvägning an-
sluta sig till den ena eller andra. Även ett sådant avvägande saknar fast
grund, och det visar sig också, att olika uttolkare, som göra detta, komma
till helt olika resultat beträffande sannolikheten. Vad en samvetsgrann
forskning har att göra är att sammanställa de få fakta, om vilka vi äga
någorlunda säker kunskap, och beträffande övriga frågor nöja sig med
att konstatera, att vi ingenting veta. De olika gissningar och teorier,
som framställts, få avföras från själva uttolkningen och överföras till
forskningshistorien (historien om forskningen eller uttolkningen). Lyck-
ligtvis är man för att kunna förstå läroinnehållet i brevet föga hindrad
av bristfälligheten i kunskap om de konkreta förhållanden, som inträtt
i Korint efter det första brevets avfattning. Vad vi emellertid med täm-
lig säkerhet veta är följande.

Då Paulus skrev 1 Kor., befann han sig i Efesus. Han hade ju redan,
innan han skrev första korintierbrevet, sänt sin medarbetare Timóteus
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från Efesus för att besöka Macedonien och Akája och därmed också
Korint, Akájas huvudstad. I 1 Kor. 4:17 säger han, att han för att ge
korintierna muntliga anvisningar och råd »nu sänder» Timóteus, sin
älskade och trogne son i Herren, till korintierna, och att denne skulle
påminna dem om, hur Paulus går till väga i Kristus, i enlighet med den
lära, som han förkunnar överallt, i alla församlingar. Han skulle alltså
framför allt tillse, att de avvikelser från den allmänna kyrkliga seden
och läran, vilka förekommo i Korint, skulle rättas, något, som ju också
är en av de uppgifter, som Paulus ställt för sitt eget brev. I slutet av
brevet omnämner han återigen Timóteus och dennes väntade ankomst,
i det han säger (16:10, 11): »Men om Timóteus kommer, så sen till, att
han utan fruktan må kunna vistas hos eder. Han utför ju Herrens verk,
han såväl som jag. Må därför ingen förakta honom. Hjälpen honom
tillvägs i frid, så att han kommer till mig. Ty jag väntar honom med
bröderna.» Timóteus skulle alltså vid sin väntade återkomst till Korint
vara åtföljd av ett par andra kristna. Av Apostlagärningarna (19:22) få
vi ju veta, att Timóteus vid avresan från Efesus var åtföljd av Erástos,
som varit ekonom (ungefär = finansborgarråd) i Korint: »Efter allt detta
bestämde sig Paulus, genom Andens tillskyndelse, att över Macedonien
och Akája fara till Jerusalem. Och han sade: ’Sedan jag har varit där,
måste jag ock se Rom’. Han sände då två av sina medhjälpare, Timóteus
och Erástos, åstad till Macedonien, men själv stannade han ännu någon
tid i provinsen, där Efesus låg.» När Paulus skriver första korintierbre-
vet, är alltså Timóteus på resa men ännu icke anländ till Korint.

Någon tid efter det Paulus avsänt första korintierbrevet, sänder han,
utan att invänta Timóteus’ återkomst, Titus tillsammans med en annan
broder till Akája för att inhämta upplysningar om förhållandena i Kor-
int och i de andra församlingarna i Akája. »Sant är, att jag bad Titus
fara och sände med honom den andre brodern», säger Paulus i 2 Kor.
12:18. Titus får därvid tillsägelse att vid återresan från Korint taga vä-
gen norrut genom Macedonien och invänta Paulus i Tróas.

Efter det Titus avrest, återkom Timóteus till Efesus och avgav natur-
ligtvis rapport till Paulus om, vad han uträttat, och vad han erfarit, ehu-
ruväl vi icke veta, vad denna Timóteus’ rapport innehöll.
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Paulus hade för avsikt att också själv så snart som möjligt resa till
Korint. Om denna sin avsikt hade han underrättat korintierna genom
minst två meddelanden, varvid han också meddelat, vilken reseplan
han tänkte sig. Ena gången hade han då tänkt sig att fara direkt till
Korint, och därifrån resa till Macedonien för att sedan återkomma igen
till Korint och därifrån anträda sin resa till Jerusalem. Denna ena rese-
plan hade han meddelat antingen genom något muntligt bud eller i nå-
gon skrivelse, som vi icke längre ha i behåll. Att han uppgjort denna
reseplan och meddelat korintierna den, veta vi emellertid därigenom,
att Paulus omnämner den i det andra korintierbrevet (2:15-17). Den
andra reseplanen, som innebar en liten ändring av den förra, meddelar
han dem i det första korintierbrevet (16:5-7). Ändringen bestod i att
han icke skulle börja med ett kort besök i Korint utan fara norra vägen
över Tróas och genom Macedonien och sluta resan i Korint för att på
det sättet få en längre sammanhängande vistelse i Korint. Denna obe-
tydliga ändring i en reseplan, som ju för en senare läsare av breven
omöjligen kan kasta någon skugga på Paulus, snarare tvärtom, skulle
emellertid få en oproportionerligt stor betydelse i förhållandet mellan
Paulus och församlingen, därigenom att Pauli bakdantare, som letade
efter något i Pauli verksamhet, som skulle kunna av dem användas som
bevis för riktigheten av de grova beskyllningar, de i sitt förtal riktade
mot honom, icke kunde finna något annat än denna ändring av en rese-
plan, som de kunde framställa som ett bevis på att Paulus, såsom de
påstodo, var vankelmodig och opålitlig.

I verkligheten var det den andra och senare reseplanen, som kom till
utförande. Och Pauli avresa från Efesus blev påskyndad. Han måste
resa från Efesus tidigare än han väntat, därför att motstånd mot hans
verksamhet restes från bl.a. anhängarna av de inhemska kulterna i Efesus
och av sådana, som av dem hade sin bärgning. I Apostlagärningarna
berättas utförligt om en sådan episod. Det fanns, heter det där (Apg.
19:24-40), en guldsmed, vid namn Demétrius, som förfärdigade
Diánatempel av silver och därmed skaffade hantverkarna en ganska
stor inkomst. Denne agiterade bland dessa hantverkare mot Paulus så-
som en, som genom sin verksamhet orsakade avbräck i deras inkom-
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ster, och som rent av skulle kunna äventyra deras ekonomiska existens.
Och dessa i sin tur fortsatte agitationen bland anhängarna av Diána-
kulten och lyckades till slut få befolkningen i en masspsykos, så att de
voro färdiga att lyncha alla, som hörde till den kristna församlingen.
Demetrius’ och hans anhängares agitation misslyckades visserligen den
gång, som Apostlagärningarna berätta om, på grund därav att de ro-
merska myndigheterna, som ju här liksom i Korint voro besinnings-
fulla och oväldiga (jämför ovan sid. 95), avvärjde företaget. Men fiend-
skapen mot Paulus i Efesus och troligen även på andra orter i provinsen
blev så stor, att han svävade i livsfara. Detta säger han själv i början av
det andra korintierbrevet (1:8-10): »Vi vilja icke, att I skolen vara okun-
niga, bröder, om den vår nöd, som hände i Asien, att vi betrycktes över-
måttan, över förmåga, så att vi förtvivlade till och med om livet. Och
själva ha vi i oss själva haft dödsdomen, på det att vi icke skulle förlita
oss på oss själva utan på Gud.»

Paulus hade tänkt sig att stanna i Efesus ända till pingst (1 Kor. 16:8)
det året han skrev första korintierbrevet, d.v.s. år 56. Han lämnar nu
också Efesus tillsammans med Timóteus kort före den tiden och beger
sig till Tróas. Han berättar själv, att han kom dit och förkunnade evang-
eliet där, och att hans verksamhet hade framgång. »En dörr i Herren
öppnades för mig» (2 Kor. 2:12). När han, som redan nämnts, skickade
Titus till Akája och instruerade honom att efter förrättat värv där resa
norrut genom Macedonien till Troas och där möta Paulus, hade han
förmodligen tänkt sig, att han själv skulle komma till Troas något se-
nare än han gjorde. Hur som helst, så var icke Titus ännu anländ till
Troas, när Paulus kom dit, och han lät också vänta på sig. Paulus har
tydligen varit mycket angelägen att få reda på resultatet av Titus’ mis-
sion till Korint och få höra om förhållandena där, ty han hade icke ro att
stanna i Troas, tills Titus kom, utan som han själv säger: »Jag fick ingen
ro i min ande, ty jag fann icke där min broder Titus. Jag tog då avsked
av dem som voro där och begav mig till Macedonien.» (2 Kor. 2:13.)

Anländ till Macedonien träffar nu Paulus Titus. Det är möjligen i
staden Filippi. Av honom får han utförliga underrättelser om för-
hållandena, och på grundval av dessa underrättelser skriver han från
den plats i Macedonien, där han befinner sig, alltså troligen från Filippi,
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det brev, som vi nu känna såsom andra korintierbrevet. Det är sanno-
likt i slutet av år 56, så gott som precis fem år efter det han första gången
kom till Korint och började sin apostoliska verksamhet där.

Verkningarna av Första Korintierbrevet

Vad hade nu Titus att meddela Paulus om förhållandena i Korint?
Det vi kunna inhämta och sluta oss till av andra korintierbrevet, är i
stora drag följande.

I mångt och mycket hade förhållandena ändrat sig till det bättre.
Majoriteten i församlingen hade med verklig iver och noggrannhet be-
mödat sig om att undanröja de missförhållanden, som Paulus i första
korintierbrevet påtalat. På ett grundligt sätt hade man sökt att efterfölja
de anvisningar, som Paulus givit. Det är påfallande, att knappast något
enda av de ämnen, som Paulus i första korintierbrevet utförligt behand-
lar, vidare beröres i det andra korintierbrevet. Endast på ett par ställen
antydes, att det ännu finnes några rester kvar av de olater, som han i
första brevet påtalar. Och dessa äro då ingalunda utmärkande för för-
samlingen. När man nu betänker, att det andra korintierbrevet skrevs
högst ett halvår efter det första, blir korintiernas villighet att rätta sig
efter apostelns anvisningar och deras förmåga att verkställa hans re-
formkrav helt enkelt imponerande. I detta sammanhang torde man då
också böra erinra sig, att de flesta om icke alla de missförhållanden,
felaktigheter och olater, som Paulus i första brevet klandrat, voro så-
dana, som ingalunda härflöto ur någon medveten vilja att uppehålla
och odla sådana, utan hade sin grund i bristande erfarenhet och förut-
sättningar. Många av de falska föreställningar, som man odlat, hade ju
rent av sin grund i missförstånd av Pauli egen undervisning, en felaktig
tillämpning av Pauli grundsatser. Man kan på den grund säga, att till
och med missförhållandena och de falska bruken och lärorna hade sin
grund i tillgivenhet för evangeliet, i hänförelse för kristendomen och i
ivern att konsekvent tillämpa det, de lärt av Paulus. När de nu av Paulus
själv fingo veta, att detta var fel, så voro de ivriga att rätta felen.
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Även det så kallade partiväsendet, som spelar en så stor roll i Pauli
framställning i första korintierbrevet, synes av andra korintierbrevet att
döma ha så gott som försvunnit. Endast ett enda uttalande av Paulus i
andra korintierbrevet (10:7) kan ge anledning till undran, huruvida nå-
gon rest av det så kallade Kristus-partiet fanns kvar, nämligen då han
säger: »Om någon är övertygad med sig själv, att han är Kristi, så  må
han återigen tänka efter med sig själv, att, liksom han är Kristi, så äro vi
det också». Men något säkert bevis för att det här är fråga om samma
riktning, som omnämnes i första korintierbrevet 1:12, lämnar icke detta
Pauli uttalande. Sammanhanget ger snarare vid handen, att det är helt
andra personer, som åsyftas. Se härom närmare vid behandlingen av
tionde kapitlet.

Endast på ett enda ställe antyder Paulus vidare, att några rester av de
gamla missförhållandena skulle kunna tänkas finnas kvar. Men han
påstår icke, att så är, utan uttrycker endast en farhåga, att det möjligen
skall befinnas att ännu icke allt är fullt i ordning (12:20, 21): »Jag fruk-
tar, att tilläventyrs kiv, avund, vrede, genstridighet, förtal, skvaller, upp-
blåsthet och oordning finnas bland eder. Ja, jag fruktar, att min Gud
skall låta mig vid min ankomst åter bliva förödmjukad genom eder, och
att jag skall få sörja över många av dem, som förut hava syndat, och
som ännu icke hava känt ånger över den orenhet och otukt och lösak-
tighet, som de hava övat.» Detta Pauli uttalande är snarare att fatta som
en förmaning till aktsamhet och vaksamhet av samma innebörd som
uppmaningen: »Den, som menar sig stå, må se till att han icke faller»
(1 Kor. 10:12). Även om förhållandena hade förbättrats på ett föredöm-
ligt och i allo glädjande sätt, så måste de kristna vara vaksamma, att de
icke lämnade rum för några inflytelser, som skulle kunna åter förstöra
det, som upprättats.

Vid sidan av detta enstaka uttalande måste man för att få en rätt bild
av de förändrade förhållandena ställa andra, som tala ett tydligt språk
om den trohet, som församlingen visat. Så säger han: »I tron stån I
fasta» (1:24), »Min glädje är allas eder glädje» (2:3), »Stor är den tillit,
jag har till eder, mycket berömmer jag mig av eder, jag har fått hugnad
i fullt mått och glädje i rikt överflöd» (7:4), »Titus har för mig omtalat
eder längtan, eder klagan, eder iver i fråga om mig, och så gladde jag
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mig ännu mer» (7:7), »just detta, att I bleven bedrövade efter Guds
sinne, huru mycket nit har det icke framkallat hos eder, hur många ur-
säkter, hur stor förtrytelse, huru mycken fruktan, huru mycken längtan,
huru mycken iver, huru många bestraffningar. På allt sätt haven I bevi-
sat, att I viljen vara rena i den sak det här gäller» (7:11), »I utmärken
eder i alla stycken: i tro, i tal, i insikt, i allt nit, i kärlek, den kärlek som
av eder har blivit oss bevisad» (8:7).

Nya förhållanden i Korint med agitation mot Paulus

Om alltså Titus kunde meddela Paulus, att församlingen på ett möns-
tergillt sätt sökt efterkomma de anvisningar, som Paulus givit i första
korintierbrevet, och att de missförhållanden, som givit anledning till
detta brev, nu voro så gott som undanröjda, så hade han även något
annat att meddela, som ingav de allvarligaste farhågor för församling-
ens utveckling. Sedan första brevet skrevs hade nämligen en alldeles
ny komplikation inträtt. Den var förorsakad av en grupp agitatorer inom
församlingen, som intogo en mycket fientlig hållning till Paulus.

Dessa agitatorer voro formellt kristna. De bekände sig till Kristus
och hade kommit till Korint, utrustade med rekommendationsskrivelser
från någon annan församling eller från andra kristna, troligtvis från
församlingen i Jerusalem. Man erinrar sig, att Apóllos blev mottagen i
Korint på grundval av en rekommendationsskrivelse från Ákvila och
Priscílla (ovan sid. 16), och att han sedan på grundval av denna
rekommendationsskrivelse kunde bedriva en högt aktad och framgångs-
rik verksamhet i församlingen. En sådan rekommendationsskrivelse
behövde icke innebära något uppdrag från den församling eller de per-
soner, som utfärdat den. Den var snarare att likna vid ett pass än vid en
fullmakt. Man förstår lätt, att Ákvila och Priska icke hade gett Apóllos
någon sorts fullmakt eller något uppdrag att predika i Korint. Därtill
hade de icke befogenhet. Men på grund av den rekommendation, Apóllos
fått, blev han mottagen i församlingen och blev på grund av den utrust-
ning, den lärdom och den begåvning han hade, anlitad såsom lärare
och förkunnare av ordet. Och vi veta av Paulus själv, att Apóllos nästan
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kunde betraktas som Pauli efterträdare i denna egenskap. Apóllos
»vattnade», där Paulus hade »planterat» (1 Kor. 3:6).

På samma sätt behöver man icke tänka sig, och det är icke troligt, att
de till Korint anlända personerna hade något formligt uppdrag att ut-
föra någon verksamhet i Korint. Alldeles säkert är, att de icke hade
något uppdrag, som rörde Korint speciellt. Liksom Apóllos’ rekom-
mendationsbrev icke var riktat speciellt till Korint, utan till församling-
arna i allmänhet i de trakter, dit hans resa var ställd, så voro säkert
dessa personers rekommendationsskrivelser av allmänt innehåll, av-
sedda att kunna användas i vilken församling de än kommo till. För-
samlingarna uppmanades att mottaga dem såsom bröder och ge dem de
rättigheter och det bemötande, som tillkom bröder i tron.

Emellertid kunde sådana rekommendationsskrivelser komma att
användas såsom ett slags fullmakter och i praktiken få en sådan syft-
ning. Och så har uppenbarligen skett i detta fall. Personerna i fråga
kommo från Palestina och hade stått i nära förbindelse med försam-
lingen i Jerusalem. Var så själva rekommendationsbrevet utfärdat från
Jerusalem, hade det så mycket mera näraliggande verkan. De kunde
och måste antagas sitta inne med noggranna kunskaper om den kristna
moderförsamlingens traditioner, läror och bruk. De hade dessutom
möjlighet att åberopa sig icke endast på personlig bekantskap och
förtrogenhet med den jerusalemiska församlingen och dess ledare, utan
de hade tydligen sett och hört Jesus under hans jordeliv, även om de
icke under den tiden hört till hans lärjungar.

Allt detta utrustade dem med en auktoritet, som de icke tvekade att
utnyttja för sina egna syften. Lätt kom denna auktoritet att förväxlas
med den jerusalemiska församlingens auktoritet och därmed med
apostlakollegiets (de ’tolvs’) auktoritet. Det, de sade, kunde framstäl-
las, såsom om det representerade, vad de tolv hade att meddela de olika
församlingarna i fråga om råd och anvisningar.

Nu förekom det, att de ledande i Jerusalem skickade sändebud, som
skulle resa omkring i församlingarna, besvara frågor, ge råd och anvis-
ningar, se till, att de bruk, som skulle gälla för alla församlingar, iakttogos
i den enskilda församlingen. Dessa resande sändebud kallades apostlar.
Lätteligen kunde dessa personer, som kommo från Jerusalem, i Korint
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bli kallade för ’apostlar’, och de synas icke heller ha tvekat att själva
tillägga sig denna titel.

Därmed var ju ingalunda sagt, att de gjorde anspråk att tillhöra
apostlakollegiet, de tolv. Så långt kunde icke deras anspråk sträcka sig.
Men de kunde räkna sig som de tolvs apostlar, eller som apostlar från
de ledande i Jerusalem, från ’pelarna’. Huvudsaken är nu, att de kalla-
des och själva kallade sig apostlar. Paulus omnämner dem också själv
på ett ställe i brevet med den sarkastiska benämningen ’övermåttan
höga apostlar’ (<uperlían >apóstoloi 11:5).

Dessa självvalda apostlar förde nu i Korint en intensiv verksamhet
emot Paulus. Och det är denna agitation, som Paulus i andra korintier-
brevet framför allt söker bemöta.

Det är då att märka, att man i Pauli brev icke finner några egentliga
omnämnanden av några särskilda läror, som dessa apostlar förfäktade,
och som de satte i motsats mot Pauli förkunnelse. De angrepo icke
Pauli lära företrädesvis med en annan lära, utan deras angrepp voro
riktade mot hans person. Då man sökt rekonstruera deras lära, har man
också kommit till rakt motsatta uppfattningar. Sålunda ha somliga me-
nat, att de förfäktade en judekristen åskådning, det vill säga, att de höllo
på den judiska ceremoniallagen såsom bindande för de kristna. Deras
ståndpunkt skulle då vara den, som kallats för den judaistiska, och som
kanske bäst kan karakteriseras så, att man menade, att en hedning först
måste bli proselyt och ingå i judendomen, — bl.a. genom omskärelse,
— innan han kunde bli kristen. Den, som ingick i judendomen, måste
naturligtvis då också hålla alla judiska bruk, och från dessa blev han
icke befriad därigenom att han sedermera blev döpt och bekände sig till
Jesus såsom Messias. De lade liksom judarna huvudvikten vid det rätta
levernet och hade icke något rätt begrepp eller intet begrepp alls om
nyskapelsen och livet i Kristus.

Andra ha menat, att det här icke var fråga om judaister, som höllo på
den mosaiska lagens och den judiska etikens iakttagande, utan att det
tvärtom var s.k. gnostiska libertinister, som höllo på att den kristne var
befriad från moralens alla vanliga lagar. Slutligen ha andra velat förena
de bägge teorierna och tänkt sig, att dessa Pauli motståndare voro
libertinistiska judekristna. Bägge dessa antaganden äro högst osanno-
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lika. Som vi längre fram ha anledning betona, ha dessa agitatorer sär-
skilt ansett det lämpligt att hålla strängt på moralen.

Att man kunnat komma till så olika resultat, har berott på, att man
låtit fantasien spela fritt vid konstruktionen av den åskådning, som skulle
utmärka dessa motståndare. Särskit har man då valt ut vissa bland Pauli
uttalanden, somliga en grupp av dem, andra en annan, och tytt dem
såsom riktade mot motståndarnas åskådning. Detta okritiska förfarande
har kallats för kritik. En rätt självkritisk inställning torde i stället bestå
i att man även här erkände begränsningen av vår kunskap. Vi kunna
icke konstruera fram dessa »apostlars» åskådning, helt enkelt därför att
vi veta för litet om den.

Vad vi med säkerhet veta om dessa apostlars verksamhet är, att de
strävat efter att undergräva Pauli auktoritet. De ha därvid i första hand,
som nämnts, icke angripit hans lära. Ha de överhuvudtaget haft för
avsikt att komma åt hans lära, så ha de sökt göra detta på den vägen, att
de velat undanröja hans auktoritet för att sätta sin egen i stället. När
detta vore skett, skulle ju också lätteligen Pauli lära kunna undanröjas
och ersättas eller »förbättras» genom deras egen, om de nu hade någon.

Det, som för dem kom i första rummet, synes ha varit begäret att
göra sig gällande, att ha makt och inflytande. Vilken ståndpunkt, åsikt
eller lära, de skulle förfäkta för att få detta inflytande, torde i realiteten
ha för dem haft mindre betydelse. — Med kännedom om den typ, som
sådana människor representera, kan man gott antaga, att deras stånd-
punkter och åsikter kunna växla rätt betydligt. Den anpassades efter
vad som för tillfället bedömdes såsom bäst lämpat. Detta hindrade dem
givetvis icke från att framträda såsom mycket övertygade och fanatiska
förfäktare av den lämpliga åsikt, de för tillfället beslutat hävda.

Det är därför icke otroligt, att dessa motståndare voro av liknande
slag som de »falska bröder» (psevdádelfoi, yeudádelfoi), som Pau-
lus berättar om i brevet till galaterna, då han säger (2:4, 5): »Det var
nämligen så, att några falska bröder hade kommit att upptagas i för-
samlingen, dit de hade smugit sig in för att bespeja vår frihet, den, som
vi hava i Kristus Jesus, varefter de ville trälbinda oss. Dock gåvo vi
icke ens ett ögonblick vika, för dem genom en sådan underkastelse; ty
vi ville, att evangelii sanning skulle bliva bevarad hos eder.»
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Hur uppträdde nu dessa falska apostlar i Korint? Utgångspunkten
för dem var givetvis det förtroende, som de kunde förskaffa sig genom
att de kommo från Jerusalem och hade något slags legitimation såsom
bröder från palestinensiska kristna. De måste då söka hävda, att de fö-
reträdde synpunkter, som anlades av »stödjepelarna» (Gal. 2:9) i Jeru-
salem, en Herrens broder Jakob, en Petrus, eller rent av alla de apostlar,
som åtföljt Jesus under hans verksamhet.

De kunde emellertid icke, — såsom de falska bröder, vilka Paulus
talar om i galaterbrevet, — direkt förneka Pauli rätt att förkunna evang-
eliet. Ty efter den tid, som i galaterbrevet åsyftas, hade denna Pauli
verksamhet fått ett uttryckligt erkännande av just dessa stödjepelare
och av hela apostlakollegiet på apostlamötet i Jerusalem (Apg. 15:25,
26). Men de kunde hävda, att Paulus väl var erkänd såsom en evang-
elist, såsom en, som hade rätt att förkunna evangeliet bland hedninga-
rna, men att han ju däremot ingalunda var någon apostel, såsom de tolv.
Han hade icke en apostels auktoritet över församlingarna. En försam-
ling, som Paulus hade grundat, var väl en rätt församling, men vad
denna församling sedan hade att iakttaga, det var icke Paulus kompe-
tent att ge anvisning om. I varje fall var han icke högsta instans, utan
det var de tolv. De, som nu kommo såsom sändebud, ’apostlar’, från
dessa ledande i kyrkan, de hade därför en högre auktoritet än Paulus.
Paulus var endast en tjänande kraft med evangelistens begränsade upp-
drag. Han hade icke någon rätt att »spela herre över församlingens tro»
(2 Kor. 3:6).

Om detta resonemang vann erkännande, så hade redan dessa agitator-
ers syfte uppnåtts. Då hade Paulus helt bragts ur spelet, och de ny-
komna kunde styra och regera efter behag, såsom självvalda, — ehuru
föregivet befullmäktigade, — apostlar och visitatóres a látere.

Beskyllningar mot Paulus

Nu var det emellertid icke så lätt att vinna omedelbart erkännande åt
denna ståndpunkt. Ty Paulus hade själv i Korint ingalunda uppträtt så-
som en blott evangelist. Han hade tvärtom på det bestämdaste och
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otvetydigaste sätt uppträtt såsom en apostel och icke endast såsom en
sådan apostel, som var ett befullmäktigat ombud för apostlakollegiet
eller för de ledande i Jerusalem, utan såsom en, som visserligen var den
ringaste bland apostlarna, men som dock liksom de tolv var en av Kris-
tus, Herren, själv kallad apostel.

För att vinna, vad de åsyftade, måste dessa agitatorer därför, då de
ville förneka Pauli apostolat, förklara honom själv för en opålitlig och
osannfärdig människa. För detta ryggade de icke heller tillbaka, utan
de sökte med alla medel nedsätta Pauli person. Och i sin maktlystnads
fanatism foro de icke fram med lämpor. De satte i stället i gång en
förtalskampanj mot Paulus, som icke ryggade tillbaka för några be-
skyllningar. Paulus var lögnaktig, han var vankelmodig, han var över-
sittare, han var feg, han var oärlig. Man torde icke heller ha dragit sig
för att påstå, att han förskingrade insamlade penningmedel.

Att beskyllningarna voro ogrundade, gjorde sig givetvis dessa agita-
torer inte alls något samvete över. Men de måste naturligtvis söka att
hitta några drag i Pauli verksamhet, i hans uppträdande och hans per-
son, som kunde användas, icke som bevis eller belägg för beskyllning-
arna, men såsom sådant, som kunde upprepas och utläggas, så att man
kunde få åhörarna att tänka, att det, man beskyllde Paulus för, kanske
icke var alldeles otroligt. Det var nu uppenbarligen icke mycket de kunde
hitta. Men de småsaker, de kunde hitta, gjorde de så mycket större affär
av. De ansågo sig väl icke behöva befara, att deras ansträngningar skulle
vara alldeles fruktlösa. Ty när misstänksamheten en gång är väckt, —
det hade kanske deras erfarenhet lärt dem, — kan även den oskyldi-
gaste sak få de otroligaste proportioner.

Vad var det då för saker, som de anförde mot Paulus? För att få en
liten stödjepunkt för beskyllningen, att Paulus var opålitlig och osann-
färdig, lyckades de icke hitta något annat än det faktum, att han hade
ändrat resplan. Han hade, som nämnts, först sagt, att han tänkte sig resa
till Korint, därifrån norrut till Macedonien och så åter till Korint. Se-
dermera hade han gjort en obetydlig ändring i denna plan och ärnade
resa först genom Macedonien för att få tillbringa en sammanhängande
tid i Korint. Man har kanske svårt att förstå, att detta skulle kunna an-
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vändas som bevis på att Paulus var opålitlig och lögnaktig, men tydli-
gen hade motståndarna väntat sig framgång med sitt konstgrepp.

Vidare hänvisade man till Pauli personliga framträdande och till hans
utseende. Han var tydligen i sitt personliga framträdande blygsam och
lågmäld och tänkte icke på att hävda sig själv. Hans gestalt var liten,
och han imponerade icke genom sitt kroppsliga yttre. Icke kunde det
vara en rätt apostel. En sådan måste ju vara dominerande, sträng, bister
och myndig och veta att visa sin makt. Hans brist på myndighet visade
ju, att han både objektivt sett icke kunde vara en apostel, och att han
icke heller själv var säker på det.

Men nu var Paulus en pennans man, och när han skrev eller dik-
terade brev, kunde han ibland formulera rätt skarpa ord, som visade en
Andens auktoritet. Detta åter betydde, enligt dem, att han var fåfäng
och maktlysten. Men på samma gång var han feg. »Hans brev äro väl
myndiga och stränga, men när han kommer själv, uppträder han utan
kraft, och på hans ord aktar ingen» (2 Kor. 10:10). Agitatorerna torde i
detta sammanhang ha klandrat den korintiska församlingen för att den
så villigt fogat sig i Pauli brevledes givna anvisningar. Man hade också
sagt, att han nog icke skulle våga personligen komma till Korint, när
han icke längre hade endast de fogliga kristna, som han en gång predi-
kat evangeliet för, att möta där, utan sådana, som hade en auktoritet,
som han vore tvungen att böja sig för.

Även sådant, som var ett särskilt utslag av Pauli hänsynsfullhet och
samvetsgrannhet, förstod man att utnyttja och vända det till sin mot-
sats. Sålunda anmärkte man på att han, när han var i Korint, icke ville
taga emot underhåll från församlingen. Han hade ju måst övertala för-
samlingen att icke ge honom något sådant. Han ville icke vara någon
till last, för att han icke skulle känna sig som en, som vill förkunna
evangeliet för att skaffa sig inkomster.

Hur utnyttjade man nu detta? Jo, först och främst sade man, att det
visade, att Paulus själv visste med sig att icke vara en rätt apostel. Ty en
sådan hade ju Herrens eget ord på att arbetaren var värd sin lön. Det var
vidare en skymf mot församlingen. Det låg något sjukt i detta. Det var
rent av en synd, han begick (11:7).
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Hade Paulus nu räknat på mänskligt, »köttsligt» sätt, så hade han ju
också förfarit annorlunda. Det var förvisso icke klokt av honom att
förkunna evangeliet för intet. Ty visserligen kunde evangeliet självt icke
värdesättas i penningar. Det hade han fått för intet, liksom alla, som fått
del av frälsningen i Kristus. Det måste han också giva för intet. Men
om än evangeliet och frälsningen icke kunde betalas, eftersom deras
värde var så stort, att intet i världen kunde uppväga det, så var det sä-
kerligen ett fel, från mänsklig klok beräknings synpunkt, att han icke
följde Kristi anvisning om att arbetaren är värd sin lön. Att han icke
kostade församlingen något var icke välbetänkt. Ty människor värdera
nu en gång icke så mycket det, som icke kostar dem något, som det,
som kostar dem. Ju dyrare en apostel blev en församling, desto mer
respekterade de honom. Efter denna maxim förforo i varje fall dessa
kloka apostlar, och de hade tydligen därmed en framgång, som tycktes
ge dem rätt i deras beräkningar.

Man anförde vidare mot Paulus, att han icke kunde vara en apostel,
därför att han icke sett Jesus eller varit hans lärjunge, medan han ännu
verkade i synlig gestalt på jorden. Hans apostolat var ett bedrägeri. Att
han sett Kristus på vägen till Damaskus, var endast ett bedrägligt tal, ty
eljes hade han ju inga uppenbarelser att berömma sig av (12:1).

Man kan nu fråga sig, om dessa Pauli belackare hade haft någon
framgång med sina beskyllningar. Hade korintierna verkligen i någon
större grad tagit intryck av det förtal, som bedrevs mot Paulus? Denna
fråga torde icke kunna besvaras med ett enkelt ja eller nej.

Många vilja ur brevet utläsa, att stämningen i Korint mot Paulus var
mycket kyligare, än den som förutsättes, då första korintierbrevet skrevs.
Agitatorerna skulle, menar man, ha lyckats mycket väl, och ha åstad-
kommit ett utbrett misstroende mot Paulus, ehuruväl det ännu icke kom-
mit till öppen brytning. Därtill måste nog sägas, att ett noggrant stu-
dium av brevet icke ger något belägg för denna uppfattning. Läget var
i själva verket väsentligt annorlunda. Pauli auktoritet var icke rubbad,
knappast ens minskad. Men en viss framgång hade de falska apostlarnas
kampanj haft.

Det kunde lika väl synas vara skäl att å andra sidan fråga, hur det var
möjligt, att personer, som uppträdde så lömskt och simpelt, över huvud
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fingo någon i församlingen att lyssna till sig, och att man icke i stället
omedelbart drev ut dem ur församlingen.

Man bör då erinra sig, att de lömskaste och mest djävulska skadegö-
rare icke utåt framträda såsom några uppenbara syndare och förfallna
varelser. Tvärtom ha dessa agitatorer säkerligen uppträtt såsom synner-
ligen respektabla människor, som i allt sitt framträdande visade den
största nit för Guds rike och den varmaste tillgivenhet för evangeliet.
De ha hållit strängt på rättfärdigheten och moralen. Deras ståndpunkt
har där närmast varit den fariseiska, och det är icke otroligt, att de även
klandrat Paulus för att han alltför bryskt brutit med de fromma farisée-
rna. De ha vidare otvivelaktigt visat den myndighet och värdighet, som
de så skarpt påtalade, att Paulus saknade. Hos dem fanns intet, som
kunde ge anledning till någon anmärkning, än mindre till någon ute-
slutning ur församlingen. Paulus antyder själv, att de liknade
rättfärdighetens tjänare (2 Kor. 11:15). De verkligt sataniskt ondske-
fulla ha oftast mycket klart för sig värdet av att vara moraliskt oförvit-
liga, och de ha en förmåga att så låta omgivningen se deras moraliska
oförvitlighet i de stycken, som syndare låta komma sig till last, att
omgivningen icke tänker på vilka verkligt vidriga ting, de bedriva (för-
tal, fåfänga, maktsträveri, hämnd, ohederlighet). Satan själv förskapar
sig ju till en ljusets ängel (11:14).

