
1:a Korintierbrevet
Enad kyrka eller delad Kristus?



Jag tackar alltid min Gud fšr att han har gett er sin nŒd 
genom Kristus Jesus.  5 Genom honom har ni blivit 
rika pŒ allt, allt slags tal och allt slags kunskap.  6 Ty 
vittnesbšrdet om Kristus har vunnit sŒdan fasthet hos 
er 7 att det inte saknas nŒgot i era nŒdegŒvor medan ni 
vŠntar pŒ att vŒr herre Jesus Kristus skall uppenbaras.  
8 Han skall ocksŒ ge er fasthet Šnda till slutet, sŒ att ni 
inte kan anklagas pŒ vŒr herre Jesu Kristi dag.  9 Gud 
Šr trofast, han som har kallat er till gemenskap med 
sin son Jesus Kristus, vŒr herre. 

1:4-9



Jag tackar alltid min Gud för att han har gett 
er sin nåd genom Kristus Jesus.  5 Genom 
honom har ni blivit rika på allt , allt  slags tal 
och allt  slags kunskap.  6 Ty vittnesbördet 
om Kristus har vunnit sådan fasthet hos er 7 
att det inte saknas nŒgot  i era nådegåvor 
medan ni väntar på att vår herre Jesus 
Kristus skall uppenbaras.  8 Han skall också 
ge er fasthet ända till slutet, så att ni inte 
kan anklagas på vår herre Jesu Kristi dag.  9 
Gud är trofast, han som har kallat er till 
gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår 
herre. 

1:4-9



1:4-9

Varfšr behšver de veta att de blivit 
presenterade fšr det fulla evangeliet?



1:10-17

Men i vår herre Jesu Kristi namn uppmanar 
jag er, bröder, att vara šverens  och inte 
dela upp er i olika lŠger , utan återigen stŒ 
eniga i tankar och Œsikter .  11 Av Chloes 
folk har jag nämligen fått höra, mina 
bröder, att det förekommer motsättningar 
bland er.  12 Vad jag menar är att ni alla 
säger: ÒJag hšr till Paulus Ó, eller ÒJag hšr 
till Apollos Ó, eller ÒJag hšr till Kefas Ó, eller 
ÒJag hšr till KristusÓ . 



1:10-17

Jag tillhšr 
Apollos

Jag tillhšr 
Paulus

Jag tillhšr 
Kefas

Jag tillhšr 
Kristus



1:10-17

13 Har Kristus blivit delad? Var det kanske 
Paulus som korsfästes för er, eller var det i 
Paulus namn ni döptes?  14 Jag är tacksam 
för att det bara är Crispus och Gaius som 
jag har döpt bland er,  15 så att ingen kan 
säga att ni har blivit döpta i mitt namn.  16 
Jo, Stefanas och hans familj har jag också 
döpt, annars vet jag mig inte ha döpt 
någon.  17 Kristus har inte sänt mig för att 
döpa utan för att förkunna budskapet, men 
inte med en vältalares vishet: det skulle 
göra Kristi kors till tomma ord. 
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Korinth

•Staden Korinth grundades redan pŒ 1000-talet f.kr. 
Det gamla Korinth fšrstšrdes dock av Romarna 146 
f.kr. 

•Platsen koloniserades Œterigen Œr 44 f. kr. DŒ av 
frigivna slavar utan skydd av den romerska lagen. 

•Dessa slavar kom att utgšra stadens nya aristokrati.



Korinth

¥Korinth hade tvŒ hamnar, vilket ledde till att mŠngder 
av resande och kšpmŠn besškte staden. 

•HandelsvŠgen mellan Peleponesos och fastlandet 
gick ocksŒ genom Korinth.

•... sŒ fšrutom fšre detta slavar var en stor del av 
Korinths invŒnare sjšmŠn, affŠrsmŠn, och personer i 
ledande stŠllning. 



Korinth

¥Staden var vid tiden fšr Paulus besšk det mest 
betydande kommersiella centret i Grekland. 

¥Korinth var med sina mer Šn 100 000 invŒnare ocksŒ 
den stšrsta och mest vŠlbŠrgade staden i sšdra 
Grekland. Staden var huvudstad i den romerska 
provinsen Achaea. 



