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andligt hem med hjärta för Stockholm. 

Roseniuskyrkan 2015-10-25 

Predikan 

Första Korinthierbrevet 1, vers 1 – 17 

Från Paulus, genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel, och vår broder Sostenes . Till Guds 
församling i Korint , de kallade och heliga som helgats i Kristus Jesus, tillsammans med alla 
som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn på varje plats där de eller vi bor . Nåd vare med er och 
frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus.  Jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds 
nåd som ni har fått i Kristus Jesus. I honom har ni blivit rika på allt, på allt tal och all 
insikt, eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er . Därför saknar ni inte 
någon nådegåva medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus ska uppenbaras. Han ska 
också styrka er ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag. Gud är 
trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre. I vår Herre 
Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder , att ni alla ska vara eniga i det ni säger och inte låta 
splittring finnas bland er, utan stå enade i samma sinne och samma mening. Av Chloes folk 
har jag nämligen fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter bland er. Vad 
jag menar är att ni var och en säger: "Jag håller mig till Paulus" eller "Jag håller mig till Apollos " 
eller "Jag håller mig till Kefas " eller "Jag håller mig till Kristus". Är Kristus delad? Det var väl inte 
Paulus som blev korsfäst för er? Eller var det i Paulus namn ni blev döpta? Jag tackar Gud för 
att jag inte har döpt någon av er utom Crispus och Gaius , så att ingen kan säga att ni blev 
döpta i mitt namn. Jo, Stefanas familj har jag också döpt. Annars vet jag inte om jag har döpt 
någon annan. Kristus har ju inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangeliet, men inte 
med vältalig vishet så att Kristi kors förlorar sin kraft. 

Storstäder har sin egen dynamik. Vi är många i den här kyrkan som har flyttat till Stockholm 

från mindre orter, och som därför har förstahandserfarenhet av vad det innebär att flytta till 

Sveriges största stad. Tempot är högre, idealen annorlunda, och utbudet av intressanta 

människor, sammanhang och aktiviteter saknar motstycke i övriga landet. Det är lätt att sugas 

med. Ännu en gång tänker jag på Eugène de Rastignac, huvudpersonen i Honoré de Balzac’s 

roman Pappa Goriot. När han kommer till Paris är han en ganska naiv och oskyldig människa, 

men allteftersom han utsätts för storstaden påverkas han, och när romanen slutar är han lika 

korrumperad som alla andra. Guds kyrka i Stockholm utgörs av en mängd människor som 

lever sin dagliga dag i just detta myller av människor, livsåskådningar och ideal. Samtidigt är 

kyrkan kallad att vara radikalt annorlunda, och bjuda stadens värderingar motstånd. Hur 

undgår egentligen kyrkan att bli en spegelbild av sin samtid, för att i stället vara ett välputsat 

fönster mot den himmelska världen? 

 Frågan är ständigt aktuell, och i Korinthierbrevet står kampen om just detta: Korintherna 

lät Korinth genomsyra församlingen, snarare än att församlingen genomsyrade Korinth. Det 
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är denna snedvridning som Paulus måste gå tillrätta med i det Första Korinthierbrevet, och i 

den första predikan ska vi titta närmare på vad det är som gör kyrkan till kyrka. 

1) Varför skriver Paulus Korinthierbrevet? 

Det här är det andra brevet som Paulus skriver till korinthierna, men det första som vi har 

bevarat. Paulus skriver på grund av rapporter om läget i församlingen, som han har fått av 

människor som hör ”till Chloe’s folk”, antagligen hennes anställda. Av dem har han fått höra 

att församlingen är grupperad och att man av olika skäl ifrågasätter Paulus. Låt oss ta saker 

från början. 

 Ungefär fem år tidigare hade Paulus rest från Aten till Korinth, som var en av Romarrikets 

största städer med omkring 50 000 invånare. Staden hade ombildats för ca 100 år sedan till 

en romersk koloni vilket innebar att staden, juridiskt sett, ägde samma status som Rom. Ända 

sedan Homeros dagar förknippades staden med rikedom. Man kontrollerade två stora 

hamnar, låg belägen på en landremsa som knöt samman Peloponessos och Greklands fast-

land, vilket gjorde Korinth till den korsningen bland handelsvägarna, och där fanns dessutom 

bördig mark och en tradition av företagsamhet. Som nygrundad koloni lockades frigivna 

slavar och andra, till staden, som ville slå sig fria från sina sociala positioner. Storstaden lock-