De hade alltså en viss framgång. Redan det var en viktig framgång
för dem, att de lyckades hävda sig såsom respektabla sändebud från
ledningen i Jerusalem, förtrogna med de tolv och med stödjepelarna,
och väl förfarna i kyrkans sed och bruk. Sådana män behandlade man
givetvis med aktning och hade fördrag med, även om man icke direkt
var glad åt dem. När Paulus nämner församlingens inställning till dessa
falska apostlar, så är det också ordet »fördraga», som han använder.

Men detta fördrag hade stora faror med sig. Ty har man fördrag med
en människa, som har anspråk på att dominera och leda, så kommer
man också att till en viss grad foga sig i dennas vilja. Så säger också
Paulus (11:20): »I fördragen ju, om man trälbinder eder, om man utsuger
eder, om man förhäver sig över eder, om man slår eder i ansiktet».
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Pauli bemötande av agitatorerna och övriga anledningar
till brevet

Det som mest oroar Paulus är säkert icke det läge, som församlingen
just befann sig i, utan de faror, som en ytterligare eftergift för dessa
falska apostlar förde med sig för framtiden. Ännu hade de, som nämnts,
icke gjort några falska läror gällande, som voro av den art, att ett bemö-
tande av dessa var nödvändigt. Men faran förelåg, att om apostelns
auktoritet och ledning icke kom emellan och dessas auktoritet fick ge-
nomtränga församlingen, också ett i själva verket förfalskat evangelium
skulle så småningom uttränga det äkta evangeliet (11:4). Vad han befa-
rade var väl då närmast en fariseisk förvanskning av evangeliet, något
som i själva verket skulle komma att upphäva evangeliet. Faran före-
låg, att man glömde bort nyskapelsen, frälsningen i Kristus, försoningen
med Gud och återgick till den bedrägliga »rättfärdigheten», till en etik
utan Kristus, till ett moraliskt leverne utan nyskapelse och nytt liv.

För denna faras skull var Paulus angelägen om att försvara sitt
apostolat och att angripa och avslöja de falska apostlarna. Men liksom
i första korintierbrevet går det också här. Vid behandlingen av de aktu-
ella och konkreta frågorna utgår Paulus från de högsta och djupaste
sanningar, och han lyfter därmed försvaret och angreppet mot sina be-
lackare upp till ett högt plan, som ger ständiga utblickar mot evighet-
ens och fullkomlighetens värld, på samma gång som han ger lärdomar
av förblivande värde.

Det är emellertid icke endast motståndarna, som behandlas i brevet,
ehuru dessa utgöra bakgrunden till så gott som allt, vad Paulus skriver
här, minst dock till kapitlen 8 och 9. Det är också några andra saker,
som Paulus vill ordna. Sålunda ordnar han i andra kapitlet en fråga om
kyrkotukt. Det är en, som förbrutit sig, och som fått sitt straff, och
vilken Paulus nu rekommenderar att återupptagas till full broders-
gemenskap. En viktig angelägenhet är även fullbordandet av insam-
lingen till de fattiga kristna i Palestina, vilken han redan omnämnt i
första korintierbrevets sextonde kapitel. Åt denna fråga ägnas åttonde
och nionde kapitlen. I en parentes uppmanar han korintierna att »icke
gå i ok tillsammans med de otrogna» (6:14-7:1), ett ämne, som också
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avhandlas i första korintierbrevet. Det skarpaste angreppet på motstån-
darna gör han emellertid i brevets fyra sista kapitel (10-13).

Teorier om brevets sammansättning och om utvecklingen
mellan Första och Andra Korintierbrevet

Vår bristande kunskap om den historiska bakgrunden till andra kor-
intierbrevet har man sökt utfylla med olika teorier, vilka spelat en stor
roll i den exegetiska diskussionen och därför kunna ha sitt intresse.
Flera av dessa olika teorier ha på olika sätt kombinerats.

Först må då nämnas teorin om att Paulus avlagt ett besök i Korint
mellan första och andra korintierbrevet. Att Paulus, när han skriver an-
dra korintierbrevet, varit i Korint två gånger, framgår tydligt av 12:14:
»Det är nu tredje gången, som jag står redo att komma till eder», och
13:1: »Det är nu tredje gången, som jag skall komma till eder». Vid det
senare besöket har han »blivit förödmjukad» (12:21) av vad han fann i
församlingen. Detta andra besök faller naturligast in under den långa
tid, han tillbringade i Korint före första korintierbrevet (se ovan sid. 9
ff.), men några ha velat tänka sig, att det ägt rum efter detta brev. Den
förste, som framförde denna teori, torde ha varit F. Bleek (år 1830), och
han menade sig därmed kunna förklara, att Paulus i 2:1 säger sig icke
vilja för andra gången komma »med bedrövelse». Det andra besöket
skulle ha varit detta »bedrövelsens besök».

Därnäst kommer teorin om, att det också förekommit ett brev från
Paulus till Korint mellan första och andra korintierbrevet. Detta skulle
således i verkligheten ha varit det tredje korintierbrevet, och det brev,
vi kalla andra korintierbrevet, skulle ha varit det fjärde (icke det tredje,
som vi eljest måste antaga, jfr ovan sid. 23). Denna teori stöder man på
att Paulus i 7:8 talar om att han bedrövat korintierna genom sitt brev,
och att han i 2:4 säger sig ha skrivit »i stor nöd och hjärteångest, under
många tårar». Man menar, att detta icke kan stämma på första korinti-
erbrevet. Därtill kan genmälas, att vi icke ha någon möjlighet att be-
döma, hur djupt gripen eller bedrövad Paulus var vid avfattandet av
vissa partier av det första korintierbrevet. Såsom H. L. Goudge träf-
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fande uttrycker sig, »hade troligen Paulus lättare för att fälla tårar än
hans moderna utläggare ha det».

Men om denna teori antages, följer därmed med nödvändighet en
tredje, nämligen att den i kap. 2 omnämnde församlingsmedlem, som
»vållat bedrövelse» och blivit bestraffad och som Paulus rekommende-
rar till förlåtelse, icke kan ha varit densamme, som av Paulus i första
korintierbrevets femte kapitel högtidligen dömes och utlämnas till be-
straffning. Ty denne har han omnämnt i det brev, som vållat bedrö-
velse. Man har då sökt gissa — ty annat än gissning kan det icke bli tal
om — vad denne, som i andra brevet 2:5 och 7:12 säges ha vållat be-
drövelse och gjort orätt, gjort sig skyldig till. Somliga mena då, att han
försyndat sig mot Paulus genom en personlig kränkning av honom,
eller att han kränkt Timóteus på liknande sätt. Se nedan sid. 300 f. och
sid. 343. I det förra fallet kombineras denna teori naturligt med teorin
om ett Pauli andra besök före andra korintierbrevet. Det var under detta
mellanbesök, som kränkningen av Paulus skett. Paulus skulle då ha
skrivit sitt tredje brev efter återkomsten till Efesus från detta besök.

En intressant teori är vidare den, som först framställdes av A.
Hausrath (1870), att det antagna tredje korintierbrevet icke gått förlo-
rat, utan att det utgöres av kap. 10-13 i vårt andra korintierbrev. Man
hade tidigare menat, att skillnaden i stämning och ton mellan dessa
kapitel och de föregående var så stor, att man icke rätt väl kunde tänka
sig, att Paulus skrivit brevet i ett oavbrutet sammanhang. Kap. 10-13
skulle då vara det brev, som Paulus skrivit under tårar (2 Kor. 2:4).
Svårigheten med denna teori var, att den man, som vållat bedrövelse,
och som varit ett av ämnena för detta brev, icke på något sätt tydligt
utpekas i dessa kapitel. Man finge i så fall tänka sig, att det vore ledaren
för motståndarna. För att undvika denna svårighet tillgrep man teorin,
att dessa kapitel endast utgjorde en del av det ifrågavarande tredje bre-
vet. Denna teori har vunnit många anhängare bland exegeterna, men
måste även den sägas vara otillräckligt grundad. Den förblir en blott
intressant gissning. En modifikation av teorin är den, enligt vilken kap.
10-13 utgöra, icke ett brev före vårt 2 Kor., utan ett ännu senare brev,
som Paulus skrivit efter att ha fått nya underrättelser från Korint. Så
menar exempelvis Windisch. Denna gissning har ingen grund.



281

Slutligen är att nämna, att man även velat utbryta en annan del av
andra korintierbrevet och betrakta den såsom ett annat brev eller del av
ett annat brev. Det är 6:14-7:1. Denna teori torde av alla vara den, som
har det mesta för sig. Dessa verser bryta i själva verket sammanhanget
på ett markant sätt, och, om de borttagas, uppstår ett mycket naturli-
gare sammanhang i framställningen. Vidare kommer Paulus här med
en uppmaning, som han i brevet i övrigt icke synes ha förutsatt sig ha
anledning till: den att hålla sig obesmittad av hedniskt väsende. De
ansatser härtill, som förut förefunnits, har han ju behandlat i första korin-
tierbrevet, och det framgår, som redan ovan nämnts, av det andra korin-
tierbrevet, att församlingen med den största iver och noggrannhet ställt
sig Pauli anvisningar till efterrättelse. Däremot stämmer innehållet i
dessa verser synnerligen väl med det, som enligt första korintierbrevet
5:9 säges ha varit ämnet för det i verkligheten första brevet till försam-
lingen i Korint, och som han nu måste närmare förklara, därför att flera
i sin iver att efterkomma Pauli anvisningar gått alltför långt i tillämp-
ningen av de grundsatser, han givit.

Verkan av Andra Korintierbrevet

Vi ha all anledning antaga, att verkan av det andra korintierbrevet
var lika förmånlig som av det första. Visserligen ha vi intet senare brev
från Paulus till församlingen i Korint, som kan ge oss någon upplys-
ning om denna verkan. Men vi ha likväl ett brev av Pauli hand, som
lämnar en antydan om att utvecklingen gått i god riktning. Det är bre-
vet till romarna, vilket Paulus just skrev från Korint. Detta brev präglas
nu av den största ro och frihet från bekymmer från den omgivning, i
vilken han befinner sig. Den enda i andra korintierbrevet omnämnda
angelägenhet, som han har anledning att i brevet till romarna direkt
omnämna, nämligen insamlingen till de palestinensiska kristna, visar
sig vara ordnad till hans fulla tillfredsställelse (Rom. 15:26). Och i fort-
sättningen var Paulus den stora auktoriteten för församlingen. När om-
kring fyrtio år senare församlingen i Rom genom Clemens sänder ett
brev till församlingen i Korint för att ingripa i en viss oegentlighet där,



282

så åberopas Pauli första korintierbrev och innehållet i detta såsom nå-
got, som självklart utgör det allra starkaste argument.

Det säger sig vidare självt, att, om Pauli motståndare hade haft nå-
gon som helst framgång efter det andra korintierbrevet, skulle detta
icke bevarats i församlingens arkiv eller i någon annan församlings i
Akája arkiv och därmed också gått förlorat för eftervärlden. Att andra
korintierbrevet är i behåll, är i sig självt bevis för att detta brevs syfte
blev nått.

Disposition

Vilken är andra korintierbrevets disposition? Med disposition mena
vi ju vanligtvis en anordning av innehållet i avdelningar, som följa ef-
ter varandra, och som var och en avhandla sin särskilda del av det ämne,
som skall behandlas. Vi vänta av en disposition, att den skall liksom
följa en rät linje, de olika momenten skola vara uppradade på en linje.
Om man nu har denna fordran på en disposition, så måste man om
andra korintierbrevet säga, att det så gott som totalt saknar disposition.
På sin höjd kan man uppdela det i tre huvudavdelningar, kap. 1-7, 8-9
och 10-13. Denna uppdelning åstadkommes förnämligast därigenom,
att 8-9 speciellt sysslar med insamlingen till de fattiga kristna i Pales-
tina. 10-13 skiljer sig, som nämnts, från det övriga brevet genom att
angreppet på motståndarna här företages särskilt energiskt, men upp-
görelsen med dessa förekommer också i 1-7 och är antydd även i 8-9.

Men det finnes också en annan sorts disposition, som man kunde
kalla den sfäriska i motsats till den lineära. En sådan disposition kan
man säga föreligga här. Den består däri, att författaren lyckas i brevet
avspegla en fast och grundmurad åskådnings verkningssätt i medve-
tandet. Här sammanhålles det hela av en central vilja och tanke, som
sedan utstrålar till och gör sig förnimbar på olika punkter i det hela.
Detta innebär i själva verket ingen oordning, utan, om en jämförelse
över huvud skall göras, så kan detta sägas innebära ett säkrare grepp
och förutsätta en grundligare och fastare åskådning än den lineära an-
ordningen. Den kan liknas vid en levande, enhetlig organisms verk-
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ningssätt. En växt börjar icke att leva i rottrådarna, fortsätter med röt-
terna, går därefter till stjälken, sedan till grenarna och sist till bladen,
utan alltsammans finnes på en gång givet, och på vilken punkt man än
riktar uppmärksamheten, finnes det centrala, gemensamma livet, och
först detta gör det speciella, enskilda, levande och begripligt.

Paulus behärskar emellertid båda slagen av disposition, och man
kan betrakta andra korintierbrevet som den yttersta motpolen i detta
avseende till romarbrevet. Det senare fortskrider konsekvent från tan-
kegång till tankegång och låter sig förträffligt disponeras på det för oss
bekanta sättet.

En översikt av innehållet i andra korintierbrevet kan alltså icke be-
traktas såsom en disposition i vanlig mening utan endast såsom ett an-
givande av vissa hållpunkter i den fortskridande framställningen.

En sådan översikt torde kunna taga följande form:

Hälsning och tack 1:1-11

I. Det apostoliska ämbetets smälek och härlighet
gentemot förtalet mot Paulus 1:12-7:16

1. Förtalet för lättsinne, opålitlighet, vankelmod 1:15-2:17
2. För självförhävelse och översitteri 3:1-4:6

Bokstaven som dödar och Anden
som gör levande 3:1-6
Det gamla förbundets skrifter bli fullt
klara först genom Kristus 3:7-4:6

3. Apostlaämbetets bärande kraft. Förvandling.
Försoning. Nyskapelse. 4:7-6:10

Guds kraft bär genom livet 4:7-18
Den bär genom döden 5:1-10

Gud, som var i Kristus och försonade
världen med sig själv, är ock genom
Kristus i aposteln, och det är Han, som
genom aposteln talar förmaningens och
frälsningens ord 5:11-21
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Om någon är i Kristus, så är han en ny
skapelse 5:17

4. Församlingens förhållande till aposteln 6:11-7:16

II. Insamlingen till de palestinensiska kristna 8:1-9:15
1. Vädjan om slutförande av den påbörjade

insamlingen 8:1-15
2. Hur den insamlade gåvan skall uppbäras

och förvaltas 8:16-9:5
3. Frikostigheten i givandet och dess välsignelse 9:6-15

III. Slutuppgörelse med de falska apostlarna 10:1-13:10
1. Avvisande av beskyllningen för svaghet

och feghet 10:1-18
2. Pauli berömmelse 11:1-15
3. Jämförelse med de falska apostlarnas

anspråk 11:16-33
4. Pauli högsta stolthet: att Guds kraft full-

komnas i hans svaghet 12:1-10
5. Det rätta apostlaämbetets verkningar 2:11-13:10

Det är Kristus, som talar i aposteln 13:3
Den kristne må ock pröva sig själv, om
Kristus är i honom. Varom icke, så
håller han inte provet 13:5
Icke mot sanningen utan endast för san-
ningen förmå vi något 13:8
Den myndighet, som Herren har givit
sitt ombud, är en myndighet till att
uppbygga och icke en myndighet till att
nedbryta 13:10

Avslutande förmaning 13:11-13
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Hälsning och tack
1:1-11

»Såsom Kristuslidanden till överflöd komma över oss, så kommer
ock genom Kristus tröst till oss i överflödande mått» (1:5).

Paulus börjar detta brev till församlingen i Korint på liknande sätt
som det första brevet till församlingen. Även nu har han en medhjäl-
pare vid nedskrivandet av brevet, och denne medhjälpare betraktas av
Paulus som medavsändare. I första brevet var det Sóstenes, här är det
Timóteus. Den senare är ju mycket mera känd för oss genom Pauli
övriga brev och genom andra skrifter, icke minst Apostlagärningarna,
än Sóstenes. Timóteus är också medhjälpare vid avfattandet av breven
till filipperna, till kolosserna och till Filémon samt, tillsammans med
Silvanus, av breven till tessalonikerna.

Timoteus var ju icke blott medhjälpare vid avfattandet av brev, han
var Pauli medarbetare i dennes apostoliska verksamhet. Han hade tro-
ligtvis blivit införd i kristendomen av Paulus, och han hade av Paulus
utnämnts först till medarbetare och vidare till ledare och uppfostrare av
kristna församlingar. Paulus nämner honom också uttryckligen såsom
medarbetare (synergós, sunergóv) i Rom. 16:21. Vid det första bre-
vets avfattande var Timoteus icke hos Paulus, utan denne hade sänt
honom till Macedonien och befallt honom taga vägen över Akája och
därmed över Korint, för att han där bl.a. skulle personligen taga itu
med de missförhållanden, som Paulus behandlar i första korintierbre-
vet. Så säger ju Paulus i 1 Kor. 4:17: »Just för denna saks skull sänder
jag nu till eder Timoteus, min älskade och trogne son i Herren; han
skall påminna eder om, huru jag går till väga i Kristus, i enlighet med
den lära, jag förkunnar allestädes, i alla församlingar». Och i slutet av
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brevet säger han (1 Kor. 16:10): »Men när Timoteus kommer, så sen
till, att han utan fruktan må kunna vistas hos eder. Han utför ju Herrens
verk, han såväl som jag.»

Liksom första korintierbrevet ställes detta andra brev i första rum-
met till församlingen i Korint, dock icke uteslutande dit, utan till alla
kristna i den provins, vars huvudstad Korint var, nämligen Akája. Vissa
saker, som behandlas i brevet, röra ju endast församlingen i Korint,
men det innehåller dessutom allmänna lärdomar, som gälla för alla.
Han kunde likaväl, som i första brevet, ha vänt sig till alla kristna på
alla orter. När han nu särskilt nämner Akája, betyder detta, att han me-
nar, att hans brev med det första skall göras bekant för och uppläsas i de
olika församlingarna i Akája.

Den, som talar i detta brev, är naturligtvis i främsta rummet Paulus
själv, och han talar här liksom förut och alltid såsom apostel, det är: på
Kristi vägnar och med Kristi auktoritet. Men då han har satt Timoteus
som medavsändare, inbegriper han ofta även honom såsom ett med-
vittne och en borgen, och liksom av blygsamhet och försynthet. Ty hos
Paulus förmäler sig en oinskränkt självmedvetenhet å Kristi vägnar med
en stor ödmjukhet å egna vägnar. Vi se honom sålunda i brevet lika ofta
säga »vi» som »jag». När han säger »jag», är det vanligtvis intet tvivel
om att han menar sig själv, ehuru även det retoriska »jag» förekommer,
som, ehuru det inbegriper den talande, oftast avser en allmän sanning
eller ett antagande. Ett känt exempel är ju början av kärlekens höga
visa i 1 Kor. 13: »Om jag talade med människors och änglars tunga
men icke hade kärlek» etc., något som naturligtvis icke endast gäller
Paulus utan varje kristen och varje människa. Men, när Paulus säger
»vi», är det icke alltid så gott att veta, vilka dessa »vi» äro. Ibland är det
alltså Paulus och Timoteus, ibland betyder det »vi apostlar», såsom när
han talar om »det evangelium, vi predika» (2 Kor. 11:4). Naturligtvis
kan han också i detta »vi» innefatta alla kristna: för oss kristna gäller
det och det. Men slutligen användes ordet »vi», när Paulus menar »jag»,
men det är då aldrig det majestätets vi, som av ålder användes i kejsares,
konungars och furstars proklamationer (»plurális majestátis») utan sna-
rare en ödmjukhetens och tillbakadragenhetens vi (»plurális
humilitátis»). Dessa olika vi kunna flyta samman, just därför att apos-
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teln liksom den kristne, när han talar, talar i enlighet med det nya livet,
i vilket alla äro sammanslutna och leva i en stor helhet och enhet, i
Kristus, i Herren Guds tempelbyggnad. Det liv, som Paulus lever, det
lever han icke mer i sitt gamla liv, utan »Kristus lever i mig» (Gal.
2:20), och detta Kristi liv lever han icke för sig själv utan för dem, för
vilka Kristus lidit och dött. Denna sista synpunkt kommer nu särskilt
till synes i det tack, med vilket han efter hälsningen börjar brevet:

»Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, och Timoteus, bro-
dern, till Guds församling, som är i Korint, med alla de heliga, som äro
i hela Akája. Nåd vare med eder och frid ifrån Gud vår Fader och Her-
ren Jesus Kristus.»

»Lovad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, barmhärtighetens
fader och all trösts Gud, som tröstar oss i all vår nöd, så att vi skola
kunna trösta dem, som äro i all nöd, genom den tröst, som vi själva
tröstats med av Gud.»

För de uttryck, såsom »apostel» och »heliga» o.s.v., som Paulus här
använder på samma sätt, som i början av första korintierbrevet, kan
hänvisas till vad som sades i samband med behandlingen av begynnelse-
orden i det brevet. När Paulus nu riktar tacket till »Herrens, Jesu Kristi,
Gud och Fader», så är det för att erinra om, att den Gud, de kristna fått
nåden tillhöra och känna, är den sanne Guden, just Kristi Gud. Ty ingen
har någonsin lärt känna Gud eller sett Gud genom några egna tankar
eller begrepp om Gud. Sådana skapa endast en avgud (jfr vad som sagts
i samband med 1 Kor. 8), utan den enfödde Guden, som är i Faderns
sköte, han har uppenbarat honom. Kristus, som själv är i Gud och av
Gud och är Gud, han har bragt människor i verklig förbindelse med den
levande, sanne och verklige Guden, såsom det utföres i början av
Johannesevangeliet. Så säger också Jesus Kristus själv i detta evang-
elium (Joh. 20:17): »Gå till mina bröder och säg till dem: ’Jag far upp
till min Fader och eder Fader, till min Gud och eder Gud’».

Denne levande Gud, han är alltså en Gud, som icke är en de blotta
tankarnas och begreppens avgud, utan han är en Gud, som omedelbart
förnimmes i sina verkningar. Och den Guds förnimbara verkan, som
Paulus nu här särskilt nämner, är »trösten i nöden». Gud är en tröstens
Gud, en tröstande Gud, en Gud, som ger tröst. Denna tröst består icke i
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några blotta tröstande ord, som lindra smärtan och hjälpa till resigna-
tion i motgångar och betryck, utan hans tröst är en kraft. Det är en kraft
från Gud, som yttrar sig i den inre, outsägliga glädje och frid, som
upphäver all bedrövelse och övergår allt förstånd. Och den är icke en
kraft blott given till den enskildes gagn och båtnad. Aposteln har fått
denna tröst förnämligast för att kunna trösta andra, och han tackar Gud
just för detta. Apostlaämbetet innefattar även att meddela åt de kristna
den gudomliga kraften och glädjen. Och då denna kraft icke är liten
eller endast rår med att hjälpa i små vedervärdigheter, så har också
Paulus förmånen att kunna hänvisa till att den nöd, i vilken han själv
fått kraft, är en mångfaldig och stor nöd, som innefattat faror till själva
livet.

Det är i själva verket Kristi egna lidanden, som aposteln får vara
med om, eftersom ju Kristus lever i honom. Och dessa Kristuslidanden
komma över honom till övermått. Så säger han i brevet till filipperna
(3:10): »Ty jag vill lära känna honom och hans uppståndelses kraft och
få känna delaktighet i hans lidanden, i det jag bliver honom lik genom
en död sådan som hans». Dessa Kristuslidanden äro icke någon tillfäl-
lighet, som han blott här i brevet till Korint av en eller annan anledning
anför, utan de höra samman med hans hela kristna liv. De äro dock inga
lidanden i vanlig, världslig mening, ty de uppbäras av den outsägliga
kristna glädjen och kraften. Det är icke en svag människas sentimen-
tala och resignerade lidande, utan det är den genom Guds kraft starkes
glada och segerrika vandring genom detta livets svårigheter och mödor
och nöd:

»Ty likasom Kristuslidandena överflöda på oss, så överflödar ge-
nom Kristus även vår tröst. Antingen vi nu drabbas av nöd, så är det till
eder tröst och frälsning, eller vi bliva tröstade, så är det (likaså) till eder
tröst, som verkar till uthärdande av samma lidanden, som även vi lida.
Vi hysa ett fast hopp i fråga om eder, vetande, att, såsom I ären med-
delaktiga i lidandena, så ären I det även i trösten.» Såväl lidandena som
trösten ha sin grund i den verkliga gemenskap, som finnes mellan alla
de kristna, då de ju äro lemmar av samma kropp.

Varför tager nu Paulus här just lidandet, nöden och trösten och kraf-
ten i nöden till ämne för tacksägelse? I första korintierbrevet var ämnet
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för hans inledande tacksägelse den rika välsignelse, som kommit för-
samlingen till del. Ha nu förhållandena så ändrats, att han icke längre
kan tacka för andens välsignelse över församlingen, utan det i stället är
nöden och svårigheterna, som mest falla i tankarna? Detta vore nog att
missuppfatta läget och Pauli tankegång. Liksom Kristuslidandena och
glädjen i Kristus äro något, som Paulus ständigt har erfarenhet av, —
och som han direkt eller indirekt omnämner i alla sina brev, — så är här
ingen förtäckt antydan om, att han icke längre har något att tacka Gud
för beträffande det kristna livets tillväxt i församlingen. Utan han näm-
ner denna tröst, därför att han verkligen vill ge församlingen i dess
helhet del av den övernaturliga tröstens och glädjens kraft, som kom-
mit på hans lott. Detta ligger nu också särskilt nära till hands, därför att
både församlingen och han själv nyligen fått erfara åskådliga exempel
på de städse närvarande Kristuslidandena. Och han går därför omedel-
bart över till att nämna om de färska erfarenheter han har av detta:

»Ty vi vilja icke, att I skolen vara okunniga, bröder, om den vår nöd,
som hände (oss) i Asien, att vi betrycktes övermåttan, över förmåga, så
att vi förtvivlade till och med om livet.» Vilket tillfälle eller vilken hän-
delse, Paulus här åsyftar, veta vi intet säkert om, och det är fruktlöst
och ofruktbart att söka sammanställa den med någon bestämd händelse,
som berättas i Apostlagärningarna, exempelvis guldsmeden Demetrius’
upplopp i Efesus (Apg. 19:23-40). Att det rör sig om händelser i Efesus,
torde däremot vara troligt. Huvudsaken är här, att det betryck Paulus
talar om, innebar en verklig livsfara.

Det är icke en gång, som Pauli liv svävat i fara, utan ofta. Viktigt är,
att Paulus betonar, att hans nöd var övermåttan stor och »över förmåga».
Detta är icke sagt i någon motsägelse till att den tröst, han fått av Her-
ren, gett honom kraft i varje nöd och svårighet. Ty det är just därige-
nom, att denna nöd var övermåttan stor och just över hans förmåga,
som Paulus kunde så starkt få erfara och betyga denna Guds kraft.

Det är ju en grundton i Pauli kristna erfarenhet, också given honom
genom uppenbarelse från Kristus, att »kraften fullkomnas i svaghet» (2
Kor. 12:9). Det är genom att Guds kraft uppenbarar sig, just då nöden
är över förmåga, som det blir klart, att den gudomliga trösten, kraftens
och glädjens makt, räcker till för alla livets förhållanden och aldrig
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sviker, utan bär även genom livsfara och i dödens stund. Därför fortsät-
ter Paulus:

»Utan själva ha vi i oss själva haft dödsdomen, på det att vi icke
skulle förlita oss på oss själva, utan på Gud, som uppväcker de döda».
Ty det, att Gud uppväcker de döda, ligger inneslutet i att han är Herre
över liv och död: han är den som ger liv, både i livet och i döden.

»Och ur en sådan dödsnöd frälste oss Gud och skall frälsa, han, till
vilken vi satt vårt hopp, att han även skall frälsa, i det att också I med-
verken genom bön för oss, på det att av många människor genom mångas
böner må tackas för oss, för nådegåvan till oss.»

Man får icke fatta detta Pauli sista uttalande såsom något blott fromt
talesätt eller som en retorisk formel. Paulus lade stor vikt vid förbön
för medbröder i Kristus. Man beder för den, som är i nöd, och man
tackar för dens räddning, som varit i nöd. Och det är icke bara den ene
eller andre enskilde kristne, som beder för och tackar för den ene eller
andre medkristne, utan det förutsättes här att det är något allbekant och
ofta förekommande, att flera komma tillsammans för att förebedja och
frambära tacksägelse för andra. Förbön och tacksägelse äro fasta mo-
ment i den gemensamma gudstjänsten. Paulus räknar med, att han själv
är föremålet för den korintiska församlingens förböner och tacksägelser.
Och dessa förböner och tacksägelser, de äro ett uttryck för församling-
ens kristna liv, ty de äro uttryck för den kristna gemenskapen (koinonía,
koinwnía).
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I.
Det apostoliska ämbetets smälek och

härlighet
1:12-7:16

När Paulus nu går att avhandla de omständigheter, som utgöra den
egentliga anledningen till brevet, så är det första, han tager itu med, de
smädelser och det förtal, han varit och är utsatt för av vissa motstån-
dare i Korint och annorstädes. Man skulle ju kunnat vänta, att, då han i
inledningen till brevet talat om det betryck och de vedervärdigheter av
olika slag, som han varit utsatt för, han nu skulle taga detta förtal och
denna smälek såsom ett ytterligare exempel på sådana vedervärdighe-
ter. Men det gör han nu icke. Det förtal, för vilket Paulus är utsatt,
behandlar han icke egentligen såsom ett betryck, som drabbar honom
själv. Snarare blir förbindelsen med talet om besvärligheter och be-
tryck den, att den smälek, som drabbar Paulus, bör betraktas som ett
lidande, sim drabbar församlingen. Det är ju så, att när Kristus smädas,
så lida de kristna och Guds församling av denna smälek. Aposteln är ju
Kristi sändebud, hans verktyg och ställföreträdare, så att den smälek,
som drabbar honom i hans ämbete, det är en smälek, som också drab-
bar Kristus själv, även om det icke formellt är riktat mot Kristus, och
därmed är det ett lidande och en nöd för församlingen. Församlingen är
ju också andligen »född» av Paulus. Vare sig församlingen själv för-
nimmer det som ett lidande eller icke, så är det en verklig skada, ett
frätande sår på dess kropp.

Vi ha nu också all anledning att antaga, att detta lidande var medve-
tet för många i Korint, troligen för de flesta. Ty även vid den tid, då
Paulus skriver dessa ord, liksom fallet var, då han skrev första korinti-
erbrevet, äro församlingens flesta medlemmar lojala mot honom. Men
det, som göres av en del av församlingen eller som sker i församlingen,
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för det får församlingen i dess helhet på visst sätt taga ansvar. Därför
behöver församlingen och naturligtvis framför allt de trogna och frid-
samma få del av den tröst, om vilken han talade i inledningen till bre-
vet.

En sådan tröst kan han nu ge dem redan genom att såsom en över-
gång till tillbakavisandet av förtalet och anmärkningarna mot honom,
erinra om vad han, i kraft av Guds hjälp och nåd, kan berömma sig av
och försvara sig med:

»Ty vår berömmelse är detta, som är vårt samvetes vittnesbörd, att i
Guds helighet och renhet, icke i köttslig vishet utan i Guds nåd, ha vi
vandrat i världen, men framför allt i förhållande till eder. Ty icke annat
skriva vi till eder, än vad I läsen och även utläsen, och jag hoppas, att I
skolen utläsa det fullkomligt, liksom I även utläsen (ur) oss, att vi äro
eder berömmelse, liksom även I ären vår på vår Herre Jesu dag.» Pauli
eget samvete kan ge honom det vittnesbördet, att han vandrar i gudom-
lig helighet och renhet. Bakgrunden till ett sådant starkt påstående, som
måste förstås bokstavligt, är Pauli grundtanke och grunderfarenhet av
att icke mera leva sitt jag, utan att Kristus lever i honom, och att det är
Guds kraft, som bryter igenom i hans svaghet och fullkomnas, det vill
säga är fullkomligt i den. Hans samvete är således icke något i hans
natur givet samvete, utan det är Kristus själv, och Pauli samvetes vitt-
nesbörd om honom är Kristi vittnesbörd om sig själv. Det är i sitt
apostoliska, ämbete såsom Kristi verktyg, som Paulus, — i den mån
han genom fullkomlig självutblottelse blott är ledd av Kristus, — ver-
kar i gudomlig helighet och renhet i uppsåt och tankar.