Bakgrund till 1:a Korinthierbrevet 
utifrŒn Apg. 18

Brevet till Korinthierna skrevs troligtvis under Paulus 
andra Œr i Efesus, strax innan pŒsk 55 e.kr.

Dvs ca 2 Œr efter besšket i Korinth under den andra 
vistelsen i Efesus, d.v.s. under den tredje missionsresan. 



Bakgrund till 1:a Korinthierbrevet 
utifrŒn Apg. 18

Paulus kom till Korinth under sin andra 
missionsresa (50-53 e.kr.)



Bakgrund till 1:a Korinthierbrevet 
utifrŒn Apg. 18

¥ Han bodde tillsammans med Aquila och Pricilla frŒn 
Rom och jobbade tillsammans med dem som 
tŠltmakare. 

¥ Han gick till synagogan varje sabbat fšr att fšrsška 
švertyga sŒvŠl judar som greker om evangeliet om 
Kristus. 

¥ Han mštte snart motstŒnd frŒn i fšrsta hand judarna



Bakgrund till 1:a Korinthierbrevet 
utifrŒn Apg. 18

¥ Han blev sŒ smŒningom utkšrd frŒn synagogan och 
fortsatte dŒ evangelisationssatsningen i Titus Justus 
hus som lŒg granne med synagogan. 

¥ Krispus - synagogsfšrestŒndaren - och mŒnga av 
Korinthierna tog efterhand emot Jesus som sin 
frŠlsare.



Bakgrund till 1:a Korinthierbrevet 
utifrŒn Apg. 18

¥ Paulus stannade sammanlagt 1,5 Œr i Korinth och 
reste dŠrefter vidare till Syrien - Efesus - tillsammans 
med sina vŠnner frŒn Rom - Aquila och Pricilla.



Bakgrund till 1:a Korinthierbrevet 
utifrŒn Apg. 18

Efter att Paulus lŠmnat Efesus kom en jude, Apollos,  
dit. 

Han var en bildad man och vŠl insatt i skrifterna.

Han undervisade i synagogan i Efesus men eftersom 
han bara kŠnde till Johannesdopet fick han av 
Aquila och Pricilla noggrannare kunskap om Gud 
och hans vŠgar. 

Han Œkte sedan till Korinth, dŠr han undervisade 
dem som tagit emot Jesus genom Paulus 
undervisning. 



Bakgrund

Paulus sŠger sjŠlv fšljande:

Jag var svag och rŠdd och full av Šngslan 
nŠr jag upptrŠdde infšr er. Mitt tal och min 
fšrkunnelse švertygade inte med vishet 
utan bevisade med ande och kraft; er tro 
skulle inte vila pŒ mŠnsklig vishet utan pŒ 
Guds kraft.



Bakgrund

Apollos beskrivs i Apg 18 enl. fšljande: 

Han stammade frŒn Alexandria och var en 
bildad man vŠl insatt i skrifterna. Han hade 
fŒtt kunskap om Herrens vŠg, och han 
predikade med glšd och undervisade 
noggrant om Jesus... I Achaia blev han till 
stor hjŠlp fšr de troende ty han vederlade 
judarna energiskt och med stšd av 
skrifterna bevisade han infšr allt folket att 
Jesus Šr Messias. 



1:10-17

Jag tillhšr 
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Jag tillhšr 
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1:18-2:5

Evangeliet Šr inte en ny vishetslŠra och 
Paulus Šr inte en Þlosof eller vishetslŠrare.



2:6-16

Men om Paulus nu inte Šr en vishetslŠrareÉ 
Šr dŒ Apollos en falsk lŠrare?



2:6-16

Vishet förkunnar vi för de andligt fullvuxna, men inte en 
vishet som hör till denna världen eller denna världens 
förgängliga makter.  7 Vad vi förkunnar är Guds 
hemlighetsfulla vishet, som var fördold men som redan 
före tidens början av Gud var bestämd att leda oss till 
härlighet.  8 Den kände ingen av denna världens makter 
till — om de hade känt till den skulle de inte ha korsfäst 
härlighetens herre.  9 Vi förkunnar, som det står i 
skriften, vad inget öga sett och inget öra hört och ingen 
människa anat, det som Gud har berett åt dem som 
älskar honom.  10 Och för oss har Gud uppenbarat det 
genom Anden, ty det är Anden som utforskar allt, också 
djupen hos Gud. 