ade till sig strebers och entreprenörer som ville framåt, och Korinth var särskilt lämpad till 

detta. Ganska snart lyckades man på nytt göra staden mycket rik och betydande. Som hand-

elsstad flockades mängder av människor med olika religiösa och etiska värdesystem och stad-

en kännetecknades av stor pluralism. Som alltid, där det finns mycket pengar och människor i 

ständig rörelse, var den sexuella frigörelsen stor. Allt detta sammantaget, leder den nutida 

bibeltolkaren Gordon Fee till att kalla Korinth för vår tids Las Vegas, Los Angeles och New York 

i en och samma stad. Det kan inte ha varit den enklaste platsen för den kristna kyrkan att slå 

rot, men här fanns behovet och därför åkte Paulus till Korinth för att grunda en församling. 

 I vers 10 skriver Paulus: I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder, att ni alla ska 

vara eniga i det ni säger och inte låta splittring finnas bland er, utan stå enade i samma sinne och 

samma mening. Här är kärnproblemet i församlingen, som föranleder Paulus att skriva hela 

brevet. Även om Paulus hade varit ett och ett halvt år i staden, hade han ändå inte hunnit 

övertyga korinthierna om vad det innebär att följa Kristus. Korinth var en stad där retoriken, 

alltså konsten att tala väl, stod högt i kurs. Hit kom superstjärnor inom retoriken, så kallade 

”sofister”, som var (ö)kända för att tala vackert och slagkraftigt för pengar men utan menings-

fullt innehåll. Sofister kunde uppträda på torgen och skrika och förolämpa varandra, medan 
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deras lärjungar till och med kunde tillgripa fysiskt våld mot den andres lärjungar. Dessutom 

var korintherna grekiskt präglade i tänkesättet, så att ’vishet’ ansågs vara den högsta dygden 

att eftersträva. Paulus valde medvetet att anpassa sitt tal för att inte tas för en sofist, och han 

undvek att likna en vishetslärare för att församlingen inte skulle blanda ihop evangeliet och 

grekisk filosofi. Apollos, däremot, verkar inte ha varit lika rädd för det utan talade på ett annat 

sätt när han kom till Korinth, en tid efter Paulus. Detta bör ha föranlett korinthierna att 

bedöma apostlarna som kringresande vishetslärare och att jämföra dem med sofisterna. 

Korinthierna hade tydligen kommit till slutsatsen att Paulus inte var en lysande talare eller 

vishetslärare, medan Apollos var bättre. Dessutom verkar en del i församlingen ha blivit stötta 

över att Paulus inte ville ta emot deras beskydd och ekonomiska försörjning, utan i stället ville 

arbeta med sina egna händer. Därför behandlar brevet i första hand en konflikt mellan Paulus 

och korinthierna, och det är troligt att församlingen skröt med olika lärare på en annans 

bekostnad. Därför anstränger sig Paulus, med hela sin kraft, för att i brevet korrigera och 

motbevisa korinthiernas felaktiga förståelse av evangelium. Evangelium är inte en vishetslära 

enligt grekisk modell, utan Guds vishet; en andlig människa är inte den som gör mest väsen 

om sig, utan den som är präglad av Guds kärlek. Paulus slår an tonen redan i den första 

meningen: Paulus är apostel … genom Guds vilja . Det är därför korinthierna, och vi, bör lyssna 

till honom. 

 Detta som en introduktion till brevet. Den första utmaningen till oss får bli: ”Präglas 

Roseniuskyrkan mer av Stockholm, än Stockholm av Roseniuskyrkan?”, och: ”Präglas jag mer 

av Stockholm än av evangelium?” I förklaringen till Roseniuskyrkans vision, skriver vi: 

Storstaden är ett myller av människor med olika bakgrund och livsinriktning. Människans 
potential för både gott och ont blir därför särskilt tydlig här. […] Vi vill söka förstå vår kultur 
och samtid så att vi kan kommunicera evangelium övertygande och med trovärdighet. Vi vill 
vara en profetisk röst som konfronterar stadens bortvändhet från Gud, samtidigt som vi 
ödmjukt pekar på vägen till Guds rike. 

För att kunna närma oss visionen behöver vi aktivt låta Guds Ord prägla oss djupare än den 

omgivande kulturen. Men vårt centrum ligger inte i att vara annorlunda, utan i lojaliteten till 

honom som gör den, som håller sig till honom, annorlunda. Det för oss till den andra punkten. 