Om det är Kristus själv, som verkar i honom, så kan det icke vara
någon köttslig vishet, varmed han bedriver sitt apostoliska verk såsom
arbetare för Guds rike och kristendomens utbredande. Den köttsliga
visheten är den sluga beräkning, den kloka planläggning och förmåga
att räkna med yttre möjligheter, som utmärker den, som icke tror på
Kristi kraft och icke lever i och av Kristi ande. I det Paulus säger och
skriver kan icke dölja sig några mänskliga beräkningar, utan det, han
skriver, är menat, såsom det är sagt och skrivet, såsom vore det skrivet
och sagt av Kristus själv. Därför skall man därav icke söka och icke
kunna utläsa något annat.
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Det är nu visserligen sant, att, ju mer andeingivet ett tal eller en
skrift är, desto svårare är det att tolka det sagdas och skrivnas fulla och
yttersta innebörd och mening. Det har ju det gudomligas rikedom i sig.
Det är det ena skälet. Och det andra är, att det språk och de ord, i vilka
den gudomliga sanningen skall taga sig uttryck, äro ju ett språk och
ord, som eljes äro använda i världsliga, »själiska», för anden främmande
sammanhang. En fullkomlig förståelse är därför icke möjlig, annat än i
den mån den läsandes ande blivit vaken och mogen inom honom, så-
som Paulus redan utfört i kap. 2:6-16 av första korintierbrevet, och som
han kommer till från annan synpunkt längre fram i detta andra korintier-
brev, nämligen i kap. 3:12-18. Paulus är nog medveten om den egen-
domlighet med hans brev, som i 2 Petri brev 3:16 uttryckes sålunda: »i
dem finnes ett och annat, som är svårt att förstå, och som okunniga och
obefästa människor vrångt uttyda, såsom de ock göra med de övriga
(heliga) skrifterna, sig själva till fördärv».

Därför kan Paulus endast uttala den förhoppningen, att korintierna
en gång i framtiden skola kunna fullkomligt förstå, vad han säger. Men
vad de säkert kunna veta, det är dock, att svårigheten att förstå icke
beror på att det ligger något avsiktligt illfundigt och fördolt i det, han
skriver, lika litet som i honom själv. Och honom själv känna de ju dock
till en icke så liten del genom den erfarenhet, de hava, av hans verk-
samhet bland dem. Honom själv kunna de ju »utläsa», åtminstone så
mycket, att de ur honom »utläsa», att han är deras berömmelse: de ha
rättighet att berömma sig av honom såsom den, som »fött dem till liv
genom evangelium» (1 Kor. 4:15), och det är ingen liten berömmelse. I
gengäld berömmer han sig av dem, ty de äro ett bevis på att han verkat
Guds verk i Kristi tjänst.

1. Förtalet mot Paulus för lättsinne, opålitlighet och
vankelmod
1:15-2:17

»Guds löften ha i Kristus fått sitt ’ja’, därför få de ock genom ho-
nom sitt ’amen’» (1:20).
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»Gud har givit oss Anden till en underpant i våra hjärtan» (1:22).
»Gud vare tack, som i Kristus alltid för oss fram i segertåg» (2:14).
»Vi schackra icke med Guds ord, såsom många göra; utan av rent

sinne, drivna av Gud, förkunna vi ordet i Kristus, inför Gud» (2:17).
När Paulus hänvisar till sin berömmelse och sitt samvetes vittnesbörd,

så har han redan börjat med ett bemötande av det förtal och de onda
rykten om honom, som utbretts i Korint och väl även annorstädes. Nu
kommer han direkt in på de olika konkreta saker, man anfört emot ho-
nom, och som man använt för att styrka riktigheten av förtalet.

Om det om de missförhållanden i Korint, som behandlas i första
brevet, gäller, att de icke få överdrivas, framför allt icke så, att man tror,
att de på något sätt voro värre än sådana, som förekomma i modern tid,
så gäller det om förtalet mot Paulus, att detta icke får förringas, så att
man tror, att det var ringa och obetydliga beskyllningar, som riktades
mot Paulus, men att Paulus såsom lättsårad och känslig tog dessa hår-
dare än vad en nutida kristen skulle göra. Det förtal, som fördes mot
Paulus, var verkligen av grövsta och allvarligaste slag, liksom förtal ju
gärna brukar vara, även om de för alla kända saker, man hade att anföra
mot Paulus, kunde te sig skäligen obetydliga. Det är ju ofta så, att för-
talet bygges upp på småsaker eller rena intigheter, men det, som sedan
ljuges ihop, är till sitt innehåll icke obetydligt.

Man har kanske i den kristna kyrkan och församlingen liksom tve-
kat att riktigt återge det förtal, som Paulus fick lida, och detta utav
något slags skygghet för att en skugga av misstanke skulle falla på
Paulus genom att förtalet anfördes. Det har varit samma sak med Jesus.
Av något slags vördnad för hans gestalt har man gått omkring de stäl-
len i evangelierna, som berätta om eller antyda de låga omdömen och
det förtal, som hans fiender utbredde och utspredo om honom.

Och dock blev ju redan Jesus, vilkens fiender ju till slut drevo det till
hans död, utsatt för all sorts förtal, även det skamligaste. Om honom
utbredde man talet: »se, vilken frossare och vindrinkare, publikaners
och syndares vän» (Matt. 11:19, Luk. 7:34). Detta sades på sin tid med
grövre språk, som översatt till modern svenska bättre skulle kunna åter-
ges så: »det är en rumlare och festprisse, som mest är i sällskap med
dåligt folk».
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Så var det icke heller några milda omdömen, som utgjorde innehål-
let i förtalet mot Paulus. Man tvekade icke att säga, att han var lättsin-
nig, obeständig, opålitlig, högfärdig, feg, oärlig i penningaffärer, sni-
ken o.s.v. Man berättade säkert då också om skamliga ting, som han
skulle ha gjort. Sedan är det en annan sak, att de av alla kontrollerbara
och kända ting, som kunde anföras som bevis för beskyllningarna emot
honom, voro av obetydlig art och till sin tolkning berodde på missför-
stånd.

Hur reagerade Paulus på förtalet? Var han känslig och lättsårad, kände
han sig bedrövad eller uppbragt över att man så förtalade honom? Det
finnes i Pauli brev mycket få uttalanden, som kunna tydas i den rikt-
ningen. Vi må betänka, att Paulus icke levde i lugn och frid i någon
krok av världen och hade en borgerlig sysselsättning med bestämd ar-
betstid, som gav honom tid att tänka på de oförrätter, som hände ho-
nom, och grubbla över dem. Han var icke heller i ett sådant läge, att
han var angelägen om att komma framåt i världen, ha goda affärsför-
bindelser, eller gott anseende till förmån för sitt näringsfång eller sin
karriär. Utan hans tankar voro från morgon till kväll och genom nattens
vakna timmar sysselsatta med ett enda problem: att förkunna evang-
eliet och låta budskrapet om frälsningen i Kristus bli kunnigt för män-
niskor. Och det var ingen tom fras, när han sade: »Nu lever icke mera
jag, utan Kristus lever i mig». Paulus torde därför haft föga tid eller
intresse till övers för de ärekränkningar, som drabbade honom själv.
Lägger man därtill hans strapatsrika liv och de faror, han ständigt var
utsatt för både genom förföljelser och hot till livet från människor och
genom sjukdom och fara för livet under resor, så förstår man, att han
icke kan ha haft så mycket till övers, vare sig av tid eller kraft, att tänka
på sådana mindre besvär som förtal mot honom.

Det förtal, som drabbat Paulus, hörde förvisso till de Kristuslidanden,
som den kristne nödvändigt måste utstå av »de rättfärdiga». Men Pau-
lus räknar icke så mycket på detta såsom sitt eget personliga Kristus-
lidande. Varför tager han då upp detta förtal till behandling? På denna
fråga behöver man icke tveka om svaret: det är för att detta förtal icke
endast blir ett personligt nedsvärtande av honom såsom enskild män-
niska utan även drabbar hans apostoliska ämbete och därmed det verk,



296

han utför, och den tjänst, han uppehåller i Kristi ställe. Därmed blir
detta förtal till skada för Guds församling och till skada speciellt för
den församling, där det bedrives, i detta fall Korint. Det är alltså i dess
egenskap av en smädelse mot evangelieförkunnarens ämbete, som Pau-
lus upptager och anser sig behöva bemöta det perfida förtalet mot ho-
nom. Det är givetvis också det egentliga motivet hos dem, som förtalat
honom, att de velat komma åt hans ämbete och skada hans verk.

Det är intressant att märka, att Paulus icke nu börjar med att direkt
avvisa de lögner, som utspritts om honom, utan går till de småsaker,
som ur verkligheten framdragits emot honom. En av dessa har tydligen
varit en av honom företagen ändring i resplanerna, varigenom belacka-
rna fått tillfälle säga: »Ni ser själva, att han är opålitlig. Han har sagt,
att han skulle komma till Korint på en tid och göra en resa på ett visst
sätt, och nu har han icke gjort, som han sade.» Stillsamt förklarar nu
Paulus, hur det förhöll sig med dessa ändrade resplaner:

»Och i denna tillförsikt», nämligen att Paulus är församlingens be-
römmelse och församlingen Pauli, »tänkte jag komma först till eder,
för att I skullen få ännu ett kärleksbevis. Genom eder stad ville jag
alltså taga vägen till Macedonien, och jag skulle sedan från Macedonien
återigen komma till eder, för att då av eder utrustas för resan till Judeen»,
d.v.s. för resan med den insamlade penninggåvan till de kristna i Jeru-
salem. »Så tänkte jag, och icke har jag väl därför nu handlat i lättsinne?
Eller plägar jag kanhända fatta mina beslut efter köttet, så att hos mig
’ja är ja och nej är nej’.»

De planer, som uppgöras av den, som är i Kristi tjänst, det är icke
planer uppgjorda med klok och slug beräkning efter de yttre möjlighe-
ter, som föreligga, och efter de stämningar och förutsättningar, som
förefinnas hos de människor, som komma i fråga, utan dessa planer
sammanhänga med en inre orsakskedja, som genombryter den yttre
och ofta icke ens får taga hänsyn till denna. När Paulus uppgör planer
eller tänker sig företag, så gör han det endast såsom ett verktyg för
Kristus och hinner icke eller kan helt enkelt icke reflektera över, hur
detta skall te sig för den, som räknar, som om Kristus icke funnes eller
Guds kraft icke vore verksam i och under det, som sker i det yttre.
Därför kan det hända, att en Kristi apostels företaganden komma att
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förefalla den ytlige betraktaren, vilken endast räknar med yttre samman-
hang, såsom inkonsekventa och sammanhangslösa. Men den, som ser
på den inre sak, som det är fråga om, och den verkan, som egentligen
utföres: Kristi evangeliums, kristendomens verk, han ser, att där icke
föreligger någon tvetydighet och något lättsinne. Den som ser på, vad
detta verk inneburit, och vad det medfört, han ser av resultatet, att det,
som skenbart — nämligen för den ytlige betraktaren — var menings-
löst, sammanhangslöst och inkonsekvent eller vankelmodigt, i själva
verket visat sig ha en gudomlig konsekvens, fasthet och mening. Så
kan Paulus säga:

»Ingalunda, så sant Gud är trofast: vad vi tala till eder, är icke ja och
nej. Ty Guds Son, Jesus Kristus, som bland eder har blivit predikad
genom oss, genom mig och Silvánus och Timóteus, han kom ju icke
såsom ja och nej, utan ja har kommit i och genom honom. Ty Guds
löften, så många de äro, hava i honom fått sitt ja; därför få de ock ge-
nom honom sitt Amen, på det att Gud må bliva ärad genom oss.»

Det har anmärkts på och undrats, att Paulus icke nu kommer fram
till det, som väl egentligen borde bevisas, nämligen att Guds sannfär-
dighet också har inverkat på Paulus själv och fyllt honom med
sannfärdighetens ande. Detta är att alldeles misskänna Pauli mening.
Guds sannfärdighet, som uppenbarat sig i uppfyllelsen av löftena ge-
nom Kristus, är just Pauli sannfärdighet. Någon annan »Paulus» tager
nämligen Paulus icke med i betraktande än den Paulus, som »icke mer
är jag» utan i vilken Kristus lever. Det är evangelieförkunnaren, apos-
teln, Kristustjänaren Paulus det är fråga om. Någon annan Paulus bryr
sig Paulus icke om att försvara: den existerar icke för honom. Alltså har
Paulus bevisat, att han är pålitlig och sannfärdig, just genom att han
tvingar läsaren att erkänna, att Gud är sannfärdig och att hans löften
blivit uppfyllda. Ty detta är det, för vilket Paulus arbetar, och som har
skett i Korint: människor ha förts till Kristus, blivit födda till nytt liv,
och därigenom fått erfara, att Gud i Kristus svarat ja på den frågan:
»skola löftena uppfyllas?» Och drivna av Kristus och hans ande måste
de kristna till detta Kristus-Ja svara: »Amen, det är förvisso så!»

Vem är det nu, som egentligen kan bekräfta, och som också bekräf-
tar sannfärdigheten av Guds verk? Det är Gud själv. »Den, som befäs-
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ter oss såväl som eder i Kristus, och den, som har smort oss, det är Gud,
han, som har satt sitt sigill på oss och givit oss Anden till en underpant
i våra hjärtan.»

De ord, som Paulus här uttalar, gå vida utanför det tillfälliga förhål-
landet mellan Paulus och hans förtalare, som här avhandlas. Liksom
ofta, eller snarare alltid, kommer Paulus vid behandlingen av ett kon-
kret och tillfälligt ärende eller problem in på kristna grundsatser och
sanningar av allmängiltig innebörd. Här är det hela det kristna livet och
den kristnes förhållande, som får sitt uttryck. Ordets tjänare (aposteln
och prästen) likaväl som den kristne kan säga i alla tider: »Den, som
befäster oss såväl som eder i Kristus, och som har smort oss, det är
Gud».

I början av första korintierbrevet talade Paulus också om att de kristna
blevo befästa (se ovan till 1 Kor. 1:6, 8). ’Befästa’ är att infoga i gemen-
skapen med Kristus, där den kristne är fast förankrad, säkert tryggad.
Han står icke ensam vare sig inför Gud eller inför livets stormar och
världens bedrägeri och försåt, utan han är i Kristus såväl inför den Högsta
makten som inför världens och livets fåfänglighet, växlingar och fällor.
Liksom Gud har smort Kristus, d.v.s. insatt honom till frälsaregärning,
så har han ock sänt oss och bestämt oss till vår uppgift. Därför har Gud
ock satt sitt sigill på oss och därmed bestyrkt, att vi äro hans tillhörig-
het, men också att han gett oss sin prägel. Som en underpant och ett
även för oss själva likasom synligt och förnimbart, ständigt närvarande
levande tecken på att det är så och att Gud, som i oss begynt ett gott
verk, också skall fullborda det och låta oss få vara med i fulländningens
värld, har han gett oss sin Ande. »Anden vittnar med vår ande att vi äro
Guds barn», säger Paulus längre fram i brevet till romarna, kap. 8:16,
och detta uttalande kan sägas vara en kommentar till eller utläggning
av detta ställe.

Man märker, att Paulus i dessa bägge verser anknyter till treenigheten:
Gud befäster i Kristus och ger oss sin Ande som underpant.

I samband med förklaringen över sina ändrade planer ger Paulus
även en förklaring över, varför han icke kommit till Korint, och över,
varför han skrev ett brev till församlingen om vissa saker, nämligen ett
brev, som han sänt mellan det av oss som första korintierbrev kända
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och det av oss så kallade andra korintierbrevet. Detta senare brev var
enligt hans egen utsago ett brev, som skrevs under mycken sorg och
bedrövelse, en bedrövelse, som hade sin grund i den kärlek, han hade
till församlingen, ungefär som en fader känner sorg och bedrövelse,
när han måste skriva ett förmaningens brev om någon allvarlig och
smärtsam sak till sin son. Paulus känner sig ju som och kallar sig för-
samlingens andlige fader.

»Jag kallar Gud till vittne över min själ, att det är av skonsamhet
mot eder, som jag ännu icke har kommit till Korint. Detta säger jag
icke, som om vi vore herrar över eder tro. Fastmer äro vi edra medarbe-
tare till att bereda eder glädje, ty i tron stån I fasta.» När det gäller
själva trons faktum, behöver församlingen icke tuktomästare eller
förmanare, ty i den stå de fasta. Det är endast i lära och sed, som de
alltfort behöva ledning och undervisning. När nu Paulus av skonsam-
het ännu icke kommit till Korint, så är det icke för att skona dem från
förebråelser för bristande tro, utan det är för att skona dem från tillrät-
tavisningar i sed och lära, exempelvis huru de böra förhålla sig emot
dem, som vålla splittring i församlingen, och dem, som förtala och smäda
Kristi tjänare i deras ämbete, framför allt då evangeliets förkunnare.
Han kunde även ha den förhoppningen, att förhållandena förbättrades
eller ordnades på rätt sätt, innan han kom till dem, så att han, när han
kom, icke behövde vidröra några obehagliga angelägenheter. Denna
möjlighet var också det mellanliggande brevets syfte.

»Jag satte mig nämligen i sinnet att icke återigen komma till eder
med sorg. Ty om jag bedrövat eder, vem skulle då bereda mig glädje?
Månne någon annan än den, som genom mig hade blivit bedrövad?
Och vad jag skrev, det skrev jag, för att jag icke vid min ankomst skulle
få bedrövelse från dem, som jag borde få glädje av. Ty jag har den
tillförsikten till eder alla, att min glädje är allas eder glädje. Och det var
i stor nöd och hjärteångest, under många tårar, som jag skrev till eder,
icke för att I skullen bliva bedrövade, utan för att I skullen veta den
synnerliga kärlek, som jag har till eder.»

I det brev, som Paulus här omnämner, har han tydligen bl.a. haft en
alldeles särskild angelägenhet att anmärka på och uppmana försam-
lingen att taga itu med. Det har varit en bestämd person, som förorsakat
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bedrövelse, som alltså uppfört sig på något sätt, som Paulus klandrat
och tillhållit församlingen att söka ändring i eller bestraffa. Denna Pauli
uppmaning har man efterkommit, och det tydligen så samvetsgrant och
grundligt, att Paulus nu i stället måste uppmana till att åter visa mild-
het. Den förseelse, denne man gjort sig skyldig till, omnämnes icke.
Man har antagit, att den bestått i någon personlig kränkning av Paulus.
Kyrkofäderna äro så gott som ense om att det är fråga om samme man,
som omnämnes i 1 Kor. 5, han, som gift sig med sin avlidne faders
hustru. Man har sagt, att detta antagande strider emot det faktum, att
Paulus avhandlat denna angelägenhet i ett »bedrövat brev», och att den
i detta brev intog en framträdande plats. Detta skulle icke passa in på 1
Kor. och på 5 kap. i det brevet. Det måste ha varit ett annat brev mellan
1 Kor. och det närvarande brevet. Paulus återkommer till saken i sjunde
kapitlet, där han åter nämner det mellanliggande »bedrövelsens» och
bestraffningens brev och därvid även omnämner den man, som hade
gjort orätt (7:12), men icke heller här angives närmare, vad han gjort.

»Men om en viss man har vållat bedrövelse, så är det icke (särskilt)
mig han har bedrövat, utan eder alla i någon mån, — för att jag nu icke
skall tala för strängt. Den bestraffning han har fått från de flesta bland
eder är nu tillräcklig för honom. I mån alltså nu tvärtom snarare förlåta
och trösta, på det att den där icke går under genom alltför stor bedrö-
velse. Därför uppmanar jag eder att sätta ett beslut i kraft mot honom:
(nämligen) kärlek. Ty när jag skrev, var det just för att få veta, huru I
skullen hålla provet, huruvida I voren lydiga i allting. Den, som I förlå-
ten något, honom förlåter ock jag, likasom jag också förut, om jag har
haft något att förlåta, har inför Kristi ansikte förlåtit det för eder skull.
Jag vill nämligen icke, att vi skola lida förfång av Satan. Ty hans tankar
äro vi icke okunniga om.»

Kapitel 2:5-11 är intressant för den bild det ger av en sida av
kyrkotukten i den första kyrkan. Kyrkotukten har man ju också exem-
pel på och belysning av i 1 Kor. 5:5, enligt vilket ställe Paulus, med
Jesu fullmakt, tillsammans med församlingen avkunnar den domen över
den, som försyndat sig, »att överlämna honom åt Satan till kroppens
fördärv, på det att Anden må bli räddad på Herren Jesu dag», en dom
som, såsom ovan (sid. 89 f.) anförts, troligtvis betyder en bestraffning
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av särskilt slag, ett överlämnande åt sjukdomens tuktan genom att man
undandrog honom det osynliga lekamliga beskydd, som Anden, bönen
och tron omge den kristne med, men däremot icke betydde ett uteslu-
tande, en exkommunicering, ur församlingen. Ett annat fall är det, som
omnämnes i Pauli första brev till Timóteus (1:20), där Paulus säger:
»Till dem, (nämligen som lidit skeppsbrott i tron), höra Hymenéus och
Alexander, vilka jag har överlämnat åt Satan, för att de skola bliva så
tuktade, att de icke vidare smäda».

Här i 2 Kor. 2:5-11 är det också fråga om en, som försyndat sig. Vari
denna försyndelse bestod få vi här icke veta, icke heller få vi veta, vari
domen över honom bestod. Däremot framgår det, att församlingens
»majoritet» avkunnat en sådan dom, men att detta skett på Pauli före-
gående anmaning. Själva domsförfarandet torde sålunda ha varit nog
så likt det, som skildras i 1 Kor. 5:3-5. Såsom Kristi ställföreträdare
och representant och med hans fullmakt har Paulus, frånvarande till
kroppen men närvarande till anden, tillsammans med församlingen
avkunnat domen. Församlingen har dock icke varit en tom dekoration,
som endast sagt ja till en redan av Paulus träffad dom. De ha varit bisit-
tare, som kunnat anmäla avvikande mening om, vari själva straffet skulle
bestå. Talet om en majoritet förutsätter nämligen en minoritet. Vad denna
minoritet yrkat, framgår icke. Emellertid kan man av Pauli formulering
här och i kap. 7 sluta sig till, att denna minoritet icke opponerade sig
mot det straff, som Paulus önskade: de framträda icke som partitagare
för den, som försyndat sig. Troligt är därför, att minoriteten påyrkat ett
ännu strängare straff än Paulus med majoriteten.

Men vad detta ställe speciellt ger inblick i, och som man icke får
någon bild av i 1 Kor. 5:3-5 och 1 Tim. 1:20, det är upphävandet eller
avslutandet av en sådan kyrkotuktshandling. Detta sker också på initia-
tiv av aposteln. Denna består i förlåtelse, som väl måste ske på motsva-
rande officiella sätt som domen och straffutmätningen. Men det stan-
nar icke vid förlåtelsen: han skall också tröstas. Den, som försyndat sig
och blivit straffad, må, då det blivit »nog» (hikanón, (ikanón, 2:6),
återupptagas i den fulla gemenskapen, och detta också verkligen full-
ständigt, och man bör se till, att det icke heller finnes ett enda sår kvar
ens hos den bestraffade: detta är innebörden av tröstandet, som Paulus
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anbefaller. Men därav följer också, att förlåtelsen verkligen icke får
ske, förrän den, som försyndat sig, genomgått den luttring, som Kristus
genom aposteln och församlingen pålagt honom.

Vari den försyndelse bestått, som här bestraffats, och som nu genom
Pauli brev på liknande sätt som bestraffningen förkunnas till förlåtelse,
kunna vi, som sagt, icke veta. Är det nu möjligt, att den, såsom man
gissat, bestått i en personlig kränkning av Paulus? Detta får betraktas
som uteslutet. Först och främst måste uttrycket »personlig kränkning»
för ett nutida öra nödvändigt innebära en kränkning av någon såsom
individ, en kränkning av hans personlighet. Vi ha redan påpekat, att
Paulus icke frågar efter en sådan kränkning. Den kommer för honom
icke i betraktande. Med personen Paulus tager Paulus i sådant sam-
manhang icke befattning. Personliga kränkningar få vidare enligt Pau-
lus över huvud icke göras till en domstolssak, icke ens då de medföra
förfång i ekonomiskt eller socialt hänseende. Om detta har ju Paulus
sagt: »Varför liden I icke hellre orätt? Varför låten I icke hellre andra
göra eder skada?» (1 Kor. 6:7). Självklart är, att när Paulus icke vill, att
den ene brodern skall stämma den andre inför skiljedomstol, ens när
det gäller en civilrättslig tvistefråga, han ännu mindre kan vilja, att en
personlig kränkning skall göras tillföremål för det ojämförligt mera
genomgripande påkallandet av straffdomstolen och kyrkotukten. Om
den personliga kränkningen ger Paulus tvärtom följande regler: »För-
dragen varandra och förlåten varandra, om någon har något att förebrå
(momfä´n échein) en annan. Såsom Herren har förlåtit eder, så skolen
ock I förlåta.» (Kol. 3:13. Jämför Efes. 4:31 f.) »Kärleken hyser ju icke
agg för en oförrätts skull, den tillräknar icke det onda (o>u logízetai
tò kakón)», har ju Paulus sagt i första korintierbrevet 13:5. Och vi
sakna verkligen varje anledning föreställa oss Paulus som en, som väl
anbefaller andra att söka övervinna det onda med det goda och icke
tillräkna det onda, som personligen vederfares en, men som själv skulle
brusa upp och icke blott tillrättavisa den, som personligen förolämpat
honom, utan påkalla hela kyrkotuktens apparat mot honom. Förhållan-
det mellan Paulus och hans församlingar liksom hela Pauli verksamhet
och resultatet av hans verk, det otvivelaktigt innerliga förhållandet till
Kristus, som kännetecknade honom, göra det omöjligt för oss att måla
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honom efter bilden av någon oss bekant hänsynslös s.k. Kristi tjänare
eller moralens väktare, vilken förväxlar sin personliga hämndlystnad
och maktlystnad med nitälskan för Kristi sak eller för något annat all-
mänt intresse. En kränkning mot honom själv tager Paulus, som sagt,
icke upp annat än då det innebär ett hinder för evangeliet. Så kunna vi
även se, att, då han i 2 Tim. 4:14 talar om att Alexander, smeden, gjort
honom mycket ont, så framgår av följande vers, att Paulus därvid tän-
ker på, att denne »häftigt trätt upp emot det vi talat», d.v.s. mot evang-
eliet.

De fakta som här träda fram äro den stränga kyrkotuktens faktum —
som icke, av hänsyn till mäktiga krafter eller personlig fiendskap, ger
fegt utrymme för det som drager ner — vidare det lika fasta faktum, att
förlåtelse och återupprättelse äro den kristnes och det kristna samfun-
dets lika oavvisliga plikt och åläggande av Kristus. Men varken kyrko-
tukt eller återupprättelse kunna utföras utan verkligt uppdrag av och
medverkan från Kristus och hans Ande. Annars blir det icke Kristi verk,
som befordras, utan Satans planer. Och därtill hänföra sig Pauli
avslutningsord: »Jag vill nämligen icke, att vi skola lida förfång av
Satan; ty hans planer äro vi icke okunniga om». Den, som drives av
Kristi Ande och lydigt och vaket lyssnar till honom, han blir icke okun-
nig om Satans planer. Men den det icke gör, han blir lätt ett verktyg för
Satans planer, just då han tror sig fara fram med kraft i det godas tjänst.

Uppenbart kan man i saknad av Andens upplysning befordra det
onda såväl genom att följa regeln att icke bestraffa utan låta det onda ha
sin gång, — man kan då befordra de förstörande krafter som riva ner
Guds tempel, — som också genom att fara strängt fram, — man kan då
bli ett verktyg för sin egen makt- eller hämndlustas satanism, eller be-
fordra annan sådan lustas planer.

Innan Paulus nu övergår till nästa punkt, gör han ett kort omnämnande
av sina ändrade resplaner. Han hade troligen begett sig från Efesus till
Troas, där han naturligtvis då skulle verka för evangeliet, samt givit
Titus i uppdrag att efter besök i Korint och Macedonien möta honom i
Troas. Då emellertid Titus dröjde, kunde Paulus, av oro för vad som
egentligen skedde i Korint, och vad som uppehöll Titus, icke dröja kvar
i Troas, utan for söderut. »Jag kom till Troas för att förkunna evang-
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elium om Kristus, och en dörr till verksamhet i Herren öppnades för
mig. Men jag fick ingen ro i min ande, ty jag fann icke där min broder
Titus. Jag tog då avsked av dem som voro där och begav mig till
Macedonien.»

Det apostoliska ämbetets och predikoämbetets höga uppgift och ära
utgöra själva sitt försvar mot människors fiendskap och förtal. Som
vanligt övergår Paulus med förkärlek från det negativa till det positiva:
»Men Gud vare tack som alltid låter oss triumfera i Kristus Jesus, och
som uppenbarar sin insikts doft genom oss på varje ort. Ty vi äro en
Kristi rökelse åt Gud, bland dem, som frälsas, och bland dem, som
förgås. För de ena äro vi en doft av död till död, för de andra en doft av
liv till liv. Och vem är duglig till detta? Ty icke äro vi, — såsom så
många andra, — schackrare med Guds ord, utan av uppriktighet, ifrån
Gud, tala vi i Kristus inför Gud.»

Såsom Lohmeyer har visat (Sitz.ber. Heidelb. Ak. 1918) var »gu-
domlig doft» ett i samtiden rätt vanligt uttryck. När Paulus nu använder
bilden av doft och rökelse om evangeliet och evangeliets förkunnare,
så är det för att därmed beteckna, att evangeliet genomtränger världen
och där sprider något nytt, som gör sig förnimbart på ett ovanligt och
för världen okänt sätt. Redan i de heliga skrifterna hade den gudomliga
visheten liknats vid en vällukt: Syrak 24:15, 39:13 f. Denna doft länder
både till hälsa och till fördärv. Så talade man också hos fariséerna om
att den gudomliga uppenbarelsen (Lagen) kunde vara både en arom
eller medicin till liv och ett gift till döds (BT Schab. 88 b). Denna lik-
nelse har också funnit insteg hos kabbalisterna (Zohar Gen. 19).

Evangelium är ju faktiskt något, som åstadkommer ett avgörande,
en kris, där det med kraft förkunnas: de ena taga emot det och bli däri-
genom helade, få liv. De andra taga ock intryck av det, nämligen så, att
de förkasta det, och detta skapar fördärv och död.

Viktigt är nu visserligen att det verkligen är evangeliet som förkun-
nas, så att det är Guds kraft, som verkar i förkunnelsen. Paulus hade ju
redan i första korintierbrevet erinrat om, att Gud hade sänt honom »till
att förkunna evangelium, och detta icke med en visdom, som består i
ord, för att Kristi kors icke skall berövas sin kraft» (1:17). Han hade då
också erinrat om, att talet om korset, det rätta evangeliets innehåll, då
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blir anledning till en sådan kris eller avgörelse: det är en dårskap för
dem, som gå förlorade, men en Guds kraft för oss, som bliva frälsta
(1:18).

Det fanns nu redan på Pauli tid sådana, som hellre än att förkunna
det rena evangeliet i dess dårskap men därmed också i dess kraft, schack-
rare med det, det vill säga drevo affärer med det, utnyttjade människor-
nas nöd såväl som deras nyfikenhet till att själva skaffa sig vinning,
göra sig förtjänster och inkomster. Man drevs då av penningbegäret
eller begäret efter mänsklig ära och berömmelse. Då frågade man icke
längre efter, vad Gud ville ha sagt, och vad människor behövde för sin
frälsning, utan efter vad de önskade, vad de uppskattade, och vad de
voro villiga eller läto lura sig att betala pengar för. Man var sålunda
icke driven av Guds Ande, men man påtog sig det ämbete, det kall och
den uppgift, som eljest kommit till genom Andens verksamhet. Detta är
den oförlåtliga synd, som kallas synd mot den helige Ande. Att begagna
predikoämbetet för att tala det, som människor vilja höra, i stället för
det, som Gud vill säga dem, och som de behöva för sin frälsning eller
sin fostran i Kristus, det är enligt Jesus själv det största brott, som kan
begås. Att från predikstolen stämma in i den världsliga kören i stället
för att väcka människors öron för den himmelska lovsången, det är att
schackra med evangeliet. Likaså är det att schackra med evangeliet, då
man av vinningslystnad begagnar människors nyfikenhet och sensa-
tionslystnad, särskilt i upprörda tider, för att tolka de heliga skrifterna
på dagens händelser. Det var en vanlig företeelse bland den gamla kyr-
kans s.k. gnostiker, varvid det särskilt var Daniels bok och sedermera
Uppenbarelseboken, som man ägnade sitt intresse. Därigenom skända-
des de heliga skrifterna och vanhelgades predikoämbetets heliga upp-
gift.

Mot sådana schackrare med evangeliet hade Paulus en sådan mot-
vilja och för att bli jämställd med sådana hade han en sådan fasa, att
han t.o.m. blev alltför ömtålig. Tvärtemot Jesu egen tilllåtelse »arbeta-
ren är värd sin lön» vägrade han ju att taga emot något av den försam-
ling, som han nyss grundat, eller av de kristna där, så länge han var
bland dem. (Jämför inledningen till första korintierbrevet, ovan sid. 10
f.) Men i stället var han så mycket mer medveten om att han förkun-
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nade evangeliet av rena motiv i uppriktighet (ex eilikrinéias, >ex
e)ilikrineíav), och att han både själv var tvingad av Gud att förkunna
evangeliet (1 Kor. 9:16 »Ve mig, om jag icke förkunnade evangelium»)
och att det han sade kom från Gud, dikterades av honom och av hans
vilja och icke av människors önskningar och behag. Det var »ifrån Gud».
Och i detta liksom i allt, vad han gjorde, sade och tänkte, levde Paulus
»i Kristus». Alltid kommer grundtonen fram: »Nu lever icke mer jag,
utan Kristus lever i mig» (Gal. 2:20).