2:6-16

Vem utom anden i människan vet vad som finns i 
människan? Ingen utom Guds ande vet heller vad som 
finns i Gud.  12 Och vi har inte fått världens ande utan 
Anden som kommer från Gud, för att vi skall veta vilka 
gåvor Gud har gett oss.  13 Därför talar vi heller inte om 
dessa ting med ord som mänsklig vishet har lärt oss utan 
med ord som Anden har lärt oss — vi tolkar andliga ting 
med Andens hjälp.  14 Den oandlige tar inte emot vad 
Guds ande säger, det är dårskap för honom, och han kan 
inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt 
sätt.  15 Den som är andlig däremot kan bedöma allt, men 
själv kan han inte bedömas av någon.  16 Vem känner 
Herrens tankar så att han kan upplysa honom? Men vi 
tänker Kristi tankar. 



Paulus har nu fšrsvarat bŒde det budskap 
han sjŠlv predikat och det budskap som 
Apollos senare framfšrt...

NŠsta del i hans argumentation blir nu att 
ytterligare belysa varfšr de valt olika 
strategier 



3:1-5

Och jag kunde inte heller tala till er, bröder, som 
till andliga människor, jag fick tala till sådana 
som var kvar i sin köttsliga natur, till spädbarn i 
Kristus.  2 Jag gav er mjölk, inte fast föda; den 
tålde ni ännu inte. Och ni tål den inte heller nu 3 
eftersom ni fortfarande har kvar er gamla natur. 
För om det finns ofördragsamhet och strid hos 
er, har ni då inte kvar er gamla natur och lever 
på vanligt mänskligt vis?  4 När den ene säger: 
“Jag hör till Paulus”, och den andre: “Jag hör till 
Apollos”, är ni inte då som alla andra?  5 Vad är 
Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som har fört er 
till tro, var och en med den gåva han fått av 
Herren.



3:1-4



3:1-4

Mjölk 
= 

Det grundläggande evangeliet
(Evangelisation)
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3:1-4
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En djupare fšrstŒelse fšr evangeliet 
samt undervisning om hur man kan 

tillŠmpa det.
(LŠrljungatrŠning)



3:1-4

SpŠdbarn

=

NyomvŠnda

Mjölk 
= 

Det grundläggande evangeliet
(Evangelisation)

Kött 
En djupare fšrstŒelse fšr evangeliet 
samt undervisning om hur man kan 
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Vishet



3:6-17
Tre analogier

- Fältet - 
Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud 
gav växten.  7 Varken den som planterar 
eller den som vattnar betyder något, bara 
Gud, han som ger växten.  8 Den som 
planterar och den som vattnar är ett, men 
var och en skall få sin lön efter sitt arbete.  
9 Vi är ju Guds medhjälpare, och ni är Guds 
åker, Guds bygge. 



3:5-15

Guds fŠlt

Paulus planterade 
(spŠdbarn)

Apollos vattnade (mogna)

Gud gav vŠxten



3:5-15

Guds fŠlt

Paulus planterade 
(spŠdbarn)

Apollos vattnade (mogna)

Gud gav vŠxten

Guds 
tjŠnare jobbar 
tillsammans



3:6-17

Guds fŠlt Guds byggnad Guds tempel

Paulus planterade

Apollos vattande

Gud gav vŠxten

Var och en fŒr lšn efter 
sitt arbete.



3:6-17

Guds fŠlt Guds byggnad Guds tempel

Paulus planterade

Apollos vattande

Gud gav vŠxten

Var och en fŒr lšn efter 
sitt arbete.

P
rogression



- Byggnaden - 
Tack vare den nåd Gud har gett mig har jag som en 
klok byggmästare lagt en grund som någon annan 
bygger vidare på. Men var och en måste tänka på 
hur han bygger.  11 Ingen kan lägga en annan 
grund än den som redan finns, och den är Jesus 
Kristus.  12 På den grunden kan man bygga med 
guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm,  13 
och det skall visa sig hur var och en har byggt. Den 
dagen skall avslöja det, ty den kommer med eld, 
och elden skall pröva vad vars och ens arbete är 
värt.  14 Den vars byggnad består skall få lön.  15 
Den vars verk brinner ner skall bli utan. Själv skall 
han dock räddas, men som ur eld.