2) Vad skapar kyrkan? 

När Paulus väl kommer till huvudärendet i vers 10, så märker vi att han är irriterad. Man har 

följt den omgivande kulturens sätt att dela upp sig i grupper, och har därigenom ställt sig i 
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opposition till Paulus. Vad är botemedlet mot sådan partibildning? Jo, en fördjupad förståelse 

av hur kyrkan skapas. Lägg särskilt märke till vers 2 och vers 9: 

Till Guds församling i Korint, de kallade och heliga som helgats i Kristus Jesus, tillsammans 
med alla som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn på varje plats där de eller vi bor. […] Gud är 
trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre. 

Paulus tvekar inte att kalla korinthierna för ”Guds församling”, trots deras inre stridigheter. De 

är en liten del – församlingen i Korinth – av den stora kyrkan – alla som åkallar vår Herre Jesu 

Kristi namn på varje plats där de eller vi bor. De hör till Kristus eftersom de har helgats i Kristus 

Jesus, och i vers 9 talar Paulus om deras kallelse till gemenskap med sin Son Jesus Kristus. Det är 

detta som skapar kyrkan: gemenskapen med Jesus. Det betyder att där trons gemenskap med 

Kristus finns, där finns kyrkan. Det är i honom som hennes identitet finns. Det är så lätt för 

oss att sätta likhetstecken mellan en byggnad och kyrkan, men så är det inte. Kyrkan är inte 

en byggnad, eller en styrelse eller ens en predikant – kyrkan är där människor har trosgemen-

skap med Kristus. Där har vi vårt starka fäste. En byggnad eller organisation kan lätt bli torr 

och trög, men kyrkan är alltid levande och dynamisk. Vi är rikt välsignade med denna 

fastighet, men vi får samtidigt be Gud om hjälp att inte låta organisationen bli vårt ändamål – 

utan organismen! Gud hjälpe oss. 

 Församlingen i Korinth är Guds församling i Korinth, inte en enskild människas. Det är en 

viktig påminnelse i samhällen som präglas av stark individualism – vare sig det gäller antika 

Korinth eller nutida Stockholm. Det är Gud som äger kyrkan, och därför behöver allt vad vi 

gör i Roseniuskyrkan – från bullbak och budget till vision och predikan – föregås av bön om 

Guds goda ledning. Församlingen är helgad i Kristus Jesus. Ordet ”helga” betyder ’att avskilja 

för’, eller ’att ta ut ur’, och kommer från när Gud kallade Israel ut ur Egypten till att vara hans 

folk. Församlingen är alltså Guds skapelse och avskild från världen för att tillhöra Gud. Det är 

det som är den grundläggande anledningen till att vi aldrig får bli en spegelbild av samhället 

eller låta omvärlden sätta agendan för oss. Vi är avskilda från världen för att vara Guds 

egendom och präglas av hans godhet. Därför är vår första uppgift som församling att tillbe 

Gud, älska Gud, och söka hans vilja för oss – både som gemenskap och som enskilda – och 

därigenom bära vittnesbörd till världen om Guds godhet. 

 Paulus återger vad han har fått höra och frågar retoriskt: Är Kristus delad? Det var väl inte 

Paulus som blev korsfäst för er? Eller var det i Paulus namn ni blev döpta? Givetvis är svaret: ”Nej”, 

och därigenom sätter Paulus återigen fingret på vad som är fästet i vår identitet: Kristus. 

Längre fram i brevet ska Paulus undervisa om vad det verkligen innebär att vara en andlig 
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människa, i kontrast till de överspända karismatikerna som höll i taktpinnen i Korinth, och han 

skriver: I en och samme Ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp, vare sig vi är 

judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samme Ande utgjuten över oss. Med 

Jesus som grund kan församlingen rymma verklig mångfald, men hon förenas genom den 

helige Ande. Genom dopet hör vi samman med varandra – inte genom vilja eller blod eller 

åsikter – utan genom Guds verk. Återigen går jag till förklaringen av vår vision: 

Kyrkan är Guds familj och Kristi kropp. Den familjen består inte av människor som har samma 
bakgrund, intressen eller gåvor, utan av människor som har blivit funna och frälsta av Gud. Vi 
förenas i Kristus och har blivit uppfyllda av samme helige Ande. 