2. Apostlaämbetets härlighet gentemot förtalet för självför-
hävelse och översitteri

3:1-4:6

»En så översvinnlig härlighet har detta ämbete» (3:10).
»Att vara tjänare åt ett nytt förbund, som icke är bokstav utan är

Ande» (3:6).
»Icke som om vi av oss själva vore skickliga att tänka ut något»

(3:5).
»När gamla förbundets skrifter föreläsas, hänger än i dag samma

täckelse oborttaget kvar, ty först i Kristus försvinner det» (3:14).
 »De otrognas sinnen har denna tidsålders gud så förblindat, att de

icke se det sken, som utgår från evangelium om Kristi, Guds egen
avbilds, härlighet» (4:4).

Man skulle vara frestad säga, att i det avsnitt, som nu följer, icke
förekommer någon antydan om förtalet mot Paulus, och att det därför
icke är något försvarstal, som Paulus ger, utan rätt och slätt en redogö-
relse för apostlaämbetets innebörd och höghet. Så starkt träder det ne-
gativa i bakgrunden. Och dock måste man förutsätta, att det förefinnes
en speciell anledning till denna Pauli framställning. Han sätter sig icke
ner och skriver eller dikterar några reflexioner över apostlaämbetet, för
att med stor möda få dessa anteckningar översända till Korint, utan att
det är en alldeles särskild situation, ett alldeles särskilt läge, som ger
anledning till att han kommer in på denna fråga. Och denna särskilda
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situation och de speciella förhållandena äro också förklaringen till den
egendomliga förknippningen av tankar i det nu följande.

De som baktala Paulus äro tydligen sådana, som kommit till Korint
utrustade med rekommendationsskrivelser, »flyttningsbetyg», under-
skrivna, om icke av någon av de ledande kristna i Jerusalem, såsom
Jakob eller Petrus, så kanske av några andra erkända auktoriteter, un-
gefär som Apollos kom till Korint med rekommendationsskrivelse el-
ler anbefallningsbrev (epistolä´ systatikä´, >epistol̀h sustatiḱh) från
Akvila och Priska i Efesus (se ovan sid. 269). När det nu för dessa
gällde att leta ut något att anmärka på Paulus, så funno de på att säga,
att han talade så stora ord om sig själv (d.v.s. i verkligheten om sitt
ämbete) men icke hade ens ett anbefallningsbrev, som legitimerade
honom. Han var tvungen att rekommendera sig själv. Vore han något
alls, för att nu icke tala om apostel, så borde han väl ha en legitimation.
Och vore han apostel, så borde han väl kunna visa ett anbefallnings-
brev från de verkliga och erkända apostlarna och ledarna i Jerusalem. I
stället förhäver han sig, sätter sig på sina höga hästar, vill befalla och
regera, och talar ständigt om sig själv för att anbefalla sig själv.

Nu har Paulus verkligen talat något om sig själv, nämligen när han
nämnt, att han icke gör som vissa andra och schackrar med evangeliet,
och därför tager han nu upp det förtal, som säger, att han ständigt anbe-
faller sig själv. Han bemöter detta förtal på ett värdigt sätt med en mycket
vacker tanke, som icke blott är skickligt funnen utan tydligtvis kom-
mer direkt ur hans hjärta och är innerligt menad:

»Börja vi åter att anbefalla oss själva? Eller månne vi behöva —
såsom somliga — rekommendationsbrev till eder eller från eder? Vårt
brev ären I, skrivet i våra hjärtan», — Paulus inbegriper tydligen här
Timoteus med sig själv, — »känt och läst av alla» — alla kristna känna
redan till församlingen i Korint och veta om, hur rika nådegåvor denna
församling är utrustad med, (jämför första korintierbrevet 1:4-7). För-
samlingen är ju ett levande bevis på att Paulus är apostel. Jämför, hur
Paulus i första korintierbrevet (9:2) sagt: »Om jag icke för andra är en
apostel, så är jag det åtminstone för eder, ty I själva ären i Herren inseglet
på mitt apostlaämbete». Den rekommendationsskrivelse, som för-
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samlingen i Korint utgör, är icke blott ett vanligt anbefallningsbrev, det
är icke ens ett blott intyg från ledarna i Jerusalem om att Paulus är
apostel, utan det är ett apostladiplom, som är skrivet av Kristus själv.

»Det är uppenbart om eder, att I ären ett Kristi brev, framfört av oss,
skrivet icke med bläck utan med levande Guds Ande, icke på tavlor av
sten utan på levande hjärtans tavlor.»

Paulus uppträder med stor självsäkerhet, har man vågat påstå. Detta
är nu visserligen ett alldeles oriktigt påstående om Paulus personligen,
och det bevisas bäst därav, att man också kunnat skylla honom för att
endast i sina brev vara stark men i sitt personliga framträdande svag
och feg. Förtalet är givetvis felaktigt, — även om Paulus själv icke var
felfri, — men Paulus bryr sig fortfarande icke om vare sig att försvara
sin egen person, att förneka eller ursäkta. Det är fortfarande endast äm-
betet, som intresserar honom, hans tjänst hos Kristus. Och säger man
att han är självsäker, så gärna det. Han har verkligen en tillförsikt så-
som apostel:

»Men en sådan tillförsikt hava vi genom Kristus till Gud». I mig
själv är jag intet och vill jag intet vara, ty Guds kraft fullkomnas i svag-
het, i det, som intet är, ja, i det, som »icke är», såsom Paulus redan i
början av första korintierbrevet utredde, då han sade: det, som i världen
var svagt, det utvalde Gud, det, som i världen var ringa och föraktat, ja,
det, som ingenting var, som icke var (1 Kor. 1:28). Så ock här:

»Icke att vi av oss själva äro skickliga att tänka (ut) något, såsom
(komme det) från oss själva, utan vår skicklighet (kommer) från Gud,
som ock har gjort oss skickliga (att vara) tjänare åt ett nytt förbund,
icke bokstavs, utan andes. Ty bokstaven dödar, men Anden gör levande.»

Bokstaven som dödar och Anden som gör levande
3:1-6

De kristna, som Paulus skriver till, voro, fastän de ännu ej voro mer
än sex år gamla såsom kristna, allesammans mycket väl bevandrade i
de heliga skrifterna. Dessa hade de fått en mycket grundlig undervis-
ning i och de hade även själva med stort intresse och iver beflitat sig
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om att studera dem. I dessa läste de dagligen, och i deras ord levde de.
När Paulus skriver till dem, vet han om deras stora beläsenhet i och
förtrogenhet med Skriften, och han kan därför komma med uttalanden,
som endast den flitige och kunnige bibelläsaren omedelbart förstår,
därför att dessa uttalanden äro byggda på skriftord. Han behöver icke
heller tala om, var de skriftord stå att läsa, som han hänsyftar på. Så är
det ock i det kapitel vi här syssla med, det tredje kapitlet i andra korin-
tierbrevet. Antydningarna och hänsyftningarna på Gamla testamentet i
detta kapitel voro även omedelbart klara och givna för en gudfruktig
bibelläsare, vilken som helst, i vårt land i förra århundradet. För en
modern läsare kräver detta kapitel däremot en rätt lång och besvärlig
förorientering i gammaltestamentliga ställen. Och det räcker icke med
denna orientering. Man måste även tänka sig in i, hur de gammaltesta-
mentliga skriftorden förstodos av en troende kristen.

Ett av de gammaltestamentliga ställen, som Paulus tydligast allude-
rar på i detta kapitel, är Jeremias’ 31 kapitel. Det är nära nog hela 31:a
kapitlet hos Jeremias, som direkt eller indirekt användes här. Men fram-
för allt är det verserna 31-34, där det heter: »Se, dagar skola komma,
säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och
med Juda hus. Icke ett sådant förbund, som det jag slöt med deras fäder
på den tid, då jag tog dem vid handen till att föra dem ut ur Egyptens
land, vilket förbund med mig de bröto, fastän jag var deras rätte herre,
säger Herren. Nej, detta är det förbund, som jag skall sluta med Israels
hus i kommande dagar, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras
bröst, och i deras hjärtan skall jag skriva den, och jag skall vara deras
Gud, och de skola vara mitt folk.» En kristen läsare, — vare sig det var
en av de korintier, som Paulus skrev till, eller det var en from bibel-
läsare i Sverige för femtio år sedan — förstod nu, att detta profeten
Jeremias’ ord var ett verkligt, heligt profetord, en profetia, som syftade
på Kristi tid och gått i uppfyllelse genom honom. De kristna, icke ju-
darna, voro de, som profetian åsyftade med benämningen »Israel». Alltså
behöver Paulus intet vidare bevis för sitt påstående, att han är tjänare åt
ett nytt förbund, då han är förkunnare av Kristi evangelium. (Jfr Hebr.
10:15-18.)
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Något, som en med den Heliga Skrift förtrogen kristen förstod, och
som för honom var alldeles självklart, det var, att det gamla förbundet
kännetecknades av lagen, vars sammanfattning var de tio budord, som
vid Sinai inristades på två stentavlor. Vidare att dessa stentavlor eller
rättare det, som inristades på dem, var ett budskap från Gud. Stentavlorna
voro ett slags brev från Gud, som överbringades av Moses, vilken där-
med ock var legitimerad såsom Guds tjänare och tjänare åt det gamla
förbundet.

Från denna utgångspunkt förstår man nu lätt, vad grundmeningen är
i utsagan: det nya förbundet är icke bokstav utan ande, ty bokstaven
dödar, men anden gör levande.

Detta betyder uppenbarligen icke, att det gamla förbundets skrifter,
den Heliga Skrift, skulle vara en dödande bokstav, och att man i det nya
förbundet vore fri ifrån alla skrifter och böcker och blott höll sig till
den livgivande Andens ledning. Det är ju tvärtom så, att det just är den
Heliga Skrift, som Paulus härleder det, han säger, ur. Att det, han säger,
är sant, det bevisas av den Heliga Skrift. Det är Skriften alltså, som
betygar, att bokstaven dödar och anden gör levande. Det är gamla för-
bundets skrifter, vilka fortfarande i nya förbundet äro Guds uppenba-
relse, som betyga, att det nya förbundet är ande och icke bokstav. Det
måste också vara dessa det gamla förbundets, för de kristna fortfarande
och allt framgent heliga, skrifter, som betyga, att det gamla förbundet
var ett bokstavens förbund. Och det är dessa bokstavens förbunds he-
liga skrifter som betyga, att bokstaven dödar.

Och då man insett detta, är man framme vid ett begrepp om, vad det
betyder för Paulus såsom kristen, att bokstaven dödar. Detta betyder
uppenbarligen icke för honom, att bokstaven är något förkastligt, en
förvillelse, en falsk religion. Utan bokstaven kan här jämföras och jäm-
ställas med Lagen, om vilken Paulus säger (Rom. 7:12): »Lagen är
helig och budordet är heligt, rättfärdigt och gott. Men de som äro av lag
äro under döden.» Så sammanställer också Paulus själv i romarbrevet
lagen och bokstaven, när han säger (Rom. 7:6): »Men nu äro vi lösta
från lagen, i det att vi hava dött från det varunder vi förr höllos fångna.
Och så tjäna vi nu i Andens nya väsende, icke i bokstavens gamla vä-
sende.»
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Lägg alltså märke till, att bokstaven ingalunda för sig förkastas, lika
litet som Guds uppenbarade vilja. Det att bokstaven dödar, betyder icke,
att bokstaven är förkastlig. Det betyder icke, att bokstaven är något
dödande, andelöst, som man alltså kan utbyta mot något bättre. Ty vem
är det, som dödar i bokstaven? Det är Gud själv. Gud dödar genom den
av Honom givna bokstaven. Den, som ställer sig endast under boksta-
ven och förkastar Anden, han ställer sig därmed endast under Guds
dödsdom, liksom den, som ställer sig under lagen, (— märk väl: Guds
lag —) och icke mottager nåden, också ställer sig under döden. Och
varken bokstaven eller lagen kan någon människa undkomma. Skulle
någon säga: jag frågar varken efter bokstav eller ande, så har han just
ställt sig under bokstavens välde. Syndaren förkastar bokstaven och
lagen, men han undkommer därför icke universums rättvisa. Den »rätt-
färdige» antager lagen och moralen och Guds vilja, men han förkastar
Anden, — även om han tror sig vara andlig, — och för honom finnes
ingen frälsning, endast död.

Liksom Anden, som gör levande, är Guds ande, så är ock bokstaven,
som dödar, Guds bokstav. Och Guds bokstav är Guds skrift, som män-
niskan icke kan undkomma. Men Guds Ande och Guds skrift stå icke i
strid med varandra. Anden upphäver icke bokstaven. Den levandegö-
rande Guden förgör icke den dödande Guden. Det är samme Gud, som
dödar och ger liv. Ingen människa undkommer heller den Gud, som
dödar. Hon måste gå genom döden till livet. Men en härlig död är den
död, som förer till liv, en förskräckande död är den död, som behåller i
dödens våld.

Anden upphäver alltså icke bokstaven. Man kan icke söka Anden
utanför bokstaven, lika litet som man kan överge Gud för att finna Gud.
»Icke utöver vad som är skrivet» (1 Kor. 4:6). Det är ju alltså i gamla
förbundets skrifter, som det nya förbundet är utlovat av Gud (Jer. 31).
Det är ock i bokstaven, som anden talar, och som anden har sin boning.

Hur skall man nu kunna för en människa, som icke i likhet med
korintierna är uppfostrad och undervisad att förstå de gammal-
testamentliga skrifterna i kristendomens ljus, kunna förklara eller åskåd-
liggöra denna Pauli tankegång? Möjligen skulle en aning om tanke-
gången erhållas genom en liknelse, där man i stället för bokstaven satte
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kroppen och i stället för anden människans ande. Nu kan man ju säga,
att anden bor i kroppen. I en harmonisk människa är kroppen en mycket
god boning och ett mycket gott uttryck för hennes ande. Kroppen är
verkligen andens uttryck och boning, och man söker icke en människas
ande eller hennes väsen annorstädes än där hon är, d.v.s. där hennes
kropp befinner sig. Kropp och ande bilda en enhet. Men skulle nu nå-
gon vilja se bort ifrån anden, visa den ifrån sig, betrakta kroppen såsom
människans väsen och det enda av värde, då skulle ju därmed män-
niskan förnedras, utblottas, berövas sitt väsen. Hon skulle dödas. Och
skulle det verkligen lyckas att icke blott i tanke, värdering och livså-
skådning begränsa människans väsen till kroppen, utan även totalt ge-
nomföra detta i verkligheten, så betydde detta ju icke blott andens död
utan hela människans död. I kroppen funnes ju då intet, som kunde
uppehålla livet. Kroppen dödar, men anden håller vid liv, skulle man då
kunna säga. Men det betyder ju icke, att man skulle överge kroppen för
att ägna sig åt anden. Endast i kroppen får anden sitt uttryck, och enligt
kristen åskådning är också ett evigt liv utan kroppslig form och gestalt
en chimär. Så ungefär är förhållandet mellan bokstav och ande.

Ginge man ut ifrån de hebreiska och arameiska bokstavsformer, med
vilka ju Gamla testamentets skrifter äro skrivna, så finge man ett skönt
åskådningsexempel på detta, ett exempel eller en bild, som judarna själva
använt, särskilt då kabbalisterna. Som bekant skrives hebreiskan så, att
endast konsonanterna tecknas. Vokalerna tillfogar den, som kan språ-
ket, så att han kan forma orden. Man säger då, att konsonanterna utgöra
kroppen. De äro nödvändiga, men de ha intet liv, kunna icke uttalas,
förnimmas icke i levande ord och ljud, förrän vokalerna komma till.
Och vokalerna kan endast den sätta till, som förstår, vad där står.

Så är det också med vår skrift. De skrivna bokstäverna äro nödvän-
diga, de äro bärare för meningen. Men vad som verkligen är mening,
det vet endast den, som förstår det skrivna. Däri uppenbarar sig anden.
Meningen är det skrivnas ande, ty av anden har det skrivna framsprungit.
Den, som nu vill behålla skriften och akta den helig, men förkastar den
ande, som skrivit skriften, han invecklar sig i en ödesdiger motsägelse.
Han tager död på skriften, han får av skriften icke ut dess mening.
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Är det nu så, att den läsande själv är beroende av denna skrift, att
han däri har ledningen och ursprunget för sitt andliga och högre liv, så
blir ju skriften för honom död, om han visar ifrån sig den ande, som är
denna skrifts upphov och innebörd och mål. Detta är nu precis, vad
Paulus själv gjort, såsom farisé. Och när han blivit kristen, ser han, att
detta var, vad han gjorde innan han blev kristen, och vad de göra, som
visa Kristus ifrån sig. Ty de, som förkasta det nya förbundet, de för-
kasta ju det förbund, som Gud själv utlovat i Skriften, och som alltså
utlovats av honom, som i Kristus skrev denna skrift.

Tankegången är här alldeles densamma som framkommer i Johannes-
evangeliet. Där talas det i inledningen om, att genom Moses lagen blev
given, men att nåden och sanningen hava kommit genom Jesus Kristus
(Joh. 1:17). Vidare säger Jesus själv till de judar, som studera skrifterna
men förkasta honom: »I rannsaken skrifterna, därför att I menen eder
hava evigt liv i dem», — och däri haven I en rätt mening, — »och dock
är det dessa, som vittna om mig» (Joh. 5:39). Förkastar man Kristus, så
förkastar man det, som Skriften vill ha sagt, som bokstaven är till för.
Då kommer bokstaven att döda. Så säger också Jesus i fortsättningen
till judarna: »men I viljen icke komma till mig för att få liv» (5:40).

På detta sätt är det gamla förbundet verkligen bokstavens förbund
och det nya förbundet andens förbund. Men det nya förbundet fanns ju
redan preformerat i det gamla förbundet, liksom det nya förbundet är
direkt utlovat i det gamla förbundets skrifter. Åter och åter måste man
för att förstå Pauli tankegång erinra sig, att Kristus finnes till ifrån värl-
dens begynnelse. Alltså är anden också med i bokstaven. Det är, när
man förkastar Kristus, då han uppenbarligen framträtt, som man för-
kastar anden och utlämnar sig åt döden. Då dödar bokstaven, under det
att den, som tager emot Kristus, tager emot livet, som redan fanns
ingjutet såsom ande i det gamla förbundet. Så kan Kristus själv säga:
»De ord, som jag talat till eder, de äro ande och äro liv» (Joh. 6:63).
Men märk väl, att »de ord som jag talat» innefattar även det gamla
förbundets skrifter: ty den, som säger: »Jag, Herren» i Gamla testa-
mentet, det är Kristus.
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Det nya förbundets och dess ämbetes härlighet åskådlig-
gjord genom en erevna över laggivningen på Sinai

3:7-4:6

Paulus fortsätter att tala ur de gammaltestamentliga heliga skrifterna.
Och då han ju kommit in på den bokstav, vari Guds vilja var uttryckt,
nämligen de tio budorden på de stentavlor, som Moses skrev på Sinai
berg, så tager Paulus upp berättelsen om detta. Han citerar icke denna
berättelse, ännu mindre talar han om, var den står skriven. Detta är ett
intressant bevis för den grundliga kännedom om och beläsenhet i de
heliga skrifterna, som de korintiska kristna i gemen måste ha haft. Det
ställe i Gamla testamentet, som han åsyftar och över vilket han gör en
erevna, (varvid man kan jämföra den erevna, han gör i första korintier-
brevet 10:1-11, se ovan sid. 148-151) är 2 Mosebok 34:29-35, där vi
läsa:

»Då nu Mose steg ned från Sinai berg och vid nedstigandet från
berget hade vittnesbördets två tavlor i sin hand, visste han icke, att
huden på hans ansikte hade blivit strålande av att han hade talat med
honom. Och när Aron och alla Israels barn sågo, huru huden på Moses
ansikte strålade, fruktade de för att komma honom nära. Men Mose
ropade till dem. Då vände Aron och menighetens alla hövdingar till-
baka till honom, och Mose talade till dem. Därefter kommo alla Israels
barn fram till honom, och han gav dem alla de bud, som Herren hade
förkunnat för honom på Sinai berg. Och när Mose hade slutat sitt tal till
dem, hängde han ett täckelse för sitt ansikte. Men så ofta Mose skulle
träda inför Herrens ansikte för att tala med honom, lade han av täckel-
set, till dess han åter gick ut. Och sedan han kommit ut, förkunnade han
var gång för Israels barn det, som hade blivit honom bjudet. Då sågo
Israels barn var gång, hur Moses ansikte strålade av härlighet, och Mose
hängde då åter täckelset över sitt ansikte, till dess han ånyo skulle gå in
för att tala med honom.» Den erevna, som Paulus nu gör över detta
gammaltestamentliga ställe, detta avsnitt ur det, som han kallar »gamla
förbundets skrifter», är:

»Men om dödens ämbete, i bokstav(sskrift) inristat på stenar, blev
till i härlighet, så att Israels barn icke kunde betrakta Moses’ ansikte på
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grund av hans ansiktes härlighet, som dock var försvinnande, skall då
icke andens ämbete så mycket mer vara i härlighet? Ty om fördömelsens
ämbete (var härligt), så överflödar rättfärdighetens ämbete så mycket
mera i härlighet. Ty icke alls förhärligat blev det, som förhärligats i den
delen, i betraktande av den översvinnliga härligheten. Ty om det för-
svinnande (blev till) genom härlighet, så mycket mera (skall) det för-
blivande (vara) i härlighet.

Då vi nu hava ett sådant hopp, bruka vi mycken frimodighet, och
göra icke som Moses, som hängde ett täckelse för sitt ansikte, så att
Israels barn icke kunde se slut(mål)et till det försvinnande.» Vad Pau-
lus menar med slutmålet för det försvinnande torde framgå av, vad han
säger i brevet till romarna (10:4): »Kristus är lagens slut(mål) till rätt-
färdighet för var och en, som tror». Genom det täckelse, som Moses
enligt det behandlade gammaltestamentliga stället hängde för sitt an-
sikte, symboliseras, att slutmålet för det gamla förbundet och dess skrif-
ter, nämligen Kristus, doldes för Israels blickar. Endast några få tro-
ende fäder och siare och profeter fingo se detta slutmål, såsom Abra-
ham, om vilken Jesus säger i Johannesevangeliet: »Abraham fick se
min dag och blev glad» (8:56), och som Paulus kallar för trons fader.
Dit hörde även Moses, som själv fick se det, som han måste dölja
avglansen av för israeliterna. Träffande säger Magnus Fredrik Roos:
»Likasom Israels barn icke uthärdade att se Guds härlighet, sådan den
framlyste ur Moses ansikte, så voro de icke heller i stånd att komma till
någon nytestamentlig kunskap om Jesu härlighet. Likasom Mose för
deras svaghets och räddhågas skull måste dölja sitt ansiktes härliga
glans under ett täckelse, så måste han ock för dem dölja mycket av det
som han på berget Sinai hade sett av Kristi härlighet och sitt eget ämbetes
upphörande, när det himmelska tabernaklet, i vilket Kristus skulle för-
valta sitt ämbete, visades honom.» (Magnus Fredrik Roos, Ut-
läggning af nytestamentliga skrifter. II. Pauli andra bref till korintierna.
Utgifvet af Samfundet Pro fide et christianismo i öfvers. af Axel
Strandell. Sid. 22.) Moses strålande ansikte är i själva verket tänkt så-
som symboliserande Kristus, som ju är »Guds härlighets återsken och
hans väsens avbild» (Hebr. 1:3). Israeliterna i öknen kunde och skulle
icke heller enligt Guds plan skåda Kristus. Nu är emellertid läget ett
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annat. Nu har Kristus öppet framträtt. Nu är endast den, som förkastar
Guds gåva och alltså förkastar Kristus, förhindrad att se Guds härlig-
hets återsken. Så är fallet med de judar, som förkastat Kristus: »Men
deras sinnen äro förstockade. När det gamla förbundet föreläses, hänger
ju ännu i denna dag samma täckelse oborttaget kvar. Ty först i Kristus
försvinner det. Ännu i denna dag hänger ett täckelse över deras hjärta,
då Moses föreläses, oavhöljt, ty i Kristus borttages det.»

»När det gamla förbundet föreläses», åsyftar det tillfälle i synagogans
gudstjänst, då man föreläser det för dagen bestämda stycket ur Gamla
testamentet (d.v.s. ur Moseböckerna och profeterna. Jfr Apg. 13:7, 15:21;
Luk. 4:16). Paulus åsyftar här även rent konkreta förhållanden, nämli-
gen hans egen erfarenhet av, hur det i synagogan är med begripandet av
de heliga skrifterna. Detta torde även varit en för de korintiska kristna
känd sak. När Paulus i början av sin verksamhet på en ort uppträdde i
synagogan och förklarade de för dagen upplästa skriftstyckena, och
därvid för judarna sökte påvisa, att dessas djupaste mening var Kristus,
att de talade om Kristus och visade på honom, att de i honom hade sin
uppfyllelse, ja, att det var han, som där talade, så visade de flesta av
judarna en total oförståelse för ett sådant tal. Det låg ett täckelse över
deras hjärtan, så att de vägrade fatta det, som var uppenbart. Här näm-
nes icke direkt judarnas, de oomvända judarnas, namn. Det är givet, att
det är dessa, som åsyftas, och att läsningen av de gammaltestamentliga
skrifterna här betyder föreläsningen ur dem i synagogan vid
synagoggudstjänsten. Men det stämmer naturligtvis även på alla andra,
som icke i Gamla testamentet se Kristus och höra hans ord till hjärtat.

Det hänger alltså ett täckelse över deras hjärta, när Moses föreläses,
»men», fortsätter Paulus, »när det vänder om till Herren, tages täckel-
set bort». Paulus finner denna sanning symboliserad i Gamla
testamentets berättelse om, att, när Moses vände sig från folket (otrons
och okunnighetens värld) till Herren på höjden, då hade han icke längre
täckelset.

Det är icke fråga om någon förvanskning av den gammaltestamentliga
texten, som Paulus här skulle ha företagit. Redan fariséerna hade den
vördnad för Skriften, att de ansågo, att den icke blott innehöll den rent
ytliga berättelsen om vad som hade hänt i en forntid, utan att dess for-
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mulering också innehöll djupa lärdomar, som det icke blott var bibel-
läsarens rättighet utan även hans skyldighet att utforska (genom
midrásch, grek. erevna). Med en sådan utforskning är Paulus just sys-
selsatt. Och endast den, som icke alls vill följa med i värderingen av
den Heliga Skrift, kan yttra sig som en modern utläggare av andra kor-
intierbrevet gör, när han säger: »det bruk som Paulus gör av texten sy-
nes otroligt godtyckligt». Långt före det man »upptäckt» detta »god-
tycke», skriver Magnus Fredrik Roos i sin utläggning av just denna
vers i andra korintierbrevet: »Således är en omvändelse nödvändig, om
man skall rätt förstå bibeln. En naturlig människa fattar icke det, som
tillhör Guds ande, om hon än är en lärd människa, såsom många ut-
läggningar av den Heliga skrift, som härröra från sådana naturliga män-
niskor, tydligt bevisa. Huru det täckelse, om vilket Paulus talar, varder
borttaget, har David visat oss, då han beder Ps. 119:18: Öppna mina
ögon, att jag må skåda under i din lag. Det samma visar oss Lukas
24:45, där det säges om Kristus: Han öppnade deras sinne, så att de
förstodo skrifterna. Han bevise oss alla denna nåd och upplyse än mera
även dem, som redan äro upplysta, att de må varda rika på andlig kun-
skap och erfarenhet.»

Att det, som Paulus här säger om judarna, i minst lika hög grad
gäller om alla andra, som förkastat eller icke mottagit anden, det fram-
går just av en jämförelse med vad Paulus sagt i första korintierbrevet
2:14: »En själisk människa tager icke emot, vad som hör Guds Ande
till. Det är henne en dårskap, och hon kan icke förstå det, ty det måste
utgrundas på ett andligt sätt.»

Vem är det alltså som uttyder skrifterna, när den kristna församlingen
läser dem? Det är anden, som bor i henne och som ju därmed ock bor i
varje enskild kristen. Men vem är den ande, som bor i församlingen?
Det är Kristi ande, och det är Kristus själv. Kristus är anden. Den, som
har Kristus, han har alltså hos sig Honom, som kan uttyda skrifterna,
därför att han fullt förstår dem. I dubbel måtto och av dubbel anledning
förstår han dem. Dels tala dessa skrifter om honom och hans verk, och
vem kan bättre förklara en skrift än den, som är själva ämnet för denna
skrift? Men dels är denna skrift ingiven av Anden, och denna ande är
Kristi ande, det är Kristus själv. Det är Kristus själv, som i Anden, i
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Guds ande, talar i skriften. Överallt, där det i den heliga skrift står »Her-
ren» (JHVH, kúriov), där är det Kristus, som åsyftas med detta »Her-
ren». Men denne Herre är det ju ock, som själv talar i den Heliga Skrift.
Det är han, som där säger »Jag».

Om man förstår detta, förstår man också, att den nya uppenbarelsen
genom Kristus och det nya livet i Kristus icke kan leda till, att man
övergiver Gamla Testamentet och anser detta vara en övervunnen stånd-
punkt. Ty Kristus tager icke avstånd från sig själv. Liksom Gud är Her-
ren, och denne Herre är »den samme i går och i dag, desslikes i evig-
het», så är ock Herren Kristus den samme. Det finnes inom honom
ingen »utveckling» i betydelse av en övergång från ett lägre och
ofullkomligare stadium till ett fullkomligare. Samme Kristus, som ta-
lar till församlingen genom sin i församlingen närvarande ande, det vill
säga genom sig själv, han talar ock till församlingen genom de heliga
skrifterna. Det försvinnande och förgängliga finnes icke hos Kristus,
hos Honom finnes endast liv och oförgänglighet. Men däremot finnes
det ett fortskridande och en förändring i Guds församlings möjlighet
att fatta Kristus. I gamla förbundets tid var han ännu icke fullt uppen-
barad. Detta hindrar icke att hans ande var verksam och att han kunde
leda sitt folk. Den var hans folk, denna Guds församling, ännu när den
hade hans fulla uppenbarelse blott såsom ett löfte och en förhoppning,
vilket den hade i det gamla förbundets tid. Förkastad kunde denna Guds
församling i det gamla förbundet icke bli av den orsak, att den icke
ännu hade den fulla uppenbarelsen. Men helt annorlunda blir det, då
den fulla uppenbarelsen kommit genom att Kristus på korset fullgjort
det stora frälsningsverket, och därigenom nåden och sanningen trätt
fram i klar gestalt. Den, som, när detta skett, ännu ville stanna kvar på
den gamla ståndpunkten, han hade ju förkastat Kristus och därmed den
Ande, som han bekände sig till. Det var detta, som de judar gjorde, som
icke togo emot Kristus. De förstockade sina hjärtan. Därmed var också
anden tagen ifrån dem. Ty om de nu hade lyssnat till anden, skulle de
just av skrifterna ha kunnat omedelbart förstå, att allt i dem syftade på
det, som skett i Kristus, och att därför dessa skrifter voro det tydliga
beviset på det kristna evangeliets sanning.
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Denna förstockelse inträdde redan vid Kristi framträdande och un-
der hans verksamhet på jorden. Detta betygas av alla evangelierna. Det
är icke heller på denna punkt någon skillnad mellan evangelierna och
Paulus. I Johannesevangeliet framträder detta förhållande gång på gång.
Koncentrerat kommer det ju till uttryck i Jesu ord till de judar, som
förföljde honom: »I rannsaken skrifterna och menen eder (med rätta)
ha evigt liv i dem. Och det är (just) dessa som vittna om mig.» Den
»rannsakan», den utforskning av skrifterna, som Jesus här talar om, är
just den midrásch, den erevna (obs. grundtextens erevnáte), som dock
judarna genom gudomlig ledning hade fått begrepp om att man skulle
använda, men som de icke använde på rätt sätt. Skrifterna voro ju icke
för dem något blott yttre, så att de icke hade någon aning om att det
fanns oändligt djup och rikedom i dessa skrifter. Men ändock kommo
de att behandla dem såsom något blott yttre, trots att de bemödade sig
om att utforska och rannsaka dem. Ty de vägrade ju att öppna sig för
anden, som de menade sig söka, denne Ande, som ville säga dem: »I
denna dag och nu är skriftens ord uppfyllt inför edra öron».

Är då Kristus själv bunden av Skriften, eftersom Gamla testamentets
skrifter fortfarande ha sin fulla giltighet? Ja, om man med att vara bun-
den här menar att vara bunden av sig själv, så är han det. Så är ock den
kristne bunden av den Heliga Skrift. Ty den kristne är bunden av Kris-
tus. Men denna bundenhet är den rätta friheten. Ty den, som är bunden
vid sitt verkliga jag, han är ju fullt fri. Och den kristnes verkliga jag är
Kristus. »Nu lever icke mera jag, utan Kristus lever i mig.»

Detta kommer lika tydligt till synes i de andra evangelierna. Tag till
exempel bergspredikan. Där säger Jesus tydligt och med stark beto-
ning: »Menen icke, att jag kommit för att upplösa lagen eller profete-
rna. Jag har icke kommit för att upplösa utan för att fullborda» (Matt.
5:17). När han därefter tager upp olika gammaltestamentliga bud till
behandling, så företager han med dem en »utforskning», det vill säga,
han visar, vilken rikedom av innebörd och mening det finnes i dem.
Ordet »du skall icke dräpa» innefattar bland annat »du skall icke vred-
gas», »du skall icke håna, smäda, bära agg». Mot detta sätt att söka
efter den djupare och rikare tillämpningen av de heliga skriftorden hade
nu de fariseiska skriftlärde ingen invändning i princip. De förforo själva
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på samma sätt. De begrepo, att man skulle utforska skrifterna. Men
Jesus gör mer än detta. Ty han nöjer sig icke med att säga — i den
blygsamma formulering, som var bruklig och riktig hos fariséerna, —:
»detta skriftord betyder, såsom vi fått lära oss, det och det». Utan han
säger: »Men jag säger eder». Det var detta, som var det anstötliga, ja,
det hädiska för fariséernas uppfattning. Ty de begrepo, vad senare ti-
ders läsare icke alltid begripa, nämligen vad det betydde, att Jesus sade:
»Jag säger eder!» Det betydde nämligen, att han gjorde anspråk på att
vara det jag, som talade i Skriften. Han ställde sig med detta »jag» på
samma plan som den Helige Ande, som den Herre, som talade i Skrif-
ten.