3:6-17

Guds byggnad
Paulus lade grunden 

= 
Jesus Kristus

Andra kan bygga vidare 
på huset med: guld, silver, 
ädelstenar, trä, gräs eller 

halm.
 = 

De läror som undervisas



3:5-15

Alla lŠrare / 
predikanter Šr ansvariga 

infšr Gud fšr det de 
undervisar. 

Varje lŠrares verk 
kommer att testas av 

Gud sjŠlv. 



3:6-17
Guds fŠlt Guds byggnad Guds tempel

Paulus planterade Paulus lade grunden

Apollos vattande
NŒgon annan fortsŠtter 

bygget

Gud gav vŠxten

Var och en fŒr lšn efter 
sitt arbete.

Alla byggnadsarbetares 
verk testas - de blir 
belšnade om verket 

klarar testen

Arbetaren skall rŠddas



3:6-17
Guds fŠlt Guds byggnad Guds tempel

Paulus planterade Paulus lade grunden

Apollos vattande
NŒgon annan fortsŠtter 

bygget

Gud gav vŠxten

Var och en fŒr lšn efter 
sitt arbete.

Alla byggnadsarbetares 
verk testas - de blir 
belšnade om verket 

klarar testen

Arbetaren skall rŠddas

P
rogression



- Templet - 
Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds 
ande bor i er?  17 Om någon förstör Guds tempel 
skall Gud förgöra honom. Ty Guds tempel är heligt, 
och ni är det templet.



3:6-16



3:5-15
Guds fŠlt Guds byggnad Guds tempel

Paulus planterade Paulus lade grunden

Apollos vattande
NŒgon annan fortsŠtter 
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Gud gav vŠxten

Var och en fŒr lšn efter 
sitt arbete.

Alla byggnadsarbetares 
verk testas - de blir 
belšnade om verket 

klarar testen

Arbetaren skall rŠddas
Om templet fšrstšrs - 
kommer Gud fšrgšra 

fšrstšraren



3:5-15
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3:5-15
Guds fŠlt Guds byggnad Guds tempel

Paulus planterade Paulus lade grunden

Apollos vattande
NŒgon annan fortsŠtter 

bygget

Gud gav vŠxten

Var och en fŒr lšn efter 
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VŠrde

P
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3:5-15
Guds fŠlt Guds byggnad Guds tempel

Paulus planterade Paulus lade grunden

Apollos vattande
NŒgon annan fortsŠtter 

bygget

Gud gav vŠxten

Var och en fŒr lšn efter 
sitt arbete.

Alla byggnadsarbetares 
verk testas - de blir 
belšnade om verket 

klarar testen

Arbetaren skall rŠddas
Om templet fšrstšrs - 
kommer Gud fšrgšra 

fšrstšraren

Progression-
VŠrde

Progression - 
Lšn/Dom

P
rogression



3:18-23

Bedra inte er själva. Den av er som tycker 
sig vara vis i världslig mening måste först 
bli en dåre för att bli vis. ...
Allt tillhör er —  22 Paulus, Apollos och 
Kefas, hela världen, liv och död, nutid och 
framtid, allt är ert.  23 Men ni tillhör 
Kristus, och Kristus tillhör Gud. 



TillŠmpning

PŒ vilket/vilka sŠtt skiljer vi oss frŒn 
fšrsamlingsmedlemmarna i Korinth?

I vad har du din identitet?
I Kristus? I ditt samfund? I din roll i fšrsamling? I din 
fšrsamlingsledare/pastor?

Har det nŒgon betydelse om vi Šr EFS:are, pingstvŠnner, 
missionare, baptister eller medlemmar i svenska kyrkan?

€r ditt medlemskap i ett speciÞkt samfund eller en speciÞk 
kyrka viktigare vŒr enande identitet iKristus. 

I vem har du din stolthet?

Finns det nŒgon du mŒste fšrlŒta?


