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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Under hela min uppväxt har jag fått höra diskussioner om en kommande sluttid. Det kunde 

vara från nyheterna, det sociala nätverket eller populärkulturen. När jag senare började skolan 

lärde jag mig att detta inte var en ny världsbild utan att det funnits under en längre tid. Det jag 

minns bäst var de stora diskussionerna som kom i samband när filmen ”2012” släpptes1. När 

jag väl började med mina universitetsstudier har diskussioner om världens undergång fortsatt 

och ett intresse att dyka in i vad det står i de religiösa skrifterna om eskatologi.  

 

”Se, Herren kommer i eld, hans vagnar är som en stormvind. Han släpper lös sin glödande 

vrede, straffar med lågor av eld.” (Jes 66:15) 

 

Så beskriver Jesaja Herrens ankomst när han kommer till jorden för att straffa folket. Ett 

enligt mig väldigt kraftfullt och dömande språk. Herrens ankomst eller παρουσία2 är också ett 

vanligt tema i Nya testamentet och inte minst hos Paulus.3 Detta medförde att när jag satte 

mig in i de nytestamentliga texterna fastnade jag för Paulus. Det jag poängterade vid läsandet 

av texterna var hur Paulus satte Herrens parousia i relation med uppståndelsen. Det finns i 

min uppfattning en hög förväntan hos både församlingen och aposteln i de tidigare breven 

vilket minskade i de senare breven.  

 

Den här frågan, om Herrens parousia är även aktuell idag eftersom i många kristna samfund 

finns en förväntan på att Herrens ankomst ska komma inom en snar framtid. Uppfattningen 

ser kanske olika ut beroende på vilken tradition man vänder sig till, men den eskatologiska 

förväntningen finns i en mängd religiösa samfund. Det tydligaste fallet finner vi i ”Herrens 

bön”, där man ber om att Herrens rike skall komma.  

 

Därför kommer jag i den här uppsatsen undersöka hur de tidiga församlingarna såg på dessa 

frågor om parousia i relation till uppståndelsen. De brev som jag kommer att fokusera på är 

Första Thessalonikerbrevet och Första Korinthierbrevet. Valet av Paulus beror på att de är de 

tidigaste skrifterna i Nya testamentet.  

                                                 
1 En Hollywoodfilm från 2009 som handlar om att världen vi känner kommer gå under på grund av stigande 

temperaturer. En följd av de stigande temperaturerna är också naturkatastrofer. Filmen är inspirerad av 

mayakalendern som tar slut 2012 vilket betyder jordens undergång. 
2Kommer i fortsättningen använda det transkriberade ordet parousia, eftersom jag inte vill tappa Herrens närvaro 

också vid ankomsten. 
3Parousia i Nya testamentet används för ankomst (2 Kor 7:6; Fil 1:26) eller någons närvaro (2 Kor 10:10), men 

kan också komma att användas i en term för att prata om Kristus ankomst i en eskatologisk process (Matt 24:3). 

Rowland, 1992, ”Parousia”, i [Anchor bible dictionary: Vol 5 O-Sh], 166-170, vid s.166-167. 
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1.2 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur uppståndelsen framställs utifrån Paulus 

eskatologi, genom att undersöka två paulinska brev. Dessutom kommer jag undersöka vilken 

roll som kommunikationsmedlet har i församlingarna.  

1.3 Frågeställning 

I den här uppsatsen kommer jag i första hand att fokusera på parousia-förändringen hos 

Paulus genom att undersöka tre av de epistlar som är tillskrivna Paulus.  

• Hur framställs parousia förväntningarna i de paulinska församlingarna?  

• Vilken roll spelar temat i dessa paulinska brev? 

• Vad finns det för relation mellan parousia framställningen och uppståndelsen?  

• Hur skiljer sig Paulus åsikter mellan Thessaloniki samt Korinth? 

• Hur skiljer sig de paulinska breven med varandra? 

1.4 Metod 

I den här uppsatsen kommer jag använda mig av flera metoder på mitt material. Jag kommer 

använda mig av både argumentationsanalys och retorisk-epistolografisk läsning. Den 

argumentativa analysen beror på att jag vill se hur Paulus argumenterar om Herrens parousia i 

relation till uppståndelsen. Jag kommer då att använda mig av Toulmins deskriptiva modell. 

Modellen identifierar varje del i argumentationen som en egen funktion oavsett om den är 

explicit eller implicit. Enligt modellen förekommer Claim (C), Data (D) och Warrant (W) i alla 

argumenterande texter som brevlitteratur är en del av.  

 

C Anger det som påstås. 

D Den fakta som argumentet bygger på. 

W Hur man kommer från D till C. 

 

Argumentationen kan också innehålla flera moment som är viktig för argumenten Backing 

(B), Rebuttal (R) och Qualifier (Q). 

 

B Anger det som stödjer W trovärdighet som exempel: statistik. 