Detta är det, som nu är meningen med Pauli ord i nästföljande vers,
— och när man insett detta, förstår man, hur väl denna vers passar in i
sammanhanget:

»Och Herren (d.ä. Kristus) är Anden» (den Ande alltså, som inspire-
rat gamla förbundets heliga skrifter, den Herre, som talar i dessa skrif-
ter,) »och där Herrens Ande är, där är frihet.»

Vad är denna frihet? Det är den bundenhet vid Skriften, som den har,
som är bunden vid Kristus, vilken själv uttyder Skriften och talar i Skrif-
ten. De kristne äro bundna vid Skriften, men de äro icke bundna vid
någon yttre tolkning av den eller av någon sådan tolkning av den, som
göres av dem som förkastat Anden och icke ledas av honom. De äro
endast bundna av den tolkning, som Kristus gör och giver i sin kyrka.
Kristus är i de kristna, och han binder dem vid Skriften, men endast
han själv gör detta. När Kristus är mitt jag, då är jag fri.

De, som ha Kristus ibland sig och hos sig, om dem kan det så sägas,
som Paulus nu gör:

»Men vi alla, som med avhöljt ansikte återspegla Herrens härlighet,
vi förvandlas till hans avbilder, i det vi stiga från härlighet till härlighet,
såsom (genom en förvandling, som verkas) av Herren, Anden.» Vi, som
hava Kristus ibland oss och framför oss, vi stå ju direkt inför hans här-
lighet. Den lyser över oss, så att vi återspegla den, liksom det i gamla
förbundets skrifter berättas om, att Moses’ ansikte återspeglade Guds
härlighet. Det är icke längre något täckelse, som döljer uppenbarelsen
av Guds hemligheter för oss. Tvärtom, vi äro icke blott såsom det gamla
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Israel åskådare av en reflekterad uppenbarelse, vi äro själva sådana,
som, liksom Moses, återspegla Guds härlighet. Meningen är, att de
kristne nu intaga samma omedelbara ställning till Herren, som det i
gamla förbundet endast var Moses förunnat att intaga. Liksom Moses
förvandlades genom mötet med Gud, så förvandlas den kristne genom
mötet med Kristus. Och denna förvandling är en förvandling, som Kris-
tus genom sin ande själv verkar.

Man lägger märke till, att Paulus här går ett steg vidare än i det, som
han i det föregående sagt. Ty där gäller det att betona, att det täckelse,
som döljer den fulla uppenbarelsen och förståelsen av de gamla skrif-
terna och av Guds plan med mänskligheten, var borttaget. Den, som
kommit in i det nya livet med Kristus, han har fått detta täckelse bortta-
get och ser klart, vad Gud uppenbarat och vad han velat säga i Skriften.
Men här säges det än mera: den, som på detta sätt kommit till full klar-
het, han höljer icke heller sig själv för andra. Han återspeglar utan täck-
else den härlighet, han fått skåda.

Detta kan nu icke betyda, att han uppenbarar Guds alla hemligheter.
»Visheten tala vi endast bland de fullmogna», säger Paulus uttryckli-
gen (1 Kor. 2:6). Det är icke heller meningen, att denna Guds barns
härlighet är uppenbar och tydlig för alla. Ty i nästa kapitel säger Pau-
lus: »De otrognas sinnen har denna tidsålders gud så förblindat, att de
icke se det sken, som utgår från evangelium om Kristi, Guds egen
avbilds, härlighet» (4:4). För att förstå, vad Paulus menar med att med
avhöljt ansikte återspegla Herrens härlighet, måste man erinra sig, vad
han sagt om sitt eget framträdande såsom evangeliets förkunnare. Jag
föresatte mig, säger han, att icke veta av något annat än Jesus Kristus
och honom korsfäst. Det är det rena, oförfalskade evangeliet om Kris-
tus, den korsfäste och uppståndne, som är återspeglingen av Herrens
härlighet. Det vill alltså säga: det evangelium som förkunnas sådant
det är, utan att taga hänsyn till att det är för judarna en stötesten och för
grekerna en dårskap. Det är det evangelium, som förkunnas utan an-
passning till någon tidens åskådning, utan att alltså fördunklas genom
att infogas i och förändras efter tidernas växlande modeförnuft.

Härigenom får man också en nyckel till meningen med orden »vi
stiga från den ena härligheten till den andra (från klarhet till klarhet), i
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det vi förvandlas av Herren, Anden». Vilken var den första stora för-
vandlingen efter människans födelse till detta jordelivet? Det var, när
nyskapelsen skedde. För Paulus var det alltså, när allt hans eget blev till
intet, och han kunde säga: »nu lever icke mera jag utan Kristus lever i
mig». Det var, när Gud utvalde det svaga, för att komma det starka på
skam. Det var, när kraften uppenbarades i svaghet. Så är också den
fortgående förvandlingen det, som motsvarar det oförvanskade och
hänsynsfria förkunnandet av evangeliet. Denna förvandling sker, ge-
nom att den gudomliga kraften alltmer tager hela människan i besitt-
ning, så att hon icke är eller gör något, annat än genom Guds kraft.
Liksom människan är helt fri, när hon är helt bunden av Kristus, så är
hon förhärligad, när hon själv är vorden intet, och Gud är vorden allt.

Om detta är Pauli mening, så blir också fortsättningen en följdriktig
fortsättning av det, han hittills sagt:

»Därför, då vi nu, genom den barmhärtighet, som har vederfarits
oss, hava detta ämbete, så fälla vi icke modet. Vi hava frånsagt oss allt
skamligt hemlighetsväsen och gå icke illfundigt tillväga, ej heller för-
falska vi Guds ord, utan framlägga öppet sanningen och anbefalla oss
så, inför Gud, hos var människas samvete.» Skulle Paulus taga hänsyn
till den överväldigande opinion, som de olika åskådningarna (judars
och grekers) i hans samtid utgjorde, så skulle han icke ha vågat fram-
komma med det dåraktiga och med alla dessa åskådningar oförenliga
evangeliet. Om han på eget bevåg börjat arbetet i evangeliets tjänst,
skulle han snart ha måst fälla modet inför de överväldigande svårighe-
terna. Hans egen förmåga räckte icke till att bemästra dem.

Men nu är det icke detta han behöver taga hänsyn till. Han framträ-
der icke i kraft utan i svaghet, men i denna svaghet verkar Guds kraft så
mycket starkare. Genom Guds barmhärtighet, icke genom eget val, är
han apostel. Och då avstår han också från alla kloka beräkningar, ty
dessa kloka beräkningar bli i själva verket, inför Guds ögon och i an-
dens ljus, intet annat än illfundighet (panurgía).

Erfarenheten bestyrker Pauli ord. När man i kristna samfund icke
längre räknar främst eller allenast med Guds kraft utan sätter in sina
egna kloka beräkningar och planer, så blir det snart mycket fula och
låga beräkningar, som uppgöras, även om man icke åsyftar något annat
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än evangeliets framgång och att vinna människor för Kristus. Dessa
planer tåla snart icke dagens ljus, de måste göras upp i hemlighet, ty de
få med nödvändighet något smått, simpelt, illistigt över sig. Det leder
också snart till att man förfalskar Guds ord. Ty så snart man söker be-
haga människor och göra evangeliet behagligt för dem, man skall vinna,
så måste man undan för undan förfalska evangeliet. Ty evangeliet är
endast behagligt för dem, som redan äro vunna, för dem, som äro ryckta
ur det liv, ur vilket evangeliet är ämnat att frälsa dem.

Om evangeliet skulle ha behagat Paulus, medan han var farisé, så
måste det ju ha sett helt annorlunda ut och framställts helt annorlunda,
än det gjorde. Men nu var det icke genom ett evangelium, som beha-
gade honom, medan han var farisé, som Paulus blev lycklig och fri,
utan det var genom ett evangelium, som väckte hans största avsky och
hat, så länge han var sin gamla människa, så länge han var i sin gamla
åskådning, så länge han var farisé. Sedan han blivit vunnen för evang-
eliet, var detta evangelium visserligen hans stolthet och hans krona,
men då hade han också lämnat bakom sig allt det, som han förut varit
stolt över, all den vishet och hela den åskådning, som han förut omfat-
tat. Och nu betraktade han detta såsom intet. Så framträder han nu själv
inför människorna utan att förvanska evangeliet, så att det skall bli för
dem tilltalande. Han förkunnar det i stället »öppet» och riktar sig till
deras samveten, liksom evangeliet en gång talade till hans eget sam-
vete och till slut väckte det.

Det kan ju hända, att evangeliet icke blir mottaget. Människor äro
alltför bundna av det, i vilket de leva, så att evangeliet icke tränger
igenom till deras själ och skakar dem i deras innersta. Det betyder då
icke, att evangeliet självt har ett täckelse för sig.

»Och om vårt evangelium nu verkligen är bortskymt av ett täckelse,
så finnes det täckelset hos dem, som gå förlorade. Ty de otrognas sin-
nen har denna tidsålders gud så förblindat, att de icke se det sken, som
utgår från evangelium om Kristi, Guds egen avbilds, härlighet.»

»Härav lära vi», säger M. Fr. Roos, »varav det kommer, att det i alla
ämbeten, och i synnerhet i predikoämbetet, finnes så många modstulna
och försoffade män. Dem har icke vederfarits den barmhärtighet, om
vilken Paulus här talar, så att de kunna leva, vandra och handla i anden.
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De hava företagit allt med sina naturliga krafter, därför tröttna de snart
under besvärligheterna. Så går det ock många vid deras kristendom. De
börja att bygga och kunna intet fullborda. Därför är det av nöden, att vi
låta Gud göra oss skickliga till allt gott verk, och att vi alltid låta regera
oss av hans ande. Den duglighet, som kommer av Gud, förgås icke med
tiden, om också naturens mod och kraft förslappas. Nitiska Guds tjä-
nare, som rikligen erhållit andens smörjelse, förbliva fruktbärande och
friska, om de än åldras under mycket betryck … Men den, som icke
vill omvända sig, för honom kan man icke genom någon konst göra
evangelium nog klart och tillräckligt bevisa dess sanning. Han vill icke
tro och kan icke tro, så länge han gärna tjänar denna tidsålders gud.»

I de ord, som Paulus använder, ligger även en polemik mot dem,
som agiterade mot honom. Dessa agitatorer drevos av begäret efter makt
och inflytande, och evangeliet var för dem en väg till makt. De arbe-
tade därför på evangelii framgång med samma metoder, som den, som
strävar efter sin egen framgång. Självklart var, att de alltså lade planer
och gjorde kloka beräkningar, huru evangeliet bäst skulle befrämjas.
Att det då syntes dem angeläget, att evangeliet anpassades efter den
omgivning, i vilken den framträdde, var en given följd. De kloka be-
räkningarna utmynnade i illfundighet, och anpassningen av evangeliet
utmynnade i förfalskning av Guds ord för att göra det tidsenligt. De
torde då också passat på att anmärka på Paulus, att han stötte bort många
genom sitt osmidiga sätt att förkunna kristendomen. Särskilt torde de
ha anfört, att det var oklokt att stöta bort fariséerna och de fromma
judarna. Hade icke Jesus själv sagt (Matt. 13:52): »Så är nu var skrift-
lärd, som har blivit en lärjunge för himmelriket, lik en husbonde, som
ur sitt förråd bär fram nytt och gammalt»? Man behövde ju då icke
bryta med skriftlärdomen hos fariséerna. Deras uttolkning av lagen var
ju ganska god och behövde möjligen endast kompletteras med, vad
Kristus lärt. Hos dem fanns ju icke den brinnande kallelsen att frälsa
människor i nöd och att visa dem det enda nödvändiga för deras själars
frälsning. För dem var det enda nödvändiga, att det kristna samfundet
hävdade sig i omgivningen, och detta i sin tur var för dem i grunden
endast medel till deras eget inflytande och deras egen makt. När de
talade för evangeliet, var det egentligen för sig själva, de talade. Dessa
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metoder kunde nu icke Paulus, den av Kristus tvingade, tillämpa. Han
var ju, såsom sin Mästare, icke kommen för att vinna inflytande utan
för att tjäna. Så säger han nu:

»Vi predika ju icke oss själva, utan Kristus Jesus såsom Herre, och
oss såsom tjänare åt eder, för Jesu skull.» Därför är det också blott
Kristus, som verkar i en rätt apostel. Men han verkar med samma be-
fallande skaparmakt, som när det första skaparordet ljöd: »Varde ljus!»
Evangeliet är ett sådant »varde ljus!», uttalat och utsänt med skapar-
makt i mänsklighetens värld. »Ty den Gud, som sade: ’Ljus skall lysa
fram ur mörkret’, han är den, som låtit ljus gå upp i våra hjärtan, för att
kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall
kunna sprida sitt sken.»

3. Apostlaämbetets bärande kraft
4:7-6:10

»Denna skatt hava vi i lerkärl» (4:7).
Såsom flera gånger i det föregående framhållits, — och det är något

som icke torde kunna nog ofta upprepas, — är det två grundtoner i ett
ackord, som genomgå allt vad Paulus säger och skriver. De äro: »Nu
lever icke mera jag, utan Kristus lever i mig» och »Kraften fullkomnas
i svaghet» (Gal. 2:20, 2 Kor. 12:9). Dessa bestämma ock allt vad Pau-
lus skriver om apostlaämbetet och sin egen verksamhet såsom apostel.
På mångfaldiga sätt äro dessa varierade. Den senare kraften, som full-
komnas just och endast i svaghet och i utblottelse, kommer nu till ett
obeskrivligt värdigt och upphöjt uttryck i det följande, där han tecknar
de villkor, under vilka han som apostel arbetar i sitt kall.

»Men denna skatt hava vi i lerkärl, för att den översvinnliga kraften
skall befinnas vara Guds och icke något, som kommer från oss. Vi äro
trängda på alla sidor, dock icke hämmade, rådvilla, men icke rådlösa,
förföljda, men icke övergivna, slagna till marken, men icke förintade;
alltid bära vi i vår kropp Jesu död (dödsmärken) med oss, för att också
Jesu liv skall uppenbaras i vår kropp. Ständigt överlämnas vi levande åt
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döden för Jesu skull, på det att även Jesu liv skall uppenbaras i vårt
dödliga kött. Så verkar nu i oss döden, men livet i eder.»

När Kristus är den, som är jag i aposteln, så är också allt, vad han
utfört genom sin död, verksamt i honom. Kristus dör i honom, men då
Kristus dör, gör han det, för att de, som tro på honom, skola hava liv.
Detta blir för Paulus ingen teori eller lärosats, utan en praktisk erfaren-
het. När han utstår faror och mödor och även hans liv svävar i fara, så
tänker han endast på att detta tjänar till evigt liv och frälsning för dem,
som genom honom komma till tro. Om han tänkte på sin egen välfärd,
så kunde han få leva, men detta liv betydde de mångas död. När han nu
vandrar i dödens skugga, så bär han Kristi liv till de många.

»Men såsom det är skrivet: ’Jag tror, därför talar jag ock’, så tro
också vi, eftersom vi hava samma trons Ande. Därför tala vi ock. Ty vi
veta, att han, som uppväckte Herren Jesus, han skall ock uppväcka oss
med Jesus och ställa oss inför sig tillsammans med eder. Allt sker näm-
ligen för eder skull, på det att nåden, genom att komma allt flera till
del, må bliva så mycket större och verka en allt mer överflödande tack-
sägelse, Gud till ära. Därför fälla vi icke modet; om ock vår utvärtes
människa förgås, så förnyas likväl vår invärtes människa dag efter dag.
Ty vår bedrövelse, som varar ett ögonblick och väger föga, bereder åt
oss, i översvinnligen rikt mått, en härlighet, som väger översvinnligen
tungt och varar i evighet, åt oss, som icke hava till ögonmärke de ting,
som synas, utan dem, som icke synas; ty de ting, som synas, äro tillfäl-
liga, men de, som icke synas, äro eviga.»

Paulus använder själv om de villkor, som en av Kristus gripen män-
niska måste påtaga sig, uttrycket »Kristuslidanden» (Fil. 3:10): »Ty jag
vill lära känna honom och hans uppenbarelses kraft och få känna del-
aktighet i hans lidanden, i det jag bliver honom lik genom en död, så-
dan som hans». Men med den betydelse, som ordet ’lidande’ har i vårt
nuvarande språkbruk, ger detta en falsk föreställning om både Pauli
egen inställning och om den värld, i vilken den kristne lever. Man glöm-
mer då bort den andra delen av de monumentala satser, som Paulus just
här präglat. Och denna andra del är den avgörande. Om Paulus säger
»bedrövade, dock alltid glade», så är det glädjen, som är det avgö-
rande. På modernt språk kan detta väl endast återgivas med orden tapper-
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het och mod. Det är för stora ord, för att Paulus skulle velat använda
dem om sig själv. Men den, som läser, vad han skriver, måste säga sig:
här är det ingen ynklig, självömkande människa, som talar, utan en
man, som är modig och tapper till det yttersta utan att själv veta om det.

Hans motståndare hade beskyllt honom för feghet. Vad han här an-
för ur sitt liv, är det bästa försvaret gentemot en sådan beskyllning.
Men det är icke troligt, att han själv är medveten om att han presterat
ett sådant försvar. Däremot är det tänkbart, att de kristna i Korint gjort
sina reflexioner. ’Man säger, att han är feg, därför att han är hänsynsfull
mot oss. Men har han någonsin varit feg, när det gällt att försvara Kris-
tus? Inför oss har han varit svag och efterlåten, men har han varit det,
när det gällt att försvara det, som han vet vara rätt?’ Kanske har Paulus
vunnit mest hos sina korintiska kristna, när han icke vetat om, att han
försvarat sig.

Paulus kan icke göra några kloka beräkningar, ty sådana kunna en-
dast baseras på de yttre sammanhangen och de yttre möjligheterna i
den värld, i vilken man lever. De kloka beräkningarna bli med nödvän-
dighet »illfundiga», låga och simpla, ty den, som gör upp dem, tvingas
att endast räkna med det, han i någon mån menar sig kunna kontrollera,
och därmed att se bort ifrån det, som han icke kan på något sätt be-
stämma över. Nu kan han icke på något sätt bestämma över de andliga
lagarna och den andliga verkligheten eller över Gud. Han kommer då
att se bort från de andliga verkligheterna, och från Guds kraft. Och den,
som vänjer sig att bortse från dessa, han behandlar dem snart såsom
overkliga, och tror snart icke längre i realiteten på dem.

För Paulus är det omvänt. Han beräknar icke sin egen förmåga, utan
Gud verkar i honom. Paulus gör icke så gott han kan, utan Gud gör i
honom, det han själv icke kan. Så är också hans längtan icke fäst vid
hans egen framgång. Har han någon längtan, så är det längtan efter den
himmelska världen. Guds kraft bär honom genom detta livets uppgif-
ter, men den bär honom också genom döden till det kommande livets
härlighet.

Sammanhanget i detta kapitel förstås mot bakgrunden av Psaltarens
116:de psalm, som Paulus tydligen hela tiden har i tankarna.
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Förvandlingen

»Ty vi veta, att om vår jordiska tälthydda nedbrytes, så hava vi en
byggnad från Gud, ett hus icke gjort med händer, evigt, i himlen. Där-
vid sucka vi, längtande att ikläda oss vår hydda från himlen; hava vi väl
iklätt oss (denna), så skola vi icke befinnas nakna. Vi, som äro i tältet,
sucka betungade, eftersom vi icke vilja avklädas utan överklädas, så att
det dödliga skall uppslukas av livet. Men den, som berett oss till just
detta, är Gud, som i förskott givit oss Anden.»

Vår jordiska tälthydda är den form, i vilken vi leva på jorden. Vi äro
här lika sådana, som leva i tält, vi äro »gäster och främlingar», vandrare
på väg mot ett mål, som är vårt egentliga. hem. Ett tält är något tillfäl-
ligt och bräckligt. I det utlovade landet väntar oss däremot det verkliga,
egentliga hemmet, som är ett Guds tempel, och som på samma gång
kan sägas vara ett vårt tempel, byggt av Gud.

Det är många, genom Pauli föregående undervisning, för korintierna
förtrogna bilder, som han här sammanför i en koncentrerad form. Det
är bilden av israeliternas vandring genom öknen på väg till det utlo-
vade landet. De kristnas vandring på jorden kan på ett slående sätt lik-
nas vid denna från de heliga skrifterna välkända vandring. De kristna
ha genom nyskapelsen befriats från sitt gamla liv i träldom, liksom
israeliterna befriades ur träldomen i Egypten. Det liv, de nu föra, är likt
de befriade israeliternas vandring genom öknen till Sion. De kristna
äro vandrare, pilgrimer på väg till Sion. De äro befriade, och de ha
Anden till följeslagare, som leder dem på vägen till målet. Liksom
israeliterna bodde i tält och hade ett tabernakel, som tjänade dem i stäl-
let för tempel och var en Guds boning, under vandringstiden, så är det
Guds tempel, som de kristna leva i under jordevandringen, likt ett Guds
tabernakel, men det verkliga templet, det väntar dem vid målet. Det är
den förhärligade, eviga, oförgängliga boningen.

Så är med bilden av tabernaklet och templet förenad bilden av krop-
pen såsom ett Guds tempel och med denna bild återigen bilden av över-
gången från det förgängliga livet till det oförgängliga såsom ett iklä-
dande av en klädnad. Paulus har i 15 kap. av första korintierbrevet talat
om att »det är nödvändigt, att detta förgängliga ikläder sig oförgänglig-
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het och att detta dödliga ikläder sig odödlighet» (15:53). Detta är den
stora förvandlingen, varigenom det dödliga uppslukas av livet.

Även detta är säkerligen en bild, som Paulus icke använt endast på
dessa ställen i breven. Han har också använt den i många muntliga fram-
ställningar. Och därvid har han säkert också tagit upp till behandling en
åskådning, som torde ha varit rätt väl känd i Korint. Denna åskådning
rörde människans öde efter döden. Den använde därvid också bilden av
iklädandet, men dessutom dess motsats nakenheten. Denna åskådning
kan för vårt närvarande ändamål kanske kortast sammanfattas sålunda:
Människan består av ande, själ, vitalpsyke och kropp. Anden är evig
och har funnits före jordelivet, liksom den finnes efter jordelivet. Vid
inträdet i jordelivet förenar den sig med en själ (som består av en mängd
olika själsmolekyler), och tar sin boning i en kropp. Om nu männis-
kans ande under jordelivet lyckas erövra och behålla herraväldet över
sin själ och sin kropp, så att det blir anden och dess vilja och instinkter,
som bli de bestämmande, så blir själen undan för undan fastare bunden
vid anden. Nu är anden, som nämnts, evig och oförstörbar, men den är
också god, ty den är av gudomligt ursprung. Om anden får bestämma i
människan, så blir hela människan god och alltså även hennes själ god,
eftersom den har fostrats av anden och varit ett villigt verktyg för an-
den. När nu människan dör, så lämnas den fysiska kroppen kvar till
förgängelse. Anden, som ju är evig och oförstörbar, återgår däremot till
den himmelska, andliga värld, från vilken den kommit. Har nu män-
niskan under sitt jordeliv låtit sin kroppsliga, djuriska natur med dess
animaliska drifter leda henne, så har också hennes själ under jordelivet
fått tjäna dessa djuriska drifter. Den har då ingen förbindelse med an-
den, och vid döden upplöses den liksom kroppen i sina molekyler. Li-
kaså, om de olika impulser och strävanden, som motsvara själens olika
sammansättning, icke enats under andens herravälde, utan människan
varit en lekboll för de olika impulserna i sin själ (maktsträvan, fåfänga,
girighet, och alla de mot varandra stridande tendenserna i själens värld),
så är anden likaledes i dödens stund oförmögen att taga själen med sig.
Döden betyder även i detta fall en själens upplösning. Anden går alltså
ensam åter till sitt ursprung. Detta, att anden kommer åter utan att ha
lyckats förena en själ med sig, kallas nu, att den kommer »naken». Den
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har måst lämna ifrån sig allt, den förvärvat under jordelivet, det är, som
om allt, vad jordelivet inneburit, icke funnits till. Alla minnen från jord-
elivet äro försvunna, ty minnena ha sin plats i själen. Den personlighet,
som utgjorde människan under jordelivet, blir alltså i själva verket upp-
löst och förintad.

Till denna åskådning kan ju icke Paulus ansluta sig. Han har genom
den kristna erfarenheten fått en klarare bild. Framförallt har evangeliet
ett annat innehåll. Men han kan anknyta till den, för att för dem, som
kände denna åskådning, göra, vad han ville säga, åskådligt. Vi, som ha
blivit kristna, säger han, vi ha fått Kristi Ande. Han är anden i oss. Och
denna ande bestämmer i oss. Han är vårt jag. Åter begriper man lättast
Pauli ståndpunkt, om man erinrar sig hans grundton: nu lever icke mer
jag, utan Kristus lever i mig. Vi ha också en klädnad, som vi träda fram
i efter döden. Men denna är en oförgänglig klädnad, det Guds tempel,
som Gud berett åt oss. Vi hava dött med Kristus, vi leva i Kristus och
uppstå i honom. Så uppslukas hos oss döden av livet. Vi övergå, som
Jesus säger enligt Johannesevangeliet, från döden till livet (Joh. ev. 5:24).

Om man känner denna bakgrund, så förstår man, att Paulus här talar
om något, som gäller för alla, som fått Anden till underpant. Att icke
avklädas utan överklädas är icke något, som blott den får uppleva, som
är på jorden vid Kristi återkomst, utan det gäller för alla sanna kristna.
Paulus uttrycker här icke, som hans ord ofta tolkas, en önskan att slippa
dö och i stället få i detta jordelivet mottaga Kristus. Det är alltså icke
heller fråga om, att Paulus efter första korintierbrevets avsändande skulle
ha ändrat sina förhoppningar, och nu icke längre är säker på att få vara
med vid denna Kristi ankomst. Det, han säger här, skiljer sig icke från
det, han säger i första korintierbrevets femtonde kapitel. Det är samma
art av förvandling, som han talar om på bägge ställena. Och om denna
säger han redan i 1 Kor. 15:51: »alle måste vi förvandlade varda». Men
här är det närmast förvandlingen vid den jordiska dödens inträde, han
har i sikte; i 1 Kor. 15 är det den slutliga förvandlingen på den yttersta
dagen.

Men även förvandlingarna, såväl livet på jorden, som förvandlingen
genom döden och förvandlingen genom uppståndelsen i tidernas full-
bordan, kunna bäst förstås ut ifrån grundtonen »nu lever icke mer jag,
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utan Kristus lever i mig». Den kristne förvandlas med Kristus, ty allt,
som sker med honom, sker med och i Kristus. Han lever i Kristus, dör
i Kristus, förvandlas i Kristus. »Leva vi, så leva vi för Herren. Dö vi, så
dö vi för Herren. Evad vi nu leva eller dö, så höra vi Herren till.»

Den, som har en sådan visshet, han har ett större perspektiv över
tillvaron. Hans längtan »är fäst vid stjärnorna», ja, vid något ännu mycket
förmer, vid den Herre, som är hans liv och hans kärlek.

»Så äro vi då alltid vid gott mod. Vi veta väl, att vi äro borta från
Herren, så länge vi äro hemma i kroppen, ty vi vandra här i tro och icke
i åskådning. Men vi äro vid gott mod och skulle helst vilja flytta bort
från kroppen och komma hem till Herren. Därför söka vi ock vår ära uti
att vara honom till behag, vare sig vi äro hemma eller borta. Ty vi måste
alla, sådana vi äro, träda fram inför Kristi domstol, för att var och en
skall få igen sitt jordelivs gärningar, allteftersom han har handlat, vare
sig han har gjort gott eller ont.»

Korintierna veta, att Paulus här icke blott ger uttryck åt en åskåd-
ning utan åt en visshet, och att han lever efter denna visshet. Men då
kunna de också förstå, att han icke kan anpassa sitt leverne, sin verk-
samhet och sitt framträdande efter en åskådning, som endast räknar
med de möjligheter, som synas. Han kan helt enkelt icke själv göra
annat än det Kristus driver honom till. Och det, han eftersträvar, är att
vinna människor, men att vinna människor betyder för honom att vinna
dem för Kristus. Det fanns väl en tid, då han fäste avseende vid att vara
människor till behag, det var, då han var farisé. Men nu är detta föränd-
rat. Den tiden är för alltid förbi. Redan i brevet till galaterna har han
sagt: »Om jag ännu ville vara människor till behag, så vore jag icke en
Kristi tjänare». Ty ville han vara människor till behag, så predikade
han icke till själars frälsning utan just till människors behag. Då vunne
han inga människor för Kristus. En annan sak är, att Paulus ju å andra
sidan framträder, — enligt motståndarna, — alltför beskedligt. Den,
som icke söker behaga människor utan vinna för Kristus, han uppträ-
der ju personligen ödmjukt.

Samtidigt blir detta i sig självt ett försvar gentemot en av de beskyll-
ningar, som hans motståndare riktat mot honom. De hade sagt, att han
icke bemödar sig om att vinna människor, utan att han i stället stöter
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dem ifrån sig genom sin oförfalskade predikan av ett evangelium, som
i hans formulering var en dårskap för grekerna och en stötesten för
judarna. Han var från sina sinnen, som gjorde så, ty då stötte han ju bort
många fler, än han vann. Det var den kloka beräkningens tal hos dem,
som ville arbeta på församlingens tillväxt med de kloka beräkningarnas
hjälp. Men även dessa måste till slut erfara, att i den andliga världen,
den djupare och större verkligheten, där finnes samma obönhörliga or-
sakssammanhang, som de blott antogo för den begränsade värld, inom
vilken deras beräkningar rörde sig. »Vad en människa sår, det skall hon
ock uppskära», hade han en gång sagt i brevet till galaterna (6:7). Men
den skörd, hon får uppskära, den visar sig icke blott inom det tillfälliga
och förgängliga sammanhang, inom vilket hon gör upp sina beräkningar
om resultatet av sina planers förverkligande, utan konsekvenserna skola
en gång i sin följdriktighet, såväl det synliga som det osynliga, fram-
träda då människan ställes inför Kristus. Inför hans domstol få de sitt
rätta bedömande och sin rätta dom.

»Då vi alltså veta, vad det är att frukta Herren, söka vi att vinna
människor, men för Gud är det uppenbart, hurudana vi äro. Och jag
hoppas, att det också är uppenbart för edra samveten. Vi vilja nu inga-
lunda åter anbefalla oss själva hos eder, men vi vilja giva eder en anled-
ning att berömma eder i fråga om oss, så att I haven något att svara
dem, som berömma sig av utvärtes ting och icke av vad som är i hjärtat.
Ty om vi hava varit från våra sinnen, så har det varit i Guds tjänst. Om
vi åter äro vid lugn besinning, så är det eder till godo.»

Aposteln har redan sagt, att han för sitt ämbete endast är ansvarig
inför Kristus. Han är ej annat än hans tjänare. Och det är icke blott så,
att han, i det uppdrag honom blivit givet, har att efter bästa förmåga
söka träffa de åtgöranden och vidtaga de åtgärder, som synas honom
lämpliga, och sedan en gång träda fram för Kristus och avlägga räken-
skap och få dessa åtgöranden gillade eller förkastade. Aposteln stod i
samma ställning till Herren, som de profeter, om vilka de heliga skrif-
terna, som korintierna så väl kände till, talade. Dessa Profeter voro icke
blott Herrens sändebud, utan de voro hans redskap. De hade endast att
utföra, vad han sade dem. De ord, som de talade till människor, voro
icke deras egna ord utan Guds ord. De voro bärare av Guds ord och
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Guds vilja. Så är även aposteln, och om möjligt i ännu högre grad,
såsom tjänare åt ett nytt förbund, i allt, vad han gör, icke endast en
representant eller ställföreträdare för Kristus, utan det är Kristus själv,
som verkar i honom och dör och lever i honom. Liksom Kristus är
Guds uppenbarelse och endast gör, vad Gud gör i honom, så är Kristus
verksam i aposteln. Därför kan han säga:

»Ty Kristi kärlek tvingar oss, överbevisade, som vi äro, att en dog
för alla, alltså att alla ha dött. Och för alla har han dött, på det att de
levande icke mera skola leva för sig själva, utan för honom, som dött
och uppstått för dem.»