 Det är därför det blir så fel när kristna gemenskaper bara blir kulturkonservativa, eller mot 

viss musik, eller vissa livsstilar; eller mer positivt, när hon blir en miljöaktivistisk gemenskap, 

eller befrielseteologisk sådan. Kyrkan kan ibland vara allt det där, men hon är samtidigt så 

mycket mer. Där Jesus får vara centrum ansluter sig inte människor till en kulturgrupp eller en 

livsstil, utan till en gemenskap med Gud. Vår gemenskap sträcker sig över generationer, över 

årtusenden, över kulturer och sociala barriärer. I Kristus är vi alla ett, och vår enhet garanteras 

av den helige Ande, som har skapat oss till ett nytt folk, befriade från dödens band. Det är vad 

kyrkan handlar om. 

3) Där Kristus har fått fäste 

Det sista jag vill peka på i dagens predikan är några märkliga formuleringar i början av vår 

text. Paulus skriver: I honom har ni blivit rika på allt … Därför saknar ni inte någon nådegåva … . 

Är inte det märkligt? Paulus ska ju snart gå till storms mot församlingen och ryta i svidande 

ironi för att tillrättavisa deras självsäkerhet och överspända andlighet. Hur kan han då skriva 

att de är rika på allt? Jo, församlingens styrka beror nämligen inte av deras tro, utan av objekt-

et för deras tro. Där vittnesbördet om Jesus har fått fäste, där finns också all rikedom, insikt 

och andlighet som behövs. För det är Kristus som är gåvornas givare. Därför menar Paulus att 

de andliga gåvorna i församlingen – missbrukade som de är – likväl bär vittnesbörd om att 

evangelium har fått fäste i Korinth. Gåvorna är inte någonting vi kan ta oss, utan någonting 

som ges oss där Kristus får vara centrum. Därför finns det ingen andlighet utanför Kristus, 

och det är därför det blir så fel när korinthierna skryter om sina gåvor eller sina lärare som 

om de andliga gåvorna var deras egen förtjänst. 

 Men det betyder givetvis inte att en sund kristen församling inte har några karismatiska 

uttryck. Vi förstår ju av vers sex och sju att de andliga gåvorna bekräftar och förstärker 

vittnesbördet om Kristus; men Andens gåvor är inte detsamma som extravaganta gåvor. 
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Paulus skriver till galaterna om Andens frukt och är då alldeles jordnära. Han talar om 

mildhet, ödmjukhet, tålamod och kärlek; och i kapitel 13 i Korintherbrevet förklarar Paulus att 

den självutgivande kärleken är den andliga gåvan par excellence. Tungotal, profetia, helande 

m.m. har en roll att spela i Guds församling, men hos var och en visar sig Anden så att det blir till 

nytta. Vadå ”till nytta”? Jo, så att Jesus förklaras som Herren. Det är därför som Paulus valde, 

när han kom till Korinth, att inte framställa sig som en sofistisk retoriker. Han verkar ha gjort 

en analys av kulturen i Korinth och kommit fram till att evangelium riskerade mista udden om 

han uppträdde som en sofist – därför uppträdde han inte med vältalig vishet så att Kristi kors 

förlorar sin kraft. Så måste också vi göra ständiga övervägningar vad gäller vilka strategier vi 

ska använda på vilken plats och vid vilket tillfälle. Uppenbarligen menar ju inte Paulus att det 

är fel att använda mänsklig vishet i sin förkunnelse – Paulus var själv högt utbildad, liksom 

Apollos – eller att det är fel att vara retorisk – Korinthierbreven är ju fulla av retorik; nej, det 

handlar om vilka medel som, vid ett särskilt tillfälle, bäst låter Kristi kors stå fram i all sin 

härlighet. Så får också vi be och arbeta för att Jesus ska få vara den självlysande stjärnan i vår 

gemenskap, och be att Gud ska utrusta oss med de gåvor som vi behöver för att bättre kunna 

förkunna Kristus. 

Avslutning 

Storstaden har sin egen dynamik. Den har sin kultur och sina avgudar, men i varje tid och på 

varje plats är kyrkan centrerad kring samma oföränderliga person: Jesus Kristus. Han är Gud 

som har blivit människa för att befria oss från död och skuld. Det är i honom vår kyrka och vår 

tro ska ha sitt fäste. När vi älskar honom över allt annat, faller också allting annat på plats. Så 

skapas en motkultur som inte blir en spegelbild eller antites till det omgivande samhället, 

utan en livaktig organism som sjuder av liv och pulserar av kärlek. Där Kristus är i centrum, 

där är Guds kyrka. Må det få vara så också i Roseniuskyrkan och i Stockholm.
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