R Anger förutsättningarna som C är giltig i. 

Q Anger argumentens äkthet.4  

 

                                                 
4 Thurén, 2006, ”Hur motiveras goda gärningar? En argumentationsanalys av 1 Pet 1:17-19.” i [Jesus och de 

första kristna: inledning till Nya testamentet], 434-438, vid s.434-435. 
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Några av de frågor som jag kommer att ställa till mitt material är: vilka argument använder sig 

Paulus av när han beskriver relationen mellan parousia och uppståndelsen. Jag kommer även 

undersöka hur det kan ha mottagits av församlingen och vilka problem som trycker på den 

frågan. Till min hjälp kommer jag använda mig av kommentarlitteratur.  

 

Denna metod kommer jag att applicera på både Thessalonikerbrevet och Korinthierbrevet 

eftersom Paulus lyfter fram flera argument om varför uppståndelsen finns. Han lyfter även fram 

i min mening om hur man kan se uppståndelsen i ljuset av parousia.  

 

Sedan tänker jag använda mig av en retorisk-epistolografisk läsning då jag även vill se hur 

breven fungerar som kommunikationsmedel mellan avsändaren och mottagaren. Vid en 

epsitolografisk-retorisk läsning är det viktigt att så långt som möjligt kunna skilja mellan 

textens allmänna och specifika signaler. För att känna till de specifika signalerna behöver man 

kännedom om textens historiska miljö och retoriska situation. Brev i antiken skrevs för örat då 

det var en budbärare som skulle läsa upp texten.5  

1.5 Teori 

Jag använder mig av framförallt två teoretiska utgångspunkter i denna uppsats. Den första 

utgångspunkten förutsätter att Paulus skrev brev till sina församlingar för att lösa de problem 

som förekom.6 När det kommer till eskatologin är det inte troligt att de Jesustroende i 

församlingarna delade samma teologiska uppfattning som Paulus och att han därför skrev till 

församlingarna för att försöka lösa de konflikter som har uppstått. Den andra utgångspunkten 

som jag kommer använda är att det fanns en teologisk mångfald i de brev som han skrev, men 

också att det finns en teologisk skillnad mellan församlingarna och Paulus. Därför kommer 

den deskriptiva modellen visa hur Paulus teologi skiljer sig från sina församlingar. Dessutom 

kommer jag undersöka hur konsekvent författaren till de valda breven är när det kommer till 

frågan om den individuella eskatologin i relation till Herrens parousia.  

1.6 Material och avgränsningar 

Det finns många olika perikoper inom Corpus Paulinum som belyser de frågor som jag vill 

undersöka. Då jag vill belysa en förändring av den eskatologiska synen genom Nya 

testamentet kommer jag fokusera på Paulus eftersom hans brev är de äldsta texterna i Nya 

testamentet. Det ger även en bild av hur de tidiga församlingarna såg på frågan om 

uppståndelsen i relation med Herrens ankomst. Med detta vill jag poängtera en medvetenhet 

om att det finns ett stort urval av material att använda mig av men jag kommer fokusera på 1 

Thess och 1 Kor. 

                                                 
5 Mitternacht, ”Söker jag vara människor till lags?” En retorisk-epistolografisk läsning, i [Jesus och de första 

kristna], 439-446, ”vid s.439”. 
6 Jag förutsätter att det är Paulus som har skrivit 1 Thess och 1 Kor.  
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I breven finns det flera perikoper som innehåller ett apokalyptiskt eskatologiskt budskap men 

för att avgränsa mig kommer jag att använda 1 Thess 4:13-18 och 1 Kor 15. Med tanke på det 

omfång som finns i kapitel 15 kommer jag att fokusera på de två analogierna som 

förekommer i (15:20-28) och (15:45-49). Dessa tre avsnitt kommer jag undersöka då de i min 

mening innehåller en koppling till den individuella eskatologin.7  

 

I min inläsning av temat har Anchor Bible Dictionary varit en utförlig grund till ämnet. 

Dessutom kommer jag att använda mig av kommentarslitteratur, kurslitteratur och artiklar 

som på något sätt relaterar till det valda temat. Jag kommer i diskussionen även ha med 

översättningsproblematik för att se hur uppståndelsen förstås utifrån sin kontext. 8 

1.7 Forskningsöversikt  

Det finns mycket forskning som har gjorts på det temat som jag i den här uppsatsen kommer 

att undersöka. Därför kommer jag huvudsakligen lyfta fram ett urval av artiklar som berör 

mitt ämne och de perikoper som jag kommer undersöka för att därefter ställa mig kritiskt till 

dem. Jag kommer även presentera sekundärlitteratur som varit viktig i undersökning då 

framförallt D.E Aunes avsnitt om ”Early Christian Eschatology” i Anchor Bible Dictionary.  