Det nya livet med Kristus innebär en total förändring av förhållandet
till alla människor och även till Kristus själv. Nu känner Paulus icke
längre människorna annat än såsom sådana, för vilka Kristus dött. Hans
enda mål är att vinna dem för Kristus, föra dem in i det nya livet, så att
de ock skola leva med Kristus. Det är det enda liv, som nu är värt att
kallas liv. Livet efter köttet har förlorat all betydelse, och det enda, som
har betydelse, det är livet i anden, med Kristus. Så känner icke Paulus
heller Kristus efter köttet. Ty han känner honom såsom en levande verk-
lighet hos sig. Kristus lever i honom. Paulus hade kanske för sin del
aldrig ens sett Jesus under hans jordeliv och lärt känna honom »efter
köttet». Därom kunna vi intet säkert veta. Det är här icke fråga om
detta, utan om att Paulus, — vare sig han sett Herren under hans jorde-
liv eller icke, — nu icke insåg, vad han insåg om honom, på det sätt
som ett »köttsligt», själiskt sinne inser. Även med de andra apostlarna,
som ju säkert hade sett Jesus, då de ju hade åtföljt honom under hans
jordeliv, förhöll det sig på samma sätt. Redan under Jesu jordeliv lärde
de sig så småningom, åtminstone aningsvis och i vissa upphöjda ögon-
blick, känna honom på annat än köttsligt sätt. Därom avlägga evang-
elierna vittnesbörd. Och framförallt sedan han dött och uppenbarat sig
för dem, kände de honom i Anden såsom den levande Kristus. Och
även alla de andra, som genom apostlarna kommit till tro på Kristus, de
hade ju insikt om Kristus och kände honom genom hans Ande, vilken
ständigt var verksam bland dem. De hade honom ibland sig vid den
heliga måltiden, de hörde hans röst i profetia och undervisning, de kände
honom i det nya, härliga, befriade liv, som de levde. Och detta liv levde



334

de för honom. Jesu jordeliv, hans gärningar och hans lära, blevo först
uppenbara till sin mening genom honom själv såsom den levande, inne-
boende Kristus. Jesu lära kan ingen förstå, som icke fått det nya livet
och fått Kristus-anden levande inom sig. Denna lära blir lika stängd för
den, som icke lever med Kristus, som gamla förbundets heliga skrifter,
där ju samme Kristus talar, äro till sin mening fördolda för den, som
icke blivit Kristi egen, såsom Paulus utfört i det tredje kapitlet av detta
brev.

Nyskapelsen

»Alltifrån denna tid», nämligen från den stund, då vi fötts till nytt
liv i Kristus, »känna vi», nämligen vi, med vilka det skett så, »ingen
efter köttet. Även om vi ha känt Kristus (själv) efter köttet, så känna vi
honom icke mer så. Alltså, om någon är i Kristus, så är han en ny ska-
pelse. Det gamla är förgånget; se, nytt har blivit till.»

Detta är ett av grundställena för Pauli lära om den nya skapelsen.
Denna lära är icke något för honom speciellt. Det är samma grund-
faktum, som i Johannesevangeliet uttryckes med nyfödelse, att födas
på nytt eller födas ovanifrån (Joh. ev. kap. 3). Det som med dessa olika
ord beskrives, är överallt samma sak. Det är icke något nytt sätt att
leva, som kommit genom frälsningen, utan det är ett verkligt nytt liv.

När det nya livet kom, var det en lika genomgripande förvandling,
som den, som sker i dödens stund. Det är också något lika realt och
verkligt som sker, när detta nya liv inträder, som då någon födes hit till
jorden. För att riktigt kraftigt betona detta använder Jesus i Johannes-
evangeliet uttrycket »födas på nytt» (= födas av Anden, födas ovani-
från) om denna förvandling. Man kan således säga, att den kristna män-
niskan, under den period, som omslutes av hennes födelse och död här
på jorden, genomgår tre stora förvandlingar, som alla äro av genomgri-
pande art. Den första förvandlingen är, då hon födes till detta jordeli-
vet, den jordiska födelsen. Den andra förvandlingen, — som Paulus
talar om i denna vers — är, då hon födes till det nya livet i Kristus. Den
tredje förvandlingen är det, som Paulus talat om i verserna 1-5 i detta
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kapitel: det är förvandlingen vid den jordiska dödens inträde, då »det
dödliga» uppslukas av livet. Den slutliga förvandlingen åter är, när hela
den nuvarande tidsåldern tager sitt slut, då, när den slutliga uppståndel-
sen sker, som Paulus talar om i första korintierbrevets femtonde kapi-
tel.

Försoningen

I allting är den kristne, liksom aposteln, i Guds hand. Det är han,
som verkar. »Allt är av Gud, som försonat oss med sig själv genom
Kristus och givit oss (apostlarna) försoningens ämbete. Ty Gud var i
Kristus, försonande världen med sig själv, i det han icke tillräknar dem
deras synder, och har i oss lagt försoningens ord. För Kristus äro vi
alltså sändebud, så att Gud förmanar genom oss; för Kristus bedja vi:
låten försona eder med Gud. Ty den, som av ingen synd visste, honom
har han för oss gjort till synd, på det vi skulle varda Guds rättfärdighet
i honom.»

Mänskligheten hade helt kommit bort från Gud och hade ingen för-
bindelse med den andliga värld, i vilken den dock hörde hemma. I sin
olycka hade den tvärtom riktat sin fiendskap mot Gud, och människor
hade blivit villiga redskap åt ondskans makter. Så hade de gjort Gud till
sin fiende. I stället för den innerliga förbindelse, som skulle ha rått
mellan Gud och människor, hade det blivit en oöverbryggbar klyfta.

I detta läge skulle ju möjligheten till en ändring ha bestått i en åter-
förening med Gud, en försoning med honom. Mänskligheten skulle ha
sökt sig till Gud och sökt försona sig med honom. Men detta kunde den
icke. Ty människorna voro så komna bort från Gud, att de icke längre
förstodo sitt eget läges hemlighet. De kände väl sin olycka, men begrepo
icke, vad grunden till deras olycka var. Den sökte de i allt möjligt, utom
i det som verkligen var grunden. Den verkliga grundskadan hos sig
förstodo de icke. Denna grundskada var synden, synden mot Gud, och
ordet synd hade för dem blivit ett tomt ord, ja, än mer, ett ord, som
väcker deras agg och hån. Det var alltså omöjligt för mänskligheten att
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försona sig med Gud. Den syndiga,. olyckliga mänskligheten kunde
icke komma till Gud.

Då bragte Gud själv försoningen till stånd. Gud gjorde i människans
ställe det, som människan skulle ha gjort. Människorna skulle försonat
sig med Gud. Nu försonade Gud människorna med sig själv Man måste
noga lägga märke till det paradoxala i Pauli formulering: »Gud förso-
nade världen med sig själv». Detta är en omöjlig formulering, eftersom
ock det, som skett, var omöjligt. När en försoning mellan två parter
skall komma till stånd, kan det endast vara tal om, att den ene försonar
sig med den andre eller de båda försona sig med varandra. Och när,
såsom fallet var med förhållandet mellan Gud och mänskligheten, det
endast är den ena parten, som åstadkommit brytningen, så kan man
endast tala om att det är denna part, som skall försona sig. Här är det
dessutom icke blott fråga om två parter, mellan vilka en brytning upp-
stått och en försoning är önskvärd. Utan mellan Gud och mänsklighe-
ten består det förhållandet, att mänskligheten endast i Gud har sitt liv
och utan Gud är utlämnad åt olycka, elände, fördärv och förintelse.
Endast i Gud låg frälsningen för mänskligheten ur dess elände och för-
bannelse. Den avbrutna förbindelsen med Gud var en mänsklighetens
grundsynd, och allt dess elände var en enda kedja av synd mot Gud. Att
räddas ur eländet var att frälsas från synden. Men synden förstod man
icke, den kändes man icke vid.

I stället för att mänskligheten skulle försonat sig med Gud, förso-
nade Gud mänskligheten med sig. Det är: Gud själv satte sig i mänsk-
lighetens ställe, trädde in på dess plats. Alltså trädde Gud också in i
mänsklighetens synd.

Gud själv ställde sig i mänsklighetens ställe och trädde in på dess
plats genom människan Kristus. Kristus var alltså icke blott en budbä-
rare från Gud, som kom med ett budskap från honom. Budskapet kunde
icke åvägabringa försoning. Ett budskap från Gud tog man icke emot,
— ty så förvänd var ju mänskligheten. Detta budskap kunde mottagas,
endast om samtidigt försoningen bragtes till stånd. Och det skedde ge-
nom att Gud själv trädde i världens ställe. Det gjorde han i Kristus. Det
ofattbara skedde: Gud var i Kristus. Men därmed skedde något lika
ofattbart: Gud var i Kristus icke blott såsom den helige Guden, — då
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hade han ju ändock icke helt trätt i mänsklighetens ställe, — utan han
var i honom såsom den syndiga mänskligheten.

Så långt, som det är möjligt att med mänskliga ord uttrycka denna
hemlighet, har Paulus gjort det i dessa ord: »Gud var i Kristus, förso-
nande världen med sig själv. Den, som av ingen synd visste, honom har
han för oss gjort till synd.»

Nu är försoningen möjlig. Nu är alltså frälsningen möjlig. Nu är det
möjligt för människor att känna sin synd och att låta sig försonas med
Gud. Och till att bringa denna frälsning och detta frälsningens budskap
till människor är aposteln såsom evangeliets förkunnare kallad.

Men den, som kallat honom till detta, han är själv verksam i honom.
Liksom Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv, så är nu
Kristus i den kristne. Och när Kristus är verksam i aposteln, så är det ju
Han, och därmed Gud själv, som kommer till människorna med
frälsningens gåva. »För Kristus äro vi sändebud på så sätt, att Gud för-
manar genom oss: Låten försona eder med Gud.» Men om mänsklighe-
tens elände och olycka låg i dess synd och var dess synd, så är det, som
försoningen åvägabragt, frälsningen ur eländet också frälsningen ur
synden: det är rättfärdighet. Men denna rättfärdighet är Guds rättfär-
dighet. Liksom Gud trädde in i mänsklighetens ställe och därmed trädde
in i mänsklighetens synd, så gav han också mänskligheten sin rättfär-
dighet. Det är alltså icke blott fråga om en »rättfärdighet från Gud»,
som den svenska kyrkobibeln i och för sig riktigt översätter det, utan
det, som gives i utbyte för mänsklighetens synd, — som ju icke är en
blott synd från mänskligheten utan mänsklighetens egen synd, — det
är Guds egen rättfärdighet. Det är den gåva, den nåd, som Gud giver.
Liksom Kristus i vilken Gud själv är, blev synd — mänsklighetens synd
— för oss, så skedde detta, »på det att vi skulle vara Guds rättfärdighet
i honom». Ofattbart djupa ord, som Paulus här präglat. Den kristna
kyrkan har också förstått dem såsom Guds egna ord till oss.

Nu ha vi alltså fått denna gåva, vi leva under Guds himmel, under
hans nåd. Så formulerar Paulus senare i romarbrevet denna hemlighet
med liknande ord: »Den lön, som synden giver, är döden, men den
gåva, som Gud av nåd giver, är evigt liv, i Kristus Jesus, vår Herre
(Rom. 6:23). Ty såsom för en människas olydnad de många äro vordne
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syndare, så varda ock för ens lydno skull de många rättfärdiga. På det
att, såsom synden haver väldig varit till döden, så skulle ock nåden
väldig vara genom rättfärdigheten till evinnerligt liv, genom Jesus Kris-
tus.»

Nu äro vi alltså under nåden. »Men», säger Paulus då vidare, »så-
som (Hans) medarbetare förmana vi även, att I icke mottagen Guds nåd
fåfängt. Ty Han säger (Jes. 49:8): ’Jag bönhörde dig i behaglig tid, och
jag hjälpte dig på frälsningens dag’.» Liksom så ofta vet Paulus att
tillämpa det profetiska ordet på det nya förbundet, på det liv, till vilket
den kristne är kallad. Alltså säger han även här: »Se, nu är den välbe-
hagliga tiden. Se, nu är frälsningens dag.»

Och nu måste Paulus åter anknyta till de beskyllningar, som riktats
mot honom. Men han gör det tydligen med inre motvilja. Icke att undra
på, då han nyss dvalts i den gudomliga frälsningens heliga mysterium.
Han antyder också dessa beskyllningar så vagt som möjligt och i ett
kort förbigående. Men för att förstå bakgrunden till Pauli ord är det
lämpligt att rekapitulera dessa beskyllningar.

Man har å ena sidan sagt, att Paulus är feg. Han framträder så blyg-
samt, är så timid och försagd i sin umgängelse med församlingen. Å
andra sidan har man sagt: han stöter alla ifrån sig med sitt osmidiga sätt
att förkunna evangeliet. I hans framställning och predikosätt blir evang-
eliet för grekerna en dårskap och för judarna en stötesten. Han är ju till
anstöt för alla.

För bägge beskyllningarna finnes det en bakgrund i verkligheten,
ehuru denna verklighet här återgavs i förfulad och förvanskad gestalt.
Det var ju verkligen så, att det evangelium, som Paulus predikade, var
för grekerna en dårskap och för judarna en stötesten. Det var till anstöt
för alla dem, som icke togo emot det. Men att på detta sätt vara till
anstöt, var en nödvändighet, för att evangeliet skulle komma fram i
oförvanskad form och kunna tjäna till frälsning. På denna punkt kunde
ju Paulus, som redan ofta anförts, icke vara människor till behag. Då
skulle evangeliet ha förlorat sin kraft (1 Kor. 1:17).

Men å andra sidan var han angelägen om att så förvalta sitt ämbete,
att verkligen ingen genom honom stöttes bort från frälsningen och hin-
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drades att taga emot frälsningen. Då skulle det varit anledning till att
säga, att hans ämbete bleve ett ämne för hån och smälek.

De i Korint verksamma agitatorerna, de myndiga »Kristi tjänare och
ämbetsmän», hade en helt motsatt måttstock för sitt uppträdande. För
dem var det viktigt, att man icke var till anstöt och stötte bort männis-
kor. Därför skulle den kristna förkunnelsen så formas, att den blev så
antaglig för människor som möjligt. Och därför skulle man också upp-
träda med myndighet, så att människor förstodo, att det var något stort
att vara Kristi tjänare. Det var ett högt och myndigt ämbete. Man skulle
då också uppträda så, att ingen kunde säga något ont om en, klandra en
efter de moralbegrepp, som sattes högt i den omgivning, i vilken man
levde. De satte verkligen upp som en maxim att icke vara någon till
anstöt och att hålla ämbetet högt. Och bedömda efter deras måttstock
voro både Pauli förkunnelse, hans uppträdande och hans leverne till
anstöt för många, ja, i deras ögon var han till anstöt för alla och en
skam för alla.

Men vad åstadkommo sådana »kristna» människor i verkligheten?
Jo, genom sitt förvanskade och för makten behagliga eller föga stö-
tande evangelium hindrade de människor från att bli upplysta om sitt
verkliga tillstånd, att bli väckta till kännedom om sin synd, och till att
bli ryckta ur den »åskådning» och de illusioner, i vilka de levde, till det
sanna, verkliga, nya livet. Genom att »vara ingen till anstöt» i sin predi-
kan bortskymde de Kristus för människors blickar och läto aldrig hans
ord och hans kraft nå fram till deras hjärtan. Och genom sitt myndiga
och välordnade liv läto de aldrig Kristus träda fram för människor. Guds
kraft fick aldrig uppenbara sig i mänsklig svaghet och visa, vad den
kunde utföra till ståndaktighet i smälek, lidanden och förföljelse från
omgivningen. Sedda med Kristi ögon voro dessa, som för ingen voro
till anstöt, en verklig anstöt och styggelse och tjänade till Kristi
tjänareämbetes smälek. De voro de verkligt fega.

För Paulus är livet ett annat. Och detta är nu bakgrunden till vad han
i det följande säger:

»Och vi ge icke i något anledning till fall, på det att vårt ämbete icke
må bli smädat, utan i allting anbefalla vi oss såsom Guds tjänare, i
mycken ståndaktigbet, under bedrövelse och nöd och ångest, under hugg
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och slag, under fångenskap och upprorslarm, under mödor, vakor och
svält, i renhet, i kunskap, i tålamod och godhet, i helig ande, i oskrym-
tad kärlek, med sanning i vårt tal, med kraft från Gud, med rättfärdighet-
ens vapen både i högra handen och i vänstra, under ära och smälek,
under ont rykte och gott rykte, såsom villolärare, då vi dock äro sann-
färdiga, såsom okända, fastän vi äro väl kända, såsom döende, men se,
vi leva, såsom tuktade, men likväl icke till döds, såsom bedrövade,
dock alltid glada, såsom fattiga, medan vi dock göra många rika (ge-
nom evangeliets skatter), såsom utblottade på allt, men likväl ägande
allt.»

4. Församlingens förhållande till aposteln
6:11-7:16

Bakgrunden till vad Paulus sagt i det föregående har, vad beträffar
förhållandena i församlingen, varit det, som agitatorerna där beskyllt
honom för, för att kunna komma åt honom och undergräva hans aukto-
ritet. Nu vänder han sig direkt till församlingen själv med en vädjan till
den. I det sammanhanget kommer han in på en fråga om församlingens
förhållande till den otrogna omvärlden, en parentes, som avhandlar frå-
gor, som egentligen reglerats i två föregående brev. Som ovan nämnts,
har man också gissat på att denna parentes i själva verket icke ursprung-
ligen hörde till detta brev, utan i stället till det allra första brevet, som
just sysslade med dessa frågor.

»Vi hava nu upplåtit vår mun och talat öppet till eder, korintier. Vårt
hjärta har vidgat sig för eder. Det rum, I haven i vårt inre, är icke litet,
men i edra hjärtan är allenast litet rum. Given oss då lika för lika, — om
jag nu får tala som till barn, — ja, vidgen också I edra hjärtan.»

Efter denna vädjan kommer så parentesen:
»Gån icke i ok tillsammans med dem som icke tro!»
Paulus formulerar denna maning med hänsyftning på den gam-

maltestamentliga föreskriften »Du skall icke låta din boskap para sig
med djur av annat slag» (3 Mos. 19:19) och »du skall icke plöja med
fäkreatur och åsna i par» (5 Mos. 22:10). Därigenom är det tydligt, att
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Paulus menat, att det att gå i främmande ok tillsammans med de otrogna
betyder, att likasom spänna sig för samma plog eller samma vagn, som
dessa draga, det vill säga: syfta åt samma mål. Det är därför möjligt, att
detta är skrivet icke såsom det allra första brevet och som vårt s.k. för-
sta korintierbrev för att varna för beblandelse med hedniskt väsende på
ett öppet och fritt sätt, i den kristna frihetens namn, utan att bakgrun-
den även här är de falska apostlarnas agitation. Ty man kan på ett mycket
finare och mera förrädiskt sätt än genom ett öppet umgänge spänna sig
för samma vagn som det gudsfientliga väsendet. Det sker nämligen hos
dessa agitatorer och »Kristi tjänare» genom att de icke låta evangeliet
framstå i all sin stötande och väckande kraft, utan sträva att anpassa det
till och göra det behagligt för omgivningens fina »åskådningar».

Nu säger emellertid Paulus: »Det bleve omaka par. Vad har väl rätt-
färdighet att skaffa med orättfärdighet, eller vilken gemenskap har ljus
med mörker? Huru förlikar sig Kristus och Beliar, eller vad delaktighet
har den, som tror, med den, som icke tror? Eller hur låter ett Guds
tempel förena sig med avgudar?» Ty den åskådning, hur förnämlig den
än är, som framvuxit ur tankegångar, som ha sitt hemvist i det från Gud
skilda sammanhanget, är dock på det närmaste förknippad med män-
niskornas illusoriska avgudar, med det, de dyrka och drivas av. »Vi äro
ju ett den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt (3 Mos. 26:11, 12;
Hes. 37:26, 27): Jag skall bo ibland dem och vandra ibland dem; jag
skall vara deras Gud och de skola vara mitt folk’. Alltså (såsom det
heter i Jes. 52:11): ’Gån ut ifrån dem och skiljen eder ifrån dem, säger
Herren; kommen icke vid det orent är. Då skall jag taga emot eder och
vara en Fader för eder; och I skolen vara mina söner och döttrar, säger
Herren, den Allsmäktige.’ Då vi nu hava dessa löften, mina älskade, så
låtom oss rena oss från allt, som befläckar vare sig kött eller ande, i det
vi fullborda vår helgelse i Guds fruktan.»

Efter denna parentes återgår Paulus till sin personliga hänvändelse
till församlingen med vädjan om att bereda honom rum i sina hjärtan.
Han talar därvid om detaljer ur sina upplevelser och sin verksamhet
sedan förra brevet, och kommer så till den verkan, som detta brev haft
på dem, och tröstar dem, som bedrövats över att han i detta brev hade
så mycket att rätta till. »Bereden oss ett rum i edra hjärtan; vi hava icke
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handlat orätt mot någon, icke varit någon till skada, icke gjort någon
något förfång. Jag säger icke detta för att döma eder; jag har ju redan
sagt, att I haven ett rum i vårt hjärta, så att vi skola både dö och leva
med varandra. Stor är den tillit, som jag har till eder, mycket berömmer
jag mig av eder. Jag har fått hugnad i fullt mått och glädje i rikt över-
flöd, mitt i allt vårt betryck.

Ty väl fingo vi till köttet ingen ro, icke ens sedan vi hade kommit till
Macedonien.» Paulus hade ju rest från Efesus norrut och sedan över till
Troas, efter att ha utstått dödsfara från fiender till kristendomen. Han
hade ju förtvivlat till och med om livet (1:8; 2:12, 13). I Troas hade han
stannat en tid, men av längtan efter att få höra från Korint hade han icke
inväntat Titus, som skulle överbringa sådana underrättelser, utan farit
söderut till Macedonien för att möta Titus. Där är han ju, när han skri-
ver detta, och Titus har nått fram till den plats där han är. Men icke ens
i Macedonien fick han en fridfull tillvaro, »utan vi voro på allt sätt i
trångmål, utifrån genom strider, inom oss genom farhågor. Men Gud,
som tröstar dem, som äro betryckta, han tröstade oss genom Titus’ an-
komst, och icke allenast genom hans ankomst, utan ock därigenom, att
han hade fått så mycken hugnad av eder. Han omtalade nämligen för
oss eder längtan, eder klagan, eder iver i fråga om mig. Och så gladde
jag mig ännu mer.» Titus hade således kunnat berätta, att korintierna
med verklig iver bemödat sig om att följa de anvisningar, Paulus gett i
sitt föregående brev.

»Ty, om jag ock genom mitt brev bedrövade eder, så ångrar jag nu
icke detta. Nej, om jag förut ångrade det, — eftersom jag ser, att det
brevet har bedrövat eder, låt vara allenast för en liten tid», — ty Paulus
kan trösta dem genom det brev, han nu skriver, och som ju skrives en-
dast något halvår efter det förra brevet, — »så gläder jag mig nu i stäl-
let, icke därför, att I bleven bedrövade, utan därför, att eder bedrövelse
lände eder till bättring. Det var ju efter Guds sinne, som I bleven bedrö-
vade, och I haven alltså icke genom oss lidit någon skada.» Det korintie-
rna bedrövats över, var ju tydligen, som nämnts, att det funnits så mycket,
som han haft att anmärka på, men denna bedrövelse var förbunden med
en stor iver hos dem att bättra det som brast i församlingen. Så har
denna bedrövelse alltså icke lett till skada utan till stort gagn.
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»Ty den sorg, som är efter Guds sinne, kommer åstad bättring till
salighet, (en bättring,) som man icke ångrar. Men världens sorg kom-
mer åstad döden.» Paulus kan ha för ögonen de två exempel på ånger
och sorg, som Petrus och Judas Iskariot i de evangeliska berättelserna
ge. Båda hade gjort något, över vilket de ångrade sig och sörjde. Men
Petri ånger ledde till liv, under det att Judas’ ånger drev honom i döden.
Men ordet har hos Paulus också allmän tillämpning. Varje sorg på världs-
ligt sätt är för den kristne slut. »Varen alltid glade», är Pauli uppma-
ning. Själv är han alltid glad, mitt under det han utstår sådant, som efter
världens sätt skulle ge anledning till sorg och förtvivlan. Även sorg
över synden är för den kristne förbjuden, om denna sorg är en förtviv-
lan på mänskligt sätt, det är, efter det gamla livets sätt. Den kristne kan
icke gräva ner sig i dysterhet och missmod ens över synden. Ty en
sådan sorg är något, som försiggår i själen, och denna får icke leva
något annat liv än det, som är bestämt av Kristi ande. Den kristne är
alltså till sitt själsliga liv sund, klar och fri. Men en sorg över synden,
som är efter Guds sinne, det är en sorg, som lever i Gud, och som mot-
tager det uppenbarade ordet: Guds kraft fullkomnas i svaghet. Det fin-
nes alltså en kraft, och icke en kraft vilken som helst, utan Guds kraft.
Och Gud är mäktig att i människan verka bättring. Så hade det nu verk-
ligen skett hos korintierna:

»Se, just detta, att I bedrövadens efter Guds sinne, hur mycket nit
har det icke framkallat hos eder, hur många ursäkter, hur stor förtry-
telse, hur mycken fruktan, hur mycken längtan, hur mycken iver, hur
många bestraffningar! På allt sätt haven I bevisat, att I ären rena i sa-
ken.»

I förbigående nämner Paulus en sak, som han avhandlat i ett föregå-
ende brev, och där någon gjort något orätt mot en annan, något, som
krävde användande av kyrkotukt. Vi veta icke, vad detta var för en hän-
delse. Med det, som avhandlas i 1 Kor. 5, kan det knappast samman-
ställas, ty där fanns ingen enskild, som skulle kunna sägas ha blivit
förorättad. Saken hade avhandlats i ett brev från Paulus, och då det är
svårt att återfinna den i något av de brev, vi känna, ligger antagandet
nära, att det är fråga om ett kort brev, som Paulus sänt till Korint mellan
första och andra korintierbreven. Om detta säger nu Paulus:
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»Om jag skrev till eder, så skedde detta alltså icke för den mans
skull, som hade gjort orätt, ej heller för den mans skull, som hade lidit
orätt, utan för att edert nit för oss skulle bliva uppenbart bland eder
själva inför Gud». Detta brev, som här hänsyftas på, kan ha varit ett
kort komplement till det, vi känna som första korintierbrevet. Paulus
kan efter delegaternas avresa ha fått underrättelse om något, som före-
fallit i Korint, och med dem, som lämnat denna underrättelse, översänt
en kort föreskrift om, hur i saken skulle förfaras. Däremot är, vad han i
detta kapitel i övrigt nämner såsom av honom i brev meddelat, att hän-
föra även till det, han skrivit i första korintierbrevet.

Nu kommer han åter till de goda underrättelser, han fått av Titus,
som nått fram till honom, där han befinner sig i Macedonien. »Så ha vi
nu fått tröst. Och till den tröst, som vi redan för egen del fingo, kom den
ännu mer överflödande glädje, som bereddes oss av den glädje, Titus
hade fått. Ty hans ande har fått vederkvickelse genom eder alla. Och
om jag inför honom har berömt mig något i fråga om eder, så har jag
icke kommit på skam därmed. Utan, liksom vi eljes i allting hava talat
sanning inför eder, så har också det, som vi inför Titus sagt till eder
berömmelse, visat sig vara sanning. Och hans hjärta överflödar ännu
mer av kärlek till eder, då han nu påminner sig allas eder lydnad, huru
I villigt togen emot honom, med fruktan och bävan. Jag gläder mig
över att jag, i allt vad eder angår, kan vara vid gott mod.»

Av dessa Pauli ord framgår med all önskvärd tydlighet, att den korinti-
ska församlingen i alla avseenden ordnat det, som Paulus i sina föregå-
ende brev givit anvisning om, och att alltså till dömes de missförhållan-
den, som vi finna i första korintierbrevet, nu redan äro helt avlägsnade,
och att korintierna ha tillägnat sig en sund uppfattning om sådana ting
som andegåvor, gudstjänstens rätta firande, förhållandet till omvärl-
den, o.s.v. Det är ju betecknande, att tungotalet, som intog ett så stort
utrymme i 1 Kor., icke med ett ord omnämnes i 2 Kor.
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II.
Insamlingen till de palestinensiska kristna

8:1-9:15

1. Vädjan om slutförande av den påbörjade insamlingen
8:1-15

Redan i första korintierbrevet hade Paulus behandlat insamlingen
av penningmedel till understöd åt de ekonomiskt betryckta kristna i
moderförsamlingen i Jerusalem och Judeen. Vi ha i samband med
utläggningen av 1 Kor. 16 haft anledning att omnämna denna insamlings
uppkomst och syfte. Att den låg Paulus varmt om hjärtat, framgick re-
dan av första korintierbrevet. Men ännu tydligare framträder det här.
Paulus är angelägen att vädja till korintierna om att lämna ett bidrag,
som svarar mot deras förmåga och församlingens storlek. Härvid anför
han de macedoniska församlingarnas exempel, för att mana korintierna
att icke stå efter andra församlingar i frikostighet. Men på samma gång
är han angelägen, att gåvan verkligen skall vara frivillig, så att korintie-
rna icke skola känna sig tvingade eller känna sig stå under något tryck.
Det gäller för honom att väcka deras egen inre håg och beredvillighet
att hjälpa. Slutligen är Paulus, såsom redan framgick av första korinti-
erbrevet, mycket angelägen, att denna gåva icke skall betraktas såsom
någon allmosa, som ges så, som en dylik oftast ges, så att den, som ger
en gåva eller hjälper en annan ekonomiskt, därmed ofrivilligt känner
sig stå över den, han hjälper, och ser ner på honom. Insamlingen skall
vara såsom en tacksägelse för allt det goda, som korintierna undfått
genom frälsningen i Kristus. Den skall vara uttryck för den självklara
gemenskap (koinonía), som råder mellan alla kristna och alla försam-
lingar.
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I denna gemenskap är det samma växelverkan som mellan kroppens
olika lemmar. Det är självklart, att den ena lemmen bistår den andra.
Om den ena handen hjälper den andra att lyfta en börda, så har den ju
därmed icke givit den andra handen någon allmosa. Den har ingen an-
ledning att känna sig överlägsen. Så kan Paulus, när han i romarbrevet
omnämner denna insamling, karakterisera förhållandet så: om
»hedningarna», (såsom de kristna i Macedonien och Akája förut voro),
hava fått del i de palestinensiska kristnas andliga goda, så äro de å sin
sida skyldiga att vara dem till tjänst med sitt lekamliga goda (Rom.
16:27).

Den vädjan, som Paulus här framför, är ett mönster av försynt och
enträgen övertalning. Den fick också till följd, att de korintiska kristna
lika ivrigt som de andra församlingarna visade sin beredvillighet att
frivilligt hjälpa sina betryckta bröder. Ty i romarbrevet, som Paulus
skriver efter ankomsten till Korint, sätter han de kristna i Akája (d.v.s. i
Korint och i de övriga församlingarna i dess område) och i Macedonien
på samma plan. Han säger där (Rom. 16:26): »Macedonien och Akája
hava känt sig manade att göra ett sammanskott åt dem bland de heliga
i Jerusalem, som leva i fattigdom», och han meddelar, att han »nu» far
till Jerusalem med understöd åt de heliga (Rom. 16:25).

I de föregående kapitlen i vårt brev har som bakgrund för fram-
ställningen stått den simpla och samvetslösa agitation, som bedrevs i
Korint mot Paulus, och som icke ryggade tillbaka för några beskyll-
ningar, hur osanna och nedriga de än voro. Även vid vädjandet för in-
samlingen till de kristna i Jerusalem måste Paulus taga en viss hänsyn
till dessa agitatorers verksamhet. Därför skymta även här dessas be-
skyllningar och förtal igenom.

Man skulle ju kunnat vänta sig, att då alla, som kände Paulus, visste
om hans nästan överdrivna ömtålighet, samvetsgrannhet och finkäns-
lighet i ekonomiska ting, det skulle ha varit omöjligt att komma med
förtal åtminstone i sådana angelägenheter. Men hans motståndare hade
icke tvekat här heller. Förmodligen voro de tränade i förtal och visste,
att det bästa, man kunde göra för att åtminstone få någon ingång för
förtalet och vinna något med det, var att komma med så kraftiga be-
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skyllningar som möjligt. Så ha de alltså sagt, att Paulus var oredlig, och
att han använde de insamlade medlen för egen del.

Pauli alltför stora ömtålighet i sådana ting visar sig däri, att han låter
dessa agitatorers verksamhet i förtalets tjänst föranleda sig att icke taga
någon som helst befattning med själva penningmedlens handhavande.
Han har medhjälpare och följeslagare, som få detta bestyr, och han vill
till yttermera visso, att församlingen själv skulle utse en eller flera
kontrollanter, som skulle följa med honom till Jerusalem och se till, att
penningmedlen kommo rätt fram. Det är troligt, att församlingen i detta
sista hänseende icke efterkom Pauli anvisning. Att rubba församling-
ens förtroende till Pauli personliga redlighet förmådde nog icke hans
baktalare.

»I mån veta, bröder, den Guds nåd, som blev given i Macedoniens
församlingar, att i stort trångmålsprov deras glädjes övermått och deras
djupa fattigdom ha flödat över i rikedom av frikostighet.» Det ord
(haplótäs, <aplóthv), som här översatts med »frikostighet», betyder
egentligen enkelhet, enhet, den egenskapen att inrikta sig på en sak,
vara samlad i en sak. De macedoniska kristna gingo helt upp i arbetet
för att bringa hjälp åt sina bröder i betryck. »Ty efter förmåga, — det
vittnar jag, — och över förmåga, självmant, efter att med stor enträgen-
het ha utbett sig av oss ynnesten av gemenskap i tjänsten åt de heliga,
ha de skänkt, icke vad vi hoppades blott, utan sig själva, först och främst
åt Herren och så åt oss, genom Guds vilja, så att vi uppmanade Titus,
att han skulle fortsätta, såsom han begynt, och föra detta kärleksverk
till fullbordan bland eder. Liksom I överflöden i allting: i tro, i tal, i
insikt, i allsköns nit, i kärlek från oss till eder, så mån I också överflöda
i detta kärleksverk. Detta säger jag dock icke såsom en befallning, utan
så att jag på andras iver prövar eder kärlek till dess äkthet. I kännen ju
vår Herres, Jesu Kristi, nåd, huru han, som var rik, likväl blev fattig för
eder skull, på det att I, genom hans fattigdom, skullen bliva rika.»

Paulus leder alltså i sin vädjan korintierna fram till det allra högsta
exemplet, Jesus Kristus själv, som alltid måste utgöra det starkaste in-
citament för de kristna. Jesu Kristi exempel är överväldigande. Vilken
rikedom hade Han icke i sin enhet med Gud i den fullkomliga världen
av evighet! Hela universum, såväl den andliga som den fysiska värl-
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den, stod till hans förfogande. Och ändock utblottade han sig själv däri-
genom, att han gick ned i mänsklighetens villkor, och icke blott antog
mänskligt liv utan gjorde sig förtrogen med den mest utblottade
mänsklighets nöd. Han blev fattig, och därigenom hade han gjort många
rika. Den, som blivit av Kristus ryckt upp ur sitt elände och fått ett nytt
liv, kunde själv betyga, vilken rikedom han därmed fått. Denna rike-
dom hade han fått av Gud genom Kristus. Vad är det lilla en människa
kan ge, i jämförelse med denna stora rikedom, som Kristus gett? Och
dock har han icke gett av sitt överflöd från en upphöjd tillvaro i en
fjärran himmelsk värld, utan han har gett genom att gå ned i mänsklig-
hetens egna outsägligt fattiga förhållanden och påtaga sig de mest
eländas bland människor villkor.

Detta ställe i andra korintierbrevet har en parallell i Pauli brev till
filipperna (2:5-11), där Paulus också hänvisar till Jesus Kristus. Det är
där liksom här fråga om Kristi offer och hans frälsningsverk, och detta
är det högsta till vilket Paulus kan appellera. På båda ställena erinrar
Paulus om, hur Kristus fanns till av begynnelsen och delade Guds här-
lighet i full enhet med honom.

Detta, att Kristus var till före allting, hans preexistens, utgjorde tyd-
ligen en lära som ingick i den kristna undervisningen. Men den hörde
icke till själva elementerna, såsom dessa återgivas t.ex. i början av för-
sta korintierbrevets femtonde kapitel. Den hörde heller icke till den
djupare visdom, som enligt 1 Kor. 2:6, var förbehållen de fullmogna
(téleioi). Ty Paulus förutsätter, att den är bekant för alla adressaterna.
Läran om Kristi preexistens kan alltså närmast tänkas ha hört till det,
som meddelades av »läraren» vid den regelbundna undervisning, som
de kristna åtnjöto vid gudstjänsten och vid enskilda sammankomster.

Paulus har nu sagt, att uppmaningen att deltaga i insamlingen icke
får betraktas såsom ett bud, en befallning. Det är icke detsamma, när
han vädjar till dem i denna sak, som när han ger dem anvisning om, hur
de skola förhålla sig i enlighet med Kristi bud och kyrkans sed. Men,
liksom han i första korintierbrevet skilt på bud, som ha ovillkorlig gil-
tighet, och sin »mening» (gnómä), som får karaktären av råd (1 Kor.
7:25, 40), så liknar han nu denna sin vädjan vid ett sådant råd. Och de
korintiska kristna hade ju visat sig villiga att följa även hans råd och
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haft förtroende för honom även i sådana fall, då han endast menat sig
kunna giva råd.

»Det är allenast ett råd, som jag härmed giver. Ty detta är lämpligt
för eder, I, som redan förut gjort en början, i fjor, icke blott med att
utföra utan att vilja. Nu mån I även fullborda utförandet, så att I, som
voren så villiga till att besluta det, jämväl mån, i mån av edra tillgångar,
fullborda det. Ty, om den goda viljan är för handen, så bliver den välbe-
haglig med de tillgångar, den har, och bedömes ej efter vad den icke
har. Ty meningen är icke, att andra skola hava lättnad och I själva lida
nöd utan efter jämlikhet, så att edert överflöd denna gång kommer de-
ras brist till hjälp, för att också deras överflöd skall komma eder brist
till hjälp, så att jämvikt uppstår, såsom det står skrivet (2 Moseb. 16:18):
’den, som hade samlat mycket, hade intet till överlopps, och den, som
hade samlat litet, honom fattades intet’.» Den underliggande meningen
här är densamma, som Paulus tydligt utsäger i romarbrevet (15:27). De
kristna i Jerusalem voro de, som först undfått frälsningens evangelium,
och på grund av deras trogna förvaltande av detta hade frälsningen även
kommit till korintierna. De kristna i moderförsamlingen represente-
rade liksom den rika skattkammaren på kristna traditioner, kunskap om
Kristi verk och levande kraft från Herren. Deras överflöd bestod i and-
liga ting, deras brist i timliga, korintierna hade brist i andliga ting i
jämförelse med moderförsamlingens kristna, men också i jämförelse
med dessa ett överflöd i lekamliga ting, i penningar. Genom denna in-
samling skulle endast åstadkommas en jämvikt. Men det skulle icke bli
ombytta roller, så att de, som hittills haft överflöd, nu skulle lida brist
och tvärtom: därmed vore intet vunnet. Därför säger Paulus: meningen
är icke, att andra skola hava lättnad och I själva lida nöd.

2. Huru den insamlade gåvan skall uppbäras och förvaltas
8:16-9:5

På grund av sin överkänslighet i ekonomiska ting ägnar nu Paulus
stor uppmärksamhet åt frågan, hur de insamlade medlen skola över-
bringas till bestämmelseorten, så att ingen anmärkning skall kunna göras.
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I bakgrunden ligga här de redan nämnda fantastiska beskyllningarna
mot Paulus för oredlighet. »Gud vare tack, som också i Titus’ hjärta
ingiver samma nit för eder. Ty han har villigt mottagit vår uppmaning
och har full av iver självmant begett sig på resa till eder.» Paulus börjar
här ända från början, och det är Titus, som här gör början. När Paulus
säger: »Titus har mottagit vår uppmaning och har begett sig på resa till
eder», så betyder detta icke, att Titus redan rest, när Paulus skriver detta.
Utan Paulus försätter sig i tankarna i läsarnas läge. När de läsa brevet,
har Titus följt Pauli uppmaning och rest till dem. Men icke Titus ensam
skall ha hand om insamlingen och medlens förvaltning. »Med honom
sända vi ock här en broder, som i alla våra församlingar prisas för sitt
nit om evangelium; dessutom har han ock av församlingarna blivit ut-
vald att vara vår följeslagare, när vi skola begiva oss åstad med den
kärleksgåva, som nu genom vår försorg kommer till stånd, Herren till
ära och såsom ett vittnesbörd om vår goda vilja.»

Fastän Paulus icke nämner denne broders namn, har det förmodats
att det är Lukas, det är fråga om. Detta skulle styrkas av att intet härom
nämnes i Apostlagärningarna, som har Lukas till författare. Att Paulus
låter församlingarna välja följeslagare och medhjälpare i denna sak,
beror av hans samvetsgrannhet och känslighet i ekonomiska ting: »Där-
med vilja vi förebygga, att man talar illa om oss, i vad som rör det
rikliga sammanskott, som nu genom vår försorg kommer till stånd. Ty
vi vinnlägga oss om, vad som är gott, icke blott inför Herren utan även
inför människor. Jämte dessa (Titus och kanske Lukas) sända vi en
annan av våra bröder, vilkens nit vi ofta och i många stycken hava fun-
nit hålla provet, och som nu på grund av sin stora tillit till eder är ännu
mycket mera nitisk.» Man har gissat, att denne broder skulle varit
Timoteus, medavsändaren av det föreliggande brevet.

»Om jag nu har anbefallt Titus, så mån I besinna, att han är min
medbroder och min medarbetare till edert bästa; och om jag har skrivit
om andra våra bröder, så mån I besinna, att de äro församlingsapostlar
och Kristi ära.» Liksom aposteln avspeglar Kristi härlighet, så göra
också hans medarbetare det, då de äro honom behjälpliga i det verk,
som han gör i Kristus, som också kan sägas vara det verk, som Kristus
gör i och genom honom. Därför äro de av församlingarna tillsatta
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’apostlarna’, d.v.s. Pauli medarbetare, skickade att kallas för en »Kristi
ära» eller en »Kristi härlighet».

»Given alltså inför församlingarna bevis på eder kärlek, och därmed
också på sanningen av det, som vi inför dem hava sagt till eder beröm-
melse. Om understödet till de heliga är det nu visserligen överflödigt,
att jag här skriver till eder; jag känner ju eder goda vilja, och av den
plägar jag, i fråga om eder, berömma mig inför macedonierna, i det jag
omtalar, att Akaja ända sedan förra året har varit redo, och att det är just
edert nit, som har eggat så många andra. Likväl sänder jag nu åstad
dessa bröder, för att det, som jag har sagt till eder berömmelse, icke
skall i denna del befinnas hava varit tomt tal. Ty, såsom jag förut har
sagt, jag vill att I skolen vara redo. Eljes, om några macedonier komma
med mig och finna eder oberedda, kunna vi, — för att icke säga I, —
till äventyrs komma på skam med vår tillförsikt i denna sak. Jag har
därför funnit det nödvändigt att uppmana bröderna att i förväg begiva
sig till eder och förbereda den rikliga välsignelsegåva (evlogía, eg. pris,
tack, välsignelse, hebr. beraká), som I redan haven utlovat. De skola
laga, att denna är till reds såsom en riklig gåva och icke såsom en gåva
i njugghet.»

3. Frikostigheten i givandet och dess välsignelse
9:6-15

Sedan Paulus förut vädjat till korintierna att giva efter förmåga och
i förhållande till vad andra församlingar varit i stånd att offra, uppma-
nar han dem nu till att taga frikostigheten i betraktande. Den frikostig-
het, det här är fråga om, är såväl den objektiva som den subjektiva
frikostigheten, d.v.s. dessa båda i förening. Viktigare är kanske härvid
den subjektiva sidan: glädjen att ge, villigheten och ivern att finna medel
att bistå de nödställda bröderna. Men denna villighet tager sig givetvis
uttryck: det blir en frikostig gåva. När nu Paulus erinrat dem om det
sammanhang, som råder i den stora andliga enhet, som de utgöra en del
av, och i vilken de ingå, där den ena rikliga gåvan åstadkommer jäm-
vikt med den andra, när de äro av olika art, så kan han i detta resone-
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mang införa bilden av ett sående och ett skördande. Gåvan av lekamligt
gott, på vilket korintierna ha relativt överflöd, motsvaras av ett andligt
gott, som de i sin tur få mottaga. Det lekamliga goda är en sådd, varav
skördas andligt gott.

»Besinnen detta: den som sår sparsamt skall ock skörda sparsamt;
den som sår rikligt, han skall ock skörda riklig välsignelse. Var och en
give efter som han har känt sig manad i sitt hjärta, icke med olust eller
av tvång, ty Gud älskar en glad givare.» Paulus citerar här Ordspråks-
boken 22:8 som i den grekiska översättningen Septuaginta har: ’Gud
välsignar en glad och frikostig man’. »Men Gud är mäktig att i överflö-
dande mått låta all nåd komma eder till del, så att I alltid i alla haven
allt till fyllest och i överflöd kunnen giva till allt gott verk, efter skrif-
tens ord (Ps. 112:9): ’Han utströr, han giver åt de fattiga, hans rättfär-
dighet förbliver evinnerligen’. Och han som giver såningsmannen ’säd
till att så och bröd till att äta’ (Jes. 55:10), han skall ock giva eder utsä-
det och låta det föröka sig och skall bereda växt åt eder rättfärdighets
frukt. I skolen bliva så rika på allt, att I av gott hjärta kunnen giva alla-
handa gåvor, vilka, när de överlämnas genom oss, skola framkalla tack-
sägelse till Gud.» Den högsta välsignelse och belöning, som Paulus
kan tänka sig, är, att andra tacka Gud för det, man är eller gjort. Denna
stora välsignelse skall nu komma korintierna till del för deras gåva och
deras villiga frikostighet. »Ty det understöd, som kommer till stånd
genom denna eder tjänst, skall icke allenast avhjälpa de heligas brist,
utan verka ännu långt mer genom att framkalla många tacksägelser till
Gud. De skola nämligen, därför att I visen eder så väl hålla provet i
fråga om detta understöd, komma att prisa Gud för att I med så lydaktigt
sinne bekännen eder till Kristi evangelium och av så gott hjärta visen
dem och alla andra edert deltagande. De skola själva bedja för eder och
längta efter eder, för den Guds nåds skull, som i så översvinnligen rikt
mått beskäres eder. Gud vare tack för hans outsägligt rika gåva!» »Den
rika gåvan» syftar på allt vad Gud ger, men det innersta och egentligaste,
som blir källan till allt annat, som kan kallas Guds gåva, är försoningen
genom Kristus, det nya livet i Kristus, friheten i anden.
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III.
Slutuppgörelsen med de falska profeterna

10:1-13:10

1. Beskyllningen för svaghet och feghet avvisas
10:1-18

I inledningen till utläggningen av detta brev ha vi sökt i korthet skis-
sera, vad de i den korintiska församlingen inträngda agitatorerna hade
för syftemål, och varför de uppträdde som Pauli motståndare och på
allt sätt sökte bryta hans auktoritet. De drag, som nu i det tionde kapit-
let särskilt träda fram, äro följande:

Dessa motståndare, av Paulus kallade bl.a. falska apostlar, beskylla
Paulus för att vara modig i sina brev, men svag och försagd i sitt per-
sonliga framträdande. Härmed ville de givetvis förringa och upphäva
dessa brevs auktoritet och låta föreskrifterna i dem framstå såsom över-
drivna och intet att taga hänsyn till. Man sökte även uppnå att skapa en
bild av Paulus såsom en svag och ynklig människa, som därför icke
kunde tänkas vara en apostel. Ty en apostel, en Herrens tjänare, borde
vara en myndig man, eftersom han hade andens fullmakt. Att Paulus
framträdde så ödmjukt och försynt, det bevisade, sade dessa myndiga
personer, att han icke hade andens fullmakt, att han således icke hade
någon annan utrustning, än den, som låg i den mänskliga naturen, i kött
och blod. Han vandrade och verkade icke i anden utan i köttet.

De falska apostlarna, d.v.s. de myndiga prelaterna i Korint, hade ju
rekommendationsskrivelser med sig från Jerusalem, och dessa utnytt-
jade de kraftigt. De hade förstått att använda dessa rekommendations-
skrivelser, som om de hade varit fullmakter åt dem från de tolv apostlarna
eller moderförsamlingen i Jerusalem att visitera församlingarna och
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rätta och ordna förhållandena. De tvekade således icke att kraftigt och
ofta betona och hävda sin egen myndighet och fullmakt. Deras avsikt
och mål var ju att själva intaga en ställning, som gav dem makt i för-
samlingarna. Men något pioniärarbete utförde de icke. De arbetade icke
som Paulus, under förföljelser och svårigheter av alla slag, för att göra
evangeliet känt och grunda församlingar. Utan de funno sitt bästa fält
på sådana ställen, där andra utfört arbetet och de kunde njuta frukterna.
I redan grundade och blomstrande församlingar ville de spela herrar.
Såsom parasiter arbetade de på annans mark och levde av frukterna av
andras arbete.

Såsom apostlar, — det var den titel dessa myndiga personer själva
gåvo sig, — gjorde de anspråk på att på ett särskilt sätt representera
Kristus själv, att vara Kristi eget folk. De hade den apostoliska
successionen, den rätta vigningen. Jesus Kristus hade ju utsänt de tolv,
de tolv hade utsänt dem. Sålunda »hörde de Kristus till», såsom svenska
kyrkobibeln översätter, d.v.s. de voro Kristi eget folk, hans rätta äm-
betsmän. Samtidigt framställde de Paulus såsom en, vars apostolat var
självtaget. De kunde visserligen icke förneka, att han blivit ombetrodd
med förkunnandet av evangeliet bland hedningarna, men de sade, att
detta blott innebar, att han fått det underordnade ämbetet såsom en en-
kel evangelist, men att han ingalunda var en apostel, vare sig en av de
tolv eller, såsom de själva, en av de av de tolv förordnade apostlarna.
Genom denna argumentering avsågo dessa myndiga personer att knä-
sätta den uppfattningen, att Paulus stod långt under dem själva i vär-
dighet, och att hans auktoritet alltså, jämförd med deras, var ringa och
i varje fall alltid måste vika för deras.

När nu Paulus börjar sin uppgörelse med dessa falska apostlar, bör-
jar han med att hänvisa till Kristus själv. Korintierna kunde erinra sig,
vad som utmärkte Kristus, alla apostlars herre. Var det myndighet, över-
lägsenhet och stränghet i framträdandet? Nej, Jesus Kristus hade haft
kraft i de ord, han talade å Guds vägnar, alltså i Guds ord, men han
hade i allt sitt väsen och verk varit ringa, ödmjuk, saktmodig och mild.
Han hade icke stor likhet med de myndiga prelater, som åberopade sig
på honom och sade sig vara hans.
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»Jag, Paulus själv, förmanar vid Kristi saktmod och mildhet (samme
Paulus), som är så ödmjuk, när jag står ansikte mot ansikte med eder,
men visar mig så modig, när jag är långt borta. Jag beder eder se till, att
jag icke, när jag en gång är hos eder, måste visa mig modig, i det jag
helt oförskräckt tänker våga mig på somliga, som mena, att vi vandra
efter köttet. Ty, om vi än vandra i köttet, föra vi dock icke en strid efter
köttet.»

Paulus gör här stor skillnad mellan att vandra efter köttet och vandra
i köttet. Att vandra efter köttet betyder att tala, handla och tänka efter
denna tidsålders sätt, det vill säga, efter de inomvärldsliga, de synliga,
yttre normer, som den gamla människan tillämpar. Från detta sätt att
verka är den kristne fri, ty han har ju kommit in i en vidare och rikare
verklighet. Men samtidigt är han, så länge han ännu befinner sig i detta
jordelivet, dock mitt inne i de förhållanden, som höra det gamla livet
till. Detta kallas, att han vandrar i köttet. Fastän han alltså icke längre
vandrar efter köttet, så vandrar han dock i köttet.

Detta gäller nu också för Paulus. Han vandrar i köttet, men under
detta för han en andlig kamp, han är en Kristi stridsman. Det är icke en
strid efter köttet, han för. Man märker också mycket väl av Pauli brev,
att han icke har någon håg för mänskliga tvister, för strid om makt och
ära.

Det är med stor svårighet, han förmår att hålla uppmärksamheten
fast vid denna sida av saken. I första delen av brevet svävar han så fort
som möjligt bort ifrån den nödvändiga uppgörelsen med motståndarna
och dväljes helst i de andliga ämnen, som denna uppgörelse ger upp-
slag till. Och då han nu till slut skall ordentligt taga itu med motstån-
darna, förråder han, att han icke är van vid sådana uppgörelser, och att
han icke har lust till dem. Även här är det också uteslutande ämbetet,
som han värnar. Därför är det med rätta, han säger: »Våra stridsvapen
äro nämligen icke av köttslig art; de äro tvärtom så mäktiga inför Gud,
att de kunna bryta ned fästen. Ja, vi bryta ned tankebyggnader och alla
slags höga bålverk, som uppresas mot kunskapen om Gud, och vi taga
alla slags teorier till fånga och lägga dem under Kristi lydnad.»

Det fanns en strid, i vilken Paulus hade sin lust, det var striden för
evangeliet. Och han kunde där besegra verkligt stora fästningar.Detta
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bevisar hans egen verksamhet. Alla de åskådningar och teorier, som
syntes ha haft ett så säkert grepp om människorna, föllo till marken
såsom ett intet, när dessa människor vunnits för Kristus. Då hade dessa
teorier och åskådningar ingen makt, utan de måste böja sig för Kristus.
Ty när människan funnit verkligheten, då är denna mäktigare än teo-
rierna.

»Och när lydnaden fullt har kommit till väldet bland eder, då äro vi
redo att näpsa all olydnad.» När de korintiska kristna, såsom deras för-
faringssätt efter hans första brev ger löfte om, skola visa sig redobogna
och i stånd att fullt genomföra lydnaden för Kristus inom församlingen,
då skall Paulus bestraffa olydnaden från de falska apostlarnas sida.
Meningen är, att dessa motståndare, de myndiga »apostlarna», icke blott
skola klart visas ha haft orätt, de skola därmed också ha visats hava
brustit i lydnad mot Kristus. Dessa myndiga »andlige» ha i verklighe-
ten varit olydiga mot Kristus, de ha varit en enda olydnad mot Herren.
Därför skola de icke slippa undan med att säga »ja, vi hade nog fel den
gången», och sedan få förbliva samma myndiga herrar som förut. De-
ras olydnad skall bestraffas, de skola ställas på den plats, dit de rätteli-
gen höra: bland de syndare, som i en kristen församling bli föremål för
kyrkotukt.

Men nu tager Paulus först ånyo upp försvaret av sitt ämbete och sitt
evangelium. »Sen då, vad som ligger öppet för allas ögon! Om någon i
sitt sinne är viss om, att han är Kristi (såsom dessa falska apostlar äro
och framhålla), så må han ytterligare besinna inom sig, att lika visst,
som han själv hör Kristus till, lika visst göra också vi det. Och om jag
än något härutöver berömmer mig, då nu fråga är om vår myndighet,
— den, som Herren har givit oss till att uppbygga eder och icke till att
nedbryta, — så skall jag dock icke komma på skam därmed.»

Det är med stor tvekan som Paulus använder den myndighet, som är
hans. Hellre önskade han, att han kunde vinna målet på annat sätt. Men
när Kristi verk står på spel, då måste han gripa in. Så äro ju de flesta av
Pauli brev tillkomna i anledning av något, som krävde Pauli rättelse.
Detta medförde, att hans brev övervägande innehöllo sådant, som gav
uttryck för hans myndighet. När han vistades i en församling, så var
han hos den dagligen och stundligen, och icke endast när det var något
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missförhållande som skulle rättas. Det hann ju under hans personliga
närvaro icke heller uppstå några större missförhållanden, eftersom ten-
denser därtill kunde avvärjas i tid.

Så kom det sig, att hans personliga närvaro i en församling efterläm-
nade minnet av en försynt, vänlig och ödmjuk man, men att hans brev
visade den stränge tuktaren och förmanaren. Nu vill Paulus ingalunda
endast skrämma med sina brev. »Jag vill icke, att det skall se ut, som
om jag med mina brev allenast tänkte skrämma eder. Ty man säger ju:
’Hans brev äro väl myndiga och stränga, men när han kommer själv,
uppträder han utan kraft, och på hans ord aktar ingen’. Den, som säger
sådant, han må emellertid göra sig beredd på att sådana, som vi äro i
orden genom våra brev, när vi äro frånvarande, sådana skola vi ock visa
oss i gärningarna, när vi äro närvarande.»

Pauli motståndare voro säkra i sina påståenden. Nog visste de väl,
att deras beskyllningar mot Paulus voro falska, men så säkra på sig
själva och sin egen klokhet, förträfflighet och myndighet voro de, att
de väl samtidigt voro fullt övertygade om att de i princip hade rätt i det,
de sade om Paulus, i varje fall, att det var nödvändigt att krossa honom.
Sin egen auktoritet hävdade de ju vid varje tillfälle och tvekade icke att
framhäva sina förtjänster och sina rättigheter. Om sina förtjänster och
därpå grundade rättigheter voro de desto säkrare övertygade, som de
mätte sig endast efter den sortens människors standard, det är efter sin
egen standard. Allt, som icke överensstämde med deras syn på tingen
och med deras sätt att tänka och vara, det kom aldrig till någon om-
prövning från deras sida, ty det avvisades helt enkelt av dem såsom
mindervärdigt, dumt, föraktligt eller förkastligt.

Detta är ju en vanlig företeelse icke minst bland dem, som räkna sig
för respektabla, framstående eller religiösa. De mäta allt efter den trånga
synkrets, som de gjort upp för sig. De mäta sig endast efter sig själva.
Detta är den ungefärliga bakgrunden till de ord, som Paulus därpå skri-
ver eller dikterar: »Ty vi äro icke nog dristiga att räkna oss till eller
jämföra oss med somliga, som giva sig själva gott vitsord, men som äro
utan förstånd, i det att de mäta sig allenast efter sig själva och jämföra
sig allenast med sig själva».
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Som redan nämnts, var det utmärkande för dessa falska apostlar,
dessa myndiga herdeämnen, att de icke gjorde något pioniärarbete. Ett
kall, som var förenat med ekonomiska svårigheter, kanske fattigdom
och nöd, eller med ringa anseende, med förföljelser och faror, ett så-
dant kall låg icke för dem. De hade näsa för vad det var för ämbeten,
som kunde ge anseende, makt och inkomster. Och därför var det helt
naturligt, att de endast höllo till på sådana platser och i sådana tjänster,
där andra gjort arbetet förut. Så var ju själva deras vistelse i Korint ett
exempel härpå. Arbetet där hade utförts av Paulus. Den församling,
som dessa apostlar tänkte bereda sig makt och vinning av, hade ju grun-
dats av Paulus. Själv hade Paulus icke förfarit på detta sätt. Han hade
varit ytterst noggrann med att icke förkunna evangeliet inom något
område, där detta evangelium redan blivit förkunnat och ett kristet ar-
bete upptaget. Att bedriva missionsarbete och värva anhängare i redan
grundade församlingar eller på orter, där sådana voro grundade, betrak-
tade Paulus tydligen såsom något högst okristligt och föraktligt. Den
kristna förkunnelsen har sitt givna område.

»Vi för vår del vilja icke berömma oss till övermått utan allenast
efter måttet av det område, som Gud tillmätte åt oss, när han bestämde,
att vi skulle nå fram jämväl till eder. När vi säga detta, berömma vi oss
icke till övermått, icke av andras arbete. Men väl hava vi det hoppet, att
i samma mån som eder tro växer till, vi inom det område, som har
tillfallit oss, skola bland eder vinna framgång, i så överflödande mått,
att vi också få förkunna evangelium i trakter, som ligga bortom eder, —
och detta utan att vi, inom ett område som tillhör andra, berömma oss i
fråga om det, som redan där är uträttat.»

Paulus erinrar om hur betänkligt det är med självberömmelsen. I
Skriften är det tydligt sagt: »Den, som vill berömma sig, han berömme
sig av Herren» (Jer. 9:23, 24). För Paulus var det ju så, att han menade
och hade erfarit, att när något verkligen uträttades av honom, så var det,
när han var svag och intet förmådde: ty Guds kraft fullkomnades i svag-
het. När han var svag, då utgjorde han den bästa genombrottsvägen för
Guds kraft. Därför har all verksamhet, över vilken han kan vara stolt,
och som han berömmer sig av, sin grund i Herren. Så har Paulus redan
i första korintierbrevet hänvisat till samma profetiska ord (1 Kor. 1:31).
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Därför är det också självklart, att den ende, som kan ge vitsord, är Her-
ren. »Men den, som vill berömma sig, han berömme sig av Herren. Ty
icke den håller provet, som giver sig själv gott vitsord, utan den, som
Herren giver sådant vitsord.»

2. Pauli berömmelse
11:1-15

Den, som vill berömma sig, berömme sig av Herren, var ju Pauli
grundsats. Skall nu någon Pauli berömmelse ställas fram som försvar
emot och gendrivande av de falska apostlarnas påståenden, så blir det
alltså sådant, som är Herrens verk. Han kan ju då berömma sig av för-
samlingen själv, såsom han många gånger säger: I ären min beröm-
melse (2 Kor. 1:14).

Men den församling, som utgör hans berömmelse, för den är han
också djupt intresserad, dess välgång och rätta utveckling är en hjärte-
angelägenhet för honom. Liksom det är Gud, som verkat i honom, så
att han grundat denna församling, så kan han ock säga, att det intresse,
den kärlek och iver, som han har för församlingen, är Guds. Det enda
som bekymrar honom i de falska apostlarnas, hans motståndares, verk-
samhet, kommer nu fram här. Vad de säga om honom själv bekymrar
honom icke. Men han ser faran för församlingen av att detta slags män-
niskor vinna insteg och bli tolererade. Faran är, att Kristi eget budskap
och evangeliet om Kristus bli förfalskade. Ty dessa människor ha ju
intet intresse av att värna om evangeliet. De ha endast intresse av att
formulera ett evangelium och en kristen lära, som är så tidsenlig som
möjligt, så att så många som möjligt skola sluta sig till församlingen,
och så att ett herdeämbete inom församlingen må kunna ha anseende
bland människor, både kristna och icke-kristna.

Han måste därför fortsätta att försvara sig inför dessa falska apostlars
beskyllningar, men han är också nödsakad att blottställa dem och kalla
dem vid deras rätta namn. Och detta gör han i det som nu följer:

»Jag skulle önska, att I villen hava fördrag med mig, om jag nu talar
något litet efter dårars sätt. Dock, I haven helt visst fördrag med mig.
Ty jag nitälskar för eder, såsom Gud nitälskar, och jag har trolovat eder
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med Kristus, och ingen annan, för att kunna ställa fram inför honom en
ren jungfru.» Paulus begagnar sig här av ett bildspråk, som särskilt
studiet av Höga Visan i Gamla testamentet gett anledning till. Denna
skrifts ord tydde man i gamla förbundet på Gud och Israel, i nya för-
bundet var dess bildspråk en hänsyftning på förhållandet mellan Kris-
tus och hans församling. Den nitälskan, som Paulus känner för försam-
lingen, blir i själva verket åskådligt målad genom detta bildspråk. Nu
kan han också draga in i bilden berättelsen om hur ormen frestade Eva
i lustgården. Eva blir där församlingen, och ormen blir den, som står
bakom de falska apostlarna. »Men jag fruktar att såsom ormen i sin
illfundighet bedrog Eva, så skola till äventyrs också edra sinnen fördär-
vas och dragas ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus. Om någon
kommer och predikar en annan Jesus, än den vi hava predikat, eller om
I undfån ett annat slags ande, än den I förut haven undfått, eller ett
annat slags evangelium, då fördragen I ju sådant alltför väl. Jag menar
nu, att jag icke i något stycke står tillbaka för dessa så övermåttan höga
apostlar (lían apóstoloi). Om jag än är oförfaren i talkonsten, så är jag
det likväl icke i fråga om insikt. Tvärtom, vi hava på allt sätt, i alla
stycken, lagt vår insikt i dagen inför eder. Eller var det väl en synd, jag
begick, när jag för intet förkunnade Guds evangelium för eder och så-
lunda ödmjukade mig, på det att I skullen bliva upphöjda? Andra försam-
lingar plundrade jag, i det jag, för att kunna tjäna eder, tog lön av dem.
Och när jag under min vistelse hos eder led brist, låg jag ändå ingen till
last, ty den brist, jag led, avhjälptes av bröderna, när de kommo från
Macedonien. På allt sätt aktade jag mig för att ligga eder till last, och
allt framgent skall jag akta mig därför. Så visst som Kristi sannfärdig-
het är i mig, den berömmelsen skall icke få tagas ifrån mig i Akájas
bygder. Varför? Månne därför, att jag icke älskar eder? Gud vet, att jag
så gör. Och vad jag nu gör, det skall jag ock framgent göra, för att de,
som trakta efter tillfälle att bliva likställda med oss i fråga om beröm-
melse, skola genom mig berövas tillfället därtill.» Paulus räknar här
endast med att hans motståndare söka bli likställda med honom i fråga
om berömmelse. I själva verket avsågo de ju att bli ställda högt över
honom i inflytande och auktoritet. Men i fråga om berömmelse kunde
de icke inför församlingen i Korint hoppas på annat än likställighet
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med Paulus. Att en sådan likställighet var en impertinens av oanade
mått kommer fram i slutet av detta kapitel. Nu är Paulus emellertid
tvungen blottställa dem helt och hållet. Det kan icke bli fråga om nå-
gon blott rangtvist. Det är icke fråga om, huruvida dessa s.k. »apostlar»
äro förmer än Paulus, likställda med Paulus eller honom underlägsna.
Sanningen är: de äro bedragare mitt under all sin myndighet, respekta-
bilitet, goda rekommendationer och förbindelser på högsta ort.

Så talar nu Paulus rent ut: »Ty de männen äro falska apostlar, oredliga
arbetare (ergátai dólioi), som förskapa sig till Kristi apostlar. Och detta
är icke att undra på. Satan själv förskapar sig ju till en ljusets ängel. Det
är då icke något märkligt, om jämväl hans tjänare så förskapa sig, att de
likna rättfärdighetens tjänare. Men deras ände skall svara emot deras
gärningar.» Detta ställe erbjuder en märklig parallell till Johannes-
evangeliets åttonde kapitel. Där är det Jesus själv, som står gent emot
judiska motståndare (fariséer) och måste säga till dem: I, som menen
eder och sägen eder vara Guds barn, I ären i själva verket djävulens
barn och gören hans vilja. Ett slags fariseisk förvanskning av kristen-
domen utgjorde också dessa falska apostlar i Korint. När Paulus skri-
ver detta brev, var ju Johannesevangeliet ännu icke skrivet. Paulus kan
icke ha haft detta evangelium i tankarna. Icke heller röjer Johannes-
evangeliet någon beröring med Pauli andra brev till korintierna. Det
måste alltså vara frågan om en urkristen gemensam erfarenhet och in-
ställning. I själva verket är det också så, att den kristna kyrkan från allra
första början har haft att kämpa mot den fariseiska principen. Jesu kamp
mot fariséerna upprepade sig i kyrkans kamp mot den fariseiska princi-
pen.

3. De falska apostlarnas anspråk — en jämförelse
11:16-33

Pauli fiender i Korint hade också sagt, att han var en dåre, en, som
icke var fullt klok. I detta omdöme voro de nog i god tro. Ty sådana
människor, som dessa voro, kunna icke förstå en människa av Pauli
typ. Bedömd efter dessa personers principer var Paulus verkligen icke
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fullt klok. Han offrade sig ju för en sak, som bragte honom i de allra
största svårigheter, ja, i livsfara. Och han begagnade sig icke alls av de
stora möjligheter, han hade. Man förstår, att dessa personer kunde säga
sins emellan: »Tänk om vi hade den auktoritet och den ställning, Pau-
lus har, hur helt annorlunda skulle icke vi förstå att utnyttja den!» Bara
detta, att Paulus vägrade taga emot underhåll av församlingen, då försam-
lingen ingenting högre önskade, än att han skulle låta dem ge honom
sådant understöd såsom ett uttryck för deras erkänsla! Och med hur
mycket större energi skulle icke dessa myndiga herrar ha utnyttjat ett
förtroende, sådant som det Paulus åtnjöt! Hur skulle de icke ha njutit av
sin makt över människors sinnen! Och Paulus använde icke sin makt
annat än till att genomdriva allmänna bruk och läror, som icke inbragte
honom själv någon fördel.

Men Pauli fiender nöjde sig icke med att tänka, att Paulus var en
dåre. De begagnade också varje tillfälle att i Korint sprida det omdö-
met. Och samtidigt kunde de ju betona sin egen klokhet. Nu tager Pau-
lus upp denna beskyllning, och det visar sig, att han har genomskådat
dessa fiender och begripit, vad det är, som de i verkligheten finna så
dåraktigt hos honom. Han talar emellertid icke direkt till de där
apostlarna utan vänder sig till församlingen.

»Åter säger jag: ingen må hålla mig för en dåre; men om så är, så
tagen emot mig såsom dåre, så att även jag får berömma mig något
litet. Det jag säger, säger jag icke efter Herrens sinne, utan såsom i
dårskap, i denna tillförsikt i berömmelsen, (som jag har). Då nämligen
så många berömma sig på köttsligt sätt, så måste också jag berömma
mig. Ty ehuru I ären kloke, fördragen I ju gärna dårarna. Ty I fördra-
gen, om man gör eder till trälar, om man skinnar eder, om man tager
eder helt i besittning, om man förhäver sig över eder, om man slår eder
i ansiktet. Till (eder) vanära säger jag detta, såsom om vi varit svaga.
Men det som någon är djärv i, — jag talar i oförstånd, — i det är jag
också djärv.»

Nu får man höra en hel del av de anspråk, som de falska auktori-
teterna i Korint ställde, och vad de anförde såsom stöd för sina anspråk
på auktoritet. Ty vad alla deras olika anspråk ytterst samlade sig i, det
var anspråket på auktoritet. Dessa »Herrens tjänare» hade i grunden
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intet annat intresse än sin egen makt och ställning. Det, de nu gjorde så
mycket som möjligt av, var naturligtvis sin ställning till moder-
församlingen i Jerusalem. De hörde till själva centrum, voro icke från
diasporán, såsom Paulus. De hade växt upp i Israels land, de voro judar
till nationen, de kunde tala hebreiska, de hade från början varit trogna
förbundet. De voro nu Kristi tjänare och hade legitimerat sig såsom
sådana Kristi tjänare — d.v.s. apostlar — genom klara papper.

Vad kunde nu Paulus sätta upp emot detta? Ja, om nu en jämförelse
skulle göras och gjordes, så befanns det, — och det måste ju korintie-
rna inse, så fort de tänkte på det, — att Paulus icke stod efter sina fien-
der i något av dessa hänseenden. Även han kunde tala hebreiska, även
han var en jude till nationen, även han hade bekänt sig till förbundet
och var av Abrahams säd. (Man bör observera, att det här är fråga om
hebreiska, icke om arameiska. Att kunna tala hebreiska var ett tecken
på bildning, ungefär som förmågan att tala latin var ett tecken på bild-
ning i det kristna Västerlandet ännu för något århundrade sedan. Att
kunna arameiska var däremot ingen utmärkelse, lika litet som att kunna
tala grekiska. Det är också fråga om att kunna tala hebreiska. Hjälpligt
läsa och förstå hebreiska kunde litet var bland de fromma. Att kunna
tala hebreiska är däremot en fordran, som kan ställas på en sann bi-
skop. Paulus själv talade hebreiska, arameiska, grekiska och latin.) Och
vad beträffar att vara en Kristi tjänare, så hade han ju inga papper på
detta, men han hade annat, som nog talade lika tydligt som skrivna
pappersintyg: han hade alla de svårigheter, de strapatser, de faror, de
förföljelser, de hugg och slag, han fått utstå uteslutande i Kristi tjänst,
han hade det arbete och den möda, han underkastat sig för att vinna
människor för evangeliet, — och till detta hade korintierna själva varit
vittnen.

»De äro hebreisktalande, jag ock. De äro israeliter, jag ock. De äro
Abrahams säd, jag ock. De äro Kristi tjänare, — jag talar vansinnigt:
jag är det mer än de. Jag har mer arbetat, mer slag lidit, oftare varit
fången, ofta varit i dödsfaror. Av judarna har jag fem gånger utstått
gisselstraffet med trettionio slag. Tre gånger har jag blivit piskad med
spön, en gång stenats, tre gånger lidit skeppsbrott, ett dygn har jag till-
bragt på djupa havet. Ofta på färder. I faror på floder, faror bland rö-
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vare, faror genom landsmän, faror genom hedningar, faror i städer, fa-
ror i öknar, faror på havet, faror bland falska bröder.»

Paulus låter här de falska apostlarna, sina fiender i Korint, inordnas
i serien av vedervärdigheter och prövningar, som han har att utstå för
sin trohet mot Kristus och sitt ämbete som »Kristi tjänare», d.v.s. apos-
tel. Men det är ju icke första gången, han har att göra med falska brö-
der. Så berättar han i galaterbrevet (2:4), att »några falska bröder hade
kommit att upptagas i församlingen, dit de hade smugit sig in för att
bespeja vår frihet, som vi hava i Kristus Jesus, varefter de ville träl-
binda oss». Falska bröder äro alltid sådana som ha orena avsikter, van-
ligtvis är det makt och inflytande åt sig själva, de eftersträva.

Man blir icke en falsk broder blott och bart genom en falsk eller
snedvriden läroåskådning eller ett oriktigt bruk. Sådant förekom ju förut
hos de korintiska kristna, och åt att rätta sådant är ju första korintier-
brevet ägnat. Men Paulus kallar icke för den sakens skull korintierna
för falska bröder. Deras villighet att taga rättelse visade också, att de
icke voro falska bröder. Däremot voro de verkligt falska bröderna alltid
fiender till Paulus, ty de sågo i honom ett hinder för sin egen makt och
sitt eget inflytande.

Men Paulus fortsätter att uppräkna det, han kan anföra som legiti-
mation för sitt ämbete: »i möda och arbete, ofta i vakor, i hunger och
törst, ofta i fastor, i köld och nakenhet. Och till allt detta kommer, att
jag var dag är överlupen, då jag måste hava omsorg om alla församling-
arna. Vem lider, utan att jag lider? Vem kommer på fall, utan att jag blir
upptänd. Skall man berömma sig, så berömmer jag mig av min svag-
het. Gud och vår Herre Jesu Kristi Fader, som är välsignad i evighet,
vet, att jag icke ljuger. I Damaskus lät konung Aretas’ ståthållare sätta
ut vakt vid damaskenernas stad för att gripa mig; men jag nedsläpptes i
en korg genom muren och undkom honom.» Denne Aretas var konung
över Damaskus från år 34 efter Kr. Det har gjort ett särskilt intryck på
Paulus, att han, som själv en gång for till Damaskus för att förfölja de
kristna där, sedan såsom kristen fick uppleva att på samma ställe själv
bli föremål för förföljelse.
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4. Pauli högsta berömmelse: Guds kraft fullkomnas
i hans svaghet

12:1-10

Vi ha flera gånger haft anledning observera, att de i Korint verk-
samma paulusfiendernas syfte i främsta rummet avsåg egen makt och
eget inflytande. Det är därför förfelat att göra dem till förkämpar för
någon bestämd läroriktning. Men därmed är ju icke sagt, att de icke i
Korint gåvo uttryck åt vissa läromeningar, ehuru dessa i allmänhet torde
ha formulerats så försiktigt, att de icke väckte motstånd. Nu voro de
tydligen angelägna, att det kristna evangeliet skulle vara så litet från-
stötande som möjligt. Ju flera människor, som vunnos för kyrkan och
blevo medlemmar av den, desto bättre för den, som i kyrkan ville ha
auktoritet och genom en sådan auktoritet utöva makt över människor.
Men även i den omgivning, som bestod av sådana, som icke blevo med-
lemmar av kyrkan, var det förmånligt, att kyrkan likvisst åtnjöt en akt-
ning och ett anseende. Ju större den aktning var, som utomstående vi-
sade kyrkan, dess större anseende kunde då också det kyrkliga ämbete
få, som dessa maktlystna herrar gjorde anspråk på att inneha. Av detta
följer emellertid, att de ifrågavarande personerna fingo en viss förkär-
lek för en bestämd sorts tendens i läroframställningen. De ville ha evang-
eliet eller den kristna läran så formulerad, att den kunde gälla som en
förnuftig åskådning, som aktningsvärda människor kunde tänkas om-
fatta, och som icke alltför skarpt bröt med andra samtida åskådningar.
Då nu dessa personer själva voro judar och stodo de judiska kretsarna
nära, och då de tydligen voro angelägna om att betona sin israelitiska
nationalitet, sin kunskap i hebreiska och sin trohet mot morallagens
föreskrifter, så är det självklart, att de också voro särskilt angelägna om
att icke stöta bort judarna. De ville sålunda gärna ha haft kristendomen
betraktad såsom en åskådning inom judendomen, som kunde erkännas
av de ledande i den judiska församlingen. Att detta måste medföra, att
de fingo förkärlek för en bestämd färgning av den kristna läran, är up-
penbart. De kommo att undvika just det, som Paulus satte i centrum,
det, som för grekerna var en dårskap och för judarna en stötesten: talet
om den korsfäste Kristus. Över huvud torde de ha undvikit alla sådana
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moment i den kristna läran, som av samtiden betraktades som vid-
skepelse, eller som av judarna betraktades som förmätenhet eller hä-
delse. Därför måste de låta sådant komma i skymundan som Kristi
gudomsväsende, hans korsdöd, hans uppståndelse. Däremot kommo
de att betona Jesus såsom läraren, som gav etiska anvisningar, likasom
de fariseiska ledarna gjorde.

Kristendomen blev för dem i främsta rummet en etisk livsåskådning,
och Kristus knappast något mer än upphovsmannen till denna livså-
skådning. Om man vill karakterisera deras ståndpunkt, skulle den såle-
des närmast kunna kallas fariseisk kristendom.

Dock är det framför allt viktigt att observera, att det icke var sin
åskådning, de kämpade för. Den var för dem viktig endast därför, att
den var basen för deras ställning och deras makt. Naturligtvis ville de
för den skull förfäkta och försvara kristendomen. Men det skulle aldrig
fallit dem in att såsom äkta förfäktare av en lära underkasta sig några
faror eller risker genom att förfäkta en mening, som möttes av mera
allmänt motstånd i omgivningen. Man kan därför icke begära någon
inre följdriktighet i deras läroåskådning. Det enda, som hos dem var
följdriktigt, det var deras begär efter makt.

Detta kommer nu också till synes i alla deras strävanden. Så ha de,
bland de företräden, de framhållit hos sig själva, och av vilka somliga
redan av Paulus uppräknats (11:22, 23), också anfört den, att de hade
speciella religiösa erfarenheter och upplevelser. I den mån det var möj-
ligt och lägligt att därmed höja sitt anseende och sin auktoritet, hade de
således berömt sig av syner och uppenbarelser. Och som i alla övriga
fall, så hade de även i detta fall förbundit framhållandet av sina egna
företräden med nedsättandet av Paulus. Han framställdes tydligen av
dem såsom icke alls eller endast i ringa grad benådad med några uppen-
barelser. De sade förmodligen, att han endast hade syner i drömmen
och endast sådana syner, som vem som helst kunde få, och förstodo
därmed att insinuera, att Paulus över huvud icke hade några verkliga
uppenbarelser.

Paulus själv har, såsom fallet ju är med alla, som verkligen haft dju-
pare upplevelser, icke gärna talat om dessa ting. Men då han nu är i färd
med att, — som han känner det, — på dårars sätt räkna upp sina före-
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träden till försvar gentemot fiendernas angrepp, kommer han även till
»syner och uppenbarelser».

»Man måste ju berömma sig, — fastän det icke är nyttigt, — och jag
kommer nu till syner och uppenbarelser av Herren. Jag vet en man i
Kristus, för fjorton år sedan, — om i kroppen, vet jag icke, eller om
utom kroppen, det vet jag icke, Gud vet det, — han bortrycktes till
tredje himlen. Jag vet, att denne man, — om han var i kroppen eller
utom kroppen, vet jag icke, men Gud vet det, — (att han) bortrycktes
till paradiset och fick höra outsägliga ord, som det icke är tillåtet för en
människa att uttala. I fråga om den mannen vill jag berömma mig, men
i fråga om mig själv vill jag icke berömma mig, om icke av mina svag-
heter. Om jag emellertid ville berömma mig själv, så skulle jag icke
därför vara en dåre, ty jag säger sanningen. Men likväl avstår jag, för
att ingen skall hava högre tankar om mig, än skäligt är, efter vad han ser
hos mig eller hör av mig.»

Den upplevelse, som Paulus talar om, är tydligtvis en, som Paulus
sätter i särklass och betraktar såsom en erfarenhet av helt annan art än
visioner och drömsyner, med de anvisningar och uppenbarelser, dessa
innehöllo. Det är också en alldeles speciell typ av erfarenheter, som ju
icke är något, som Paulus är ensam i, men som å andra sidan är säll-
synt. Det är endast få människor, som nått den andliga mognad, att de
få erfara detta. Paulus kallar den för en himmelsfärd, en bortryckning
till tredje himlen, och alla, som ha erfarit denna uppenbarelse och sökt
skildra den, äro eniga om att den ter sig som en gradvis förflyttning till
upplevelseområden av annan art än de, som man i jordelivet är med-
veten i. Dessa upplevelseområden, som te sig som verkliga världar, och
naturligtvis äro lika verkliga som den värld, man i jordemedvetandet
kallar verklig, kallas helt naturligt för himlar. Att man nu räknade flera
sådana himlar, beror icke på att man trodde jorden vara omgiven av
koncentriska himlar. Utan det kan snarare förmodas, att det förhåller
sig tvärtom. Föreställningen att jorden var omgiven av himlar kan ha
uppkommit därav, att de som upplevt en sådan uppenbarelse och berät-
tat därom skildrat denna som en färd uppåt genom olika sfärer, den ena
ovanför den andra. Denna skildring har man då applicerat på jorden
och dess förhållanden. En uppenbarelse av denna art ändrar icke karak-
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tär hos den, som vet att jorden icke är omgiven av några sfärer. I den
andliga värld, i vilken denna upplevelse försiggår, finnes det verkligen
sådana sfärer, och den, som får uppenbarelsen, kan icke uttrycka det,
han upplevt, annorlunda än att han lyfts eller förts från grad till grad,
eller från sfär till sfär. Att Paulus upprycktes till tredje himlen, är något,
som han således själv iakttagit, det är icke något, som han senare räk-
nat ut, därför att han exempelvis i skrifter av l:a och 2:a Henoksbokens
art läst om, att paradiset ligger i tredje himlen. Det betyder, att han just
i sin upplevelse genomfarit två andliga sfärer, kommit fram till en tredje
och inträtt i denna. (Man kan jämföra Andra Henoksboken 8:8-9:1:
»Därifrån förde mig männen [änglarna] upp till den tredje himlen och
ställde mig mitt i paradiset. Och jag sade: ’Vilken underbart skön plats
är icke detta!’ Männen svarade mig: ’Denna plats är beredd för de rätt-
färdiga, som under sitt jordeliv uthärda vedermödor, vända sina ögon
bort från orättfärdighet, övervinna frestelser, utföra rätt dom, giva bröd
åt den hungrige och kläda den nakne, upprätta de fallna och hjälpa de
förfördelade; dem, vilka vandra inför Herrens ansikte och tjäna honom
allena. Åt dem är denna ort beredd till evig arvedel.’» Jämför ock Bô
Yin Râ, Welten.)

Paulus säger sig icke veta, om han, då detta skedde, var i kroppen
eller icke. Det betyder, att han, då han var medveten i denna värld, i
vilken han genom den »extatiska» upplevelsen infördes, tydligt hade
en kropp, som var till form och gestalt lik hans vanliga kropp. För hans
medvetande var det omöjligt att avgöra, om det var hans jordiska kropp
eller icke. Efteråt kunde han väl reflektera, att han icke medförde sin
jordiska kropp på denna »himmelsfärd», men det är då också en reflex-
ion och icke en skildring av själva upplevelsen. I tredje himlen, i para-
diset, fick han höra outsägliga ord, som icke få av människa uttalas. I
denna upplevelse icke blott ser man, man hör också. Men liksom, när
det är fråga om en äkta uppenbarelse av denna art, det är omöjligt att
med ord beskriva, vad man ser, annat än med stapplande och vilsele-
dande bilder, så är det omöjligt att återge, vad man hört. Men det man
hört, har man förstått. Det har varit ord av en överväldigande, helig och
lyckliggörande art. Med bävan och sällhet har Paulus lyssnat till dem.



369

Hade icke Pauli fiender varit, vilka provocerade Paulus på det ener-
giska sätt, som var dem eget, så hade aldrig denna Pauli erfarenhet
blivit omtalad. Det är också ett tydligt bevis på att de myndiga
kyrkomännens i Korint »uppenbarelser» icke voro äkta, att de talade
om dem och åberopade sig på dem. Det är nämligen ett slags inre tvång,
som hindrar den, som verkligen haft sådana uppenbarelser, att tala om
dem. Det har också hänt, att de aldrig blivit för någon förtalda, eller att
en sådan uppenbarelse bevarats i minnet hos den, som erfor den, i flera
årtionden, innan den meddelats åt en förtrogen. Emellertid slutar Pau-
lus med att betona, att dessa uppenbarelser icke äro något, över vilket
han berömmer sig. Skall han berömma sig, så gör han det av sin svag-
het. Ty i hans svaghet uppenbarar sig Guds kraft. Att Guds kraft full-
komnas i svaghet, var Pauli erfarenhet, men han hade också i uppenba-
relse från Kristus fått denna sanning uttalad till sig. Det synes honom
då lämpligt att i anknytning till, vad han nyss berättat, och såsom ett
slags motvikt därtill berätta om den uppenbarelse, varigenom det blev
klart, att det var i svagheten, som Guds kraft uppenbarade sig och
fullkomnades.

»Och för att jag icke skall förhäva mig på grund av mina övermåttan
höga uppenbarelser, har jag fått en törntagg i mitt kött, en Satans ängel,
som skall slå mig i ansiktet, för att jag icke skall förhäva mig. Att denne
måtte vika ifrån mig, därom har jag tre gånger bett till Herren.» Denna
törntagg i köttet är en sjukdom, som återkommer periodvis. Det kan
alltså ha varit malaria eller gallsten, en ögonsjukdom e.d. Däremot äro
sådana gissningar, som man ibland ser framförda, som att det skulle
varit epilepsi eller sedliga anfäktelser, fullkomligt ogrundade och di-
rekt omöjliga. »Men Herren (Kristus) har sagt till mig: ’Min nåd är dig
nog, ty kraften fullkomnas i svaghet’. Därför vill jag hellre med glädje
berömma mig av min svaghet, på det att Kristi kraft må komma och
vila över mig. Därför finner jag behag i svaghet, i misshandling, i nöd,
i förföljelse, i ångest för Kristi skull; ty när jag är svag, då är jag stark.»
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5. Det rätta apostlaämbetets verkningar
12:11-13:10

Paulus har endast med motvilja företagit denna mönstring av sina
egna företräden. Han kan nu icke låta bli att förebrå korintierna själva,
att de tvingat honom till detta. I denna förebråelse ligger en antydan
om att Paulus, som han också förut tydligt sagt, är sårad över att de
korintiska kristna visat sådant fördrag med personer, som behandlat
Paulus, deras apostel, så skamligt. »Så har jag nu gjort mig till en dåre.
I haven själva nödgat mig därtill. Jag hade ju bort få gott vitsord av
eder; ty, om jag än är ett intet, så har jag dock icke i något stycke stått
tillbaka för dessa så övermåttan höga apostlar. De gärningar, som äro
en apostels kännemärken, hava ock med all uthållighet blivit gjorda
bland eder, genom tecken och under och kraftgärningar. Och haven I
väl i något stycke blivit tillbakasatta för de andra församlingarna? Dock,
kanhända i det stycket, att jag för min del icke har legat eder till last?
Den oförrätten mån I då förlåta mig.»

När Paulus skriver detta, ser han framåt mot ett snart sammanträffande
med församlingen i Korint. Han har ju då bland annat att sörja för in-
samlingen till de palestinensiska kristna. Denna har han ju redan regle-
rat. Men han kommer nu in på den i sig själv löjliga men för Paulus
med hans känslighet naturligtvis särskilt smärtande beskyllningen från
hans fiender, att han skulle använda de insamlade medlen för egen räk-
ning. Nu försvarar han sig mot denna beskyllning till synes onödigt
utförligt. »Se, det är nu tredje gången, som jag står redo att komma till
eder. Och jag skall icke ligga eder till last, ty icke edert söker jag utan
eder själva. Och barnen äro ju icke pliktiga att spara åt föräldrarna, utan
föräldrarna åt barnen.»

Paulus har flera gånger liknat förhållandet mellan sig och de kristna
vid förhållandet mellan fader och barn. Han har fött dem till liv genom
evangelium (1 Kor. 4:15). »Och för min del vill jag gärna för edra själar
både offra, vad jag äger, och låta mig själv offras hel och hållen. Om
jag nu så högt älskar eder, skall jag väl därför bliva mindre älskad?
Dock, det kunde ju vara så, att jag visserligen icke själv hade betungat
eder, men att jag på en listig omväg hade fångat eder, jag, som är så
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illfundig. Har jag då verkligen genom någon av dem, som jag sänt till
eder, berett mig någon orätt vinning av eder? Sant är, att jag bad Titus
fara och sände med honom den andre brodern.» Detta besök av Titus är
detsamma som omnämnes i kap. 8:6, där Paulus säger sig ha »uppma-
nat Titus att fortsätta såsom han hade begynt». Det är alltså det besök,
det första, Titus gjorde i Korint, vid vilket han började insamlingen. Nu
står Titus redo att göra ett annat besök i Korint, vid vilket han skall
avsluta denna insamling. »Men icke har väl Titus berett mig någon
orätt vinning av eder? Hava vi icke båda vandrat i en och samma Ande?
Hava vi icke båda gått i samma fotspår?»

»Nu torden I redan länge hava menat, att det är inför eder, som vi
försvara oss. Nej, det är inför Gud, i Kristus, som vi tala, men visserli-
gen alltsammans för att uppbygga eder, älskade. Ty jag fruktar, att jag
vid min ankomst till äventyrs icke skall finna eder sådana, som jag
skulle önska, och att jag själv då av eder skall befinnas vara sådan, som
I icke skullen önska. Jag fruktar, att tilläventyrs kiv (éreis), avund
(zä´loi), vrede (thymói), genstridighet (eritheíai), förtal (katalaliái),
skvaller (psithyrismói), uppblåsthet (fysióseis) och oordning
(akatastasíai) råda bland eder. Jag fruktar, att min Gud vid min ankomst
skall låta mig åter bliva förödmjukad genom eder, och att jag skall få
sörja över många av dem, som förut hava syndat, och som ännu icke
hava känt ånger över den orenhet och otukt och lösaktighet, som de
hava övat.» Till detta ställe ha vi haft anledning att i inledningen (sid.
267, 268) yttra oss. De förhållanden, som Paulus här befarar sig skola
finna, äro sådana, som — efter vad han bestämt visste — icke
förekommo där, när han skrev detta brev. Det är alltså ett uttryck för en
farhåga, att genom de falska apostlarnas verksamhet församlingen skall
råka på glid. Och därav blir då apostelns iver att gentemot sina belack-
are hävda det rätta apostlaämbetets värdighet åskådligt begriplig. »Det
är nu tredje gången, som jag skall komma till eder. Efter två eller tre
vittnens utsago skall var sak avgöras.» Paulus kommer här med ett all-
varligt hot. Det skall mot dem, som försyndat sig, — det blir då i första
rummet de falska apostlarna, — företagas ett regelrätt domsförfarande.
»Till dem, som förut hava syndat, och till alla de andra har jag redan i
förväg sagt, och jag säger nu åter i förväg, — nu, då jag är borta från
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eder, likasom förut, då jag för andra gången var hos eder, — att jag icke
skall visa någon skonsamhet, när jag kommer igen.» I viljen ju hava ett
bevis för att det är Kristus, som talar i mig, han, som icke är svag mot
eder, utan är stark bland eder. Ty, om han än blev korsfäst i följd av
svaghet, så lever han dock av Guds kraft. Också vi äro ju svaga i ho-
nom, men av Guds kraft skola vi leva med honom och bevisa det på
eder.» Förhållandet mellan Gud och Kristus är, som redan flera gånger
anmärkts, upprepat i förhållandet mellan Kristus och aposteln. Just
genom sin fullkomliga lydnad, genom att han var helt ett med Gud,
kom i Kristus Guds kraft helt och fullt in i världen och bröt igenom i
Kristi korsdöd. Det var det största exemplet på Guds krafts fullkom-
ning i den fullständigaste svaghet. Det är nu Kristus själv, som är i
aposteln, och i Kristus är Guds kraft. Det är alltså, som redan av Paulus
antytts, icke blott så, att Paulus verkar och talar å Guds vägnar, utan
Gud verkar och talar själv direkt igenom honom, och detta så mycket
fullkomligare, i den mån Paulus själv är svag.

Men Kristus skall icke vara endast i aposteln. I varje kristen bor
Kristus, om denne över huvud är kristen. Därför kan Paulus nu upp-
mana de kristna att pröva, hur det är ställt med dem själva. När de
kunna fördraga, att man frånkänner en Kristi apostel förbindelsen med
Kristus, ligger det då icke nära till hands, att någon sätter i fråga deras
egen besittning av anden? »Rannsaken eder själva, huruvida I ären i
tron, pröven eder själva. Eller veten I icke beträffande eder själva, att
Jesus Kristus är i eder? Varom icke, så hållen I ej provet. Att vi för vår
del icke äro av dem, som ej hålla provet, det hoppas jag, att I skolen få
lära känna. Men vi bedja till Gud, att I icke mån göra något ont, detta
icke för att vi å vår sida skola synas hålla provet, utan för att I själva
verkligen skolen göra, vad gott är. Sedan må vi å vår sida gärna anses
icke hålla provet. Ty icke mot sanningen utan allenast för sanningen
förmå vi något.»

Andlig makt kan icke missbrukas. Ty antingen finnes den, eller fin-
nes den icke. Finnes den, så är det Gud själv, sanningen själv, som
verkar. Därav följer, att det, som ter sig som missbruk av andlig makt, i
själva verket är ett bedrägeri. Den, som visar sig missbruka sin ställ-
ning som andlig ledare, han visar därmed, att hans anspråk på andlig
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auktoritet över huvud är oberättigat. Han har ingen ande, ingen andlig
insikt alls, alltså ingen andlig auktoritet. Den är fråntagen honom, om
han någonsin hade den. Och då är han icke blott icke en ledare, han är
icke ens en kristen, han har intet andligt liv, han är död. Man är alltså
icke pliktig att lyda en andlig auktoritet i något hänseende, sedan han
visat sig missbruka sin ställning, — d.v.s. genom att utnyttja den före-
givet i kyrkans eller Guds intresse men i själva verket i sin egen
maktlystnads intresse. Det är direkt förbjudet för en kristen att taga
någon som helst hänsyn i kristna angelägenheter till en sådans ämbete.
Han har förlorat sitt ämbete. Det är nu tydligen detta, som egentligen
var felet med de kristna i Korint, att, ehuru de ju icke trodde på det, som
de falska apostlarna sade om Paulus, de dock trodde sig böra ha försyn
för deras ämbete och ha allt det fördrag med dem, som de förmådde,
och foga sig efter deras anordningar, så gott de kunde, i fördragsamhet-
ens och ämbetsvördnadens namn.

»Och vi glädja oss, när vi äro svaga, men I ären starka.» Det ena är
i själva verket följden av det andra. Genom Pauli svaghet är det, som
korintierna blivit »starka», ty i den mån Paulus varit svag, har Guds
kraft kunnat fullt och helt komma till uttryck i honom. Och därigenom
ha då de kristna blivit uppbyggda till Herrens tempel och blivit befästade
i tron och starka i det kristna livet. »Just detta bedja vi också om, att I
mån alltmer fullkomnas. Och medan jag ännu är borta från eder, skri-
ver jag detta, för att jag icke, när jag är hos eder, skall nödgas uppträda
med stränghet i kraft av den myndighet, som Herren har givit mig till
att uppbygga och icke till att nedbryta.»

Paulus har redan talat om den myndighet, han har, att både nedbryta
och uppbygga, nämligen nedbryta de fästen, de tankebyggnader och
alla slags höga bålverk, som uppresas mot den rätta kunskapen om Gud.
Mot detta är nedbrytandets myndighet riktad. Men mot församlingen
är endast uppbyggandets myndighet riktad (2 Kor. 10:4, 8). När han nu
talar om att »uppträda med stränghet» (apotómos chrä´sthai), så har
han troligtvis Vishetsbokens uttryckssätt i tankarna. Där förekommer
nämligen detta uttryck på flera ställen. »Han skall ganska gruvligen
och snarligen komma över eder, och en ganska hård dom skall gå över
överherrarna», kan man t.ex. läsa i Vish. 6:5. Därmed kan jämföras:
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»Han skall vässa sin stränga (apótomon) vrede till ett svärd, och värl-
den skall draga ut med honom till strids emot de ovisa» (Vish. 5:20).
»De här haver du förmanat och beprövat såsom en fader; men de där
såsom en sträng (apótomos) konung straffat och fördömt» (Vish. 11:10).
»Icke var det dig omöjligt att låta de onda besegras av de goda i striden
eller förgöra dem genom förskräckliga djur eller genom ett strängt ord
(lógo apotómo) i ett ögonblick» (Vish. 12:9). »Då allt var stilla och
tyst, mitt i natten, slog ditt allsmäktiga ord ner från himmelen från den
konungsliga tronen, såsom en sträng krigsman (apótomos polemistä´s)
mitt i det land som fördärvas skall» (Vish. 18:15).
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Slutord
13:11-13

Och så är Paulus färdig att avsluta brevet med den vanliga slut-
maningen och hälsningen, som här är ganska kort: »För övrigt, mina
bröder, varen glada, låten fullkomna eder, låten förmana eder, varen
ens till sinnes, hållen frid: då skall kärlekens och fridens Gud vara med
eder.» Paulus använder ofta uttrycket »Fridens Gud» (2 Tess. 3:16 »frid-
ens Herre», 1 Kor. 14:33, Rom. 15:33, 16:20, Fil. 4:9), under det ut-
trycket »Kärlekens Gud» förekommer endast här. Tanken är ju ständigt
present. I första Korintierbrevets 13 kap. har ju Paulus särskilt besjungit
den kärlek, som har sin källa i Gud. Om friden har han också vid upp-
repade tillfällen talat, t.ex. i sådana principiella uttalanden som detta:
»Gud är icke oordningens Gud, utan fridens» (1 Kor. 14:33).

»Hälsen varandra med en helig kyss.» Enligt Justinus (Apologi 1:65)
förekom redan i andra århundradet filémat såsom ett moment i guds-
tjänsten och uppfattades då som ett gammalt bruk. Det hörde tillsam-
mans med nattvardsfirandet. Sedermera var det i den österländska (gre-
kiska) kyrkan brukligt, att det liturgiska filémat, kollationen, föregick
instiftelseorden, i den västerländska däremot kom det efter
konsekrationen. Här är det närmast tänkt som något, varigenom Paulus
kan vara symboliskt närvarande och hälsa de korintiska kristna. När
ceremonin utföres, är det, som om den utginge från Paulus och sedan i
tur kom var och en till del. Han överbringar enligt sin vana även häls-
ningar från de andra kristna på den plats, där han vistas: »Alla de heliga
hälsa eder». Och så slutar han med välsignelsen i kristen form:

»Herrens, Jesu Kristi, nåd och Guds kärlek och den Helige Andes
delaktighet vare med eder alla.»

Denna kristna form av välsignelsen kan sägas anknyta till och ge
kristen tolkning åt den gammaltestamentliga aronitiska välsignelsen:
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»Herren välsigne dig och bevare dig, Herren låte sitt ansikte lysa över
dig och vare dig nådig, Herren vände sitt ansikte till dig och give dig
frid.» Liksom denna är den kristna välsignelsen tredelad. Den rikare
gudskunskapen visar sig i att det i den aronitiska välsignelsen trefalt
upprepade ordet Herren här utvecklas i de tre aspekterna »Herren Jesus
Kristus», »Gud» och »den Helige Ande». De kristna erfara den Trefalt
Stores välsignelse i det de känna honom såsom Gud, Kristus och An-
den. Genom Guds kärlek blev Kristus sänd till världen, »Gud var i
Kristus försonande världen med sig själv». »Så älskade Gud världen,
att Han utgav sin enfödde Son.» Genom Jesus Kristus kom den mänsk-
lighet, som mottog honom, under nådens kraftsfär i stället för under
domens; de kristne kunna leva under, i och av Jesu Kristi nåd. »Genom
Moses blev lagen given, nåden och sanningen kommo genom Jesus
Kristus». Så blevo de kristna delaktiga av det nya livet, som är ett liv i
Andens gemenskap, i den Helige Andes delaktighet. Så är den gammalt-
estamentliga välsignelsen uppfylld. Den kristne är bevarad från det onda,
lever under nåden och har frid med Gud.
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