 

John Gillman skriver i en artikel om relationen mellan de levande och döda i 1 Thess 4:17 

4:17 och omvandlingen mellan levande och döda i 1 Kor 15:51-52 som under en längre period 

varit ett kontroversiellt ämne. Flera forskare, där ibland Jürgen Becker och Gerd Lüdemann 

menar att det finns en utveckling från Paulus tidigaste brev jämfört med de övriga breven. 

Dessa forskare menar att den uppståndelsen som förekommer i 1 Thess handlar om en 

kroppslig omvandling. De menar även att det finns en underförstådd kontinuitet mellan det 

jordiska livet och det framtida livet som kristna. Till skillnad från Thessaloniki så motarbetar 

Paulus motståndarnas tänkande med ett uppbrott mellan det himmelska och jordliga livet, 

något som tydligast märks i Adam-Kristus analogin. I 1 Thess 4:13-18 är det möjligt att se 

uppståndelsen som generell istället för en kroppslig omvandling. Paulus förutsätter att de döda 

och levande har olika kroppar. Medan han i 1 Kor 15 talar om en odödlighet, vilket innebär att 

han fått en mer hellenistisk förståelse.9 Jag håller med Gillmans ståndpunkt om att det blivit 

en förändring av Paulus eskatologi utifrån det hellenistiska perspektivet. Däremot anser jag att 

skillnaden beror på församlingssituationen och inte själva teologin.  

 

Michael R. Cosby skriver i en artikel om hur Erik Petersons interpretation av ἀπάντησιν har 

gett en ny stomme av hellenistiskt mottagande av Paulus förståelse och dess innebörd i 1 

Thess 4:17. BDAG har översatt ἀπάντησις -be snatched up to meet the Lord in the air i 1 

                                                 
7 Aune, 1992, ”Early Christian Eschatology”, i [Anchor bible dictionary: Vol 2 D-G], 594-609, vid s.594. 
8 Se implikationer 3.2. 
9 Gillman, John, (1985), ”Signals of Transformation in 1 Thessalonians 4:13-18” CBQ 47, s.263-281, vid s.263-

270. 
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Thess 4:17.10 Forskare som F.F Bruce och I.H Marshall och har valt att använda Petersons 

definition. Petersons definition är att kristna vid parousia lämnar denna världen för att möta 

Herren i luften, där de ska möta sin kung. Cosby lyfter även fram att den kristna kontexten 

använder parousia som den andra ankomsten av Herren, men att det finns spår av att använda 

begreppet ἀπάντησις också utifrån den förståelsen. Peterson har även hittat bevis för det hos 

kyrkofadern Johannes Chrysostomos (d.407), detta är relevant med tanke på att han var 

verksam ca 350 år efter Paulus, som kopplar ihop Paulus användning av parousia med den 

formell användningen.11 Jag håller Chrysostomos beskrivning av det hellenistiska dragen i 

begreppet då det passar väl i den kontext där Paulus använder sig av det. Paulus ser Herren 

som en konung och när kungligheter kom till städerna ville samtliga möta dem. Jag håller 

däremot med Cosbys argument om att det inte nödvändigtvis passar in i 1 Thess 4:15-17 

eftersom de tidigaste papyrusrullarna inte innehåller de hellenistiska dragen.12 

 

James D.G Dunn har skrivit en artikel om de frågor som korinthierna ställer till Paulus, där 

fokuset ligger på frågan om hur de döda uppstår? och i vilken kropp dem kommer med? Det 

som Dunn fokuserar på är skillnaden mellan σῶμα (kropp) och σάρξ (kött) eftersom σῶμα 

används alltid för den döda kroppen. Paulus verkar ha en annan uppfattning gällande kroppen 

än den typiska grekiska föreställningen som han presenterar i 1 Kor 15. Enligt Paulus så är 

σῶμα, som en fysisk kropp, bara en definition, en bättre karaktärisering av σῶμα är 

förkroppsligande. Rudolf Bultmann säger ”en människa har inte σῶμα, hon är σῶμα”. En 

förklaring av relation mellan kropp och kött beror på att hebreiskan inte skiljde mellan kropp 

och kött. Det som Dunn lyfter fram är att σῶμα har betydelsen av en andlig kropp, en 

egenskap som gör det möjligt för en människa att uppstå från de döda. Därför kommer de som 

har dött innan parousia och de som fortfarande lever när parousia sker kroppar omvandlas, en 

omvandling som gör det möjligt att ärva Guds kungarike.13 Jag håller här med Dunn argument 

om skillnaden mellan σῶμα och σάρξ i Paulus användning. Det ger en förklaring till varför 

det är möjligt att förstå sig på uppståndelsen, då uppståndelsen sker av andliga kroppar och 

inte fysiska kroppar. Bultmann lyfter också fram en viktig aspekt i förståelsen av 

uppståndelsen, att kroppen inte bara är något man har, utan något man är. Något jag tror 

Paulus ville förmedla till korinthierna.  

 

Emma Wasserman skriver i en artikel om härskarna och krafter i 1 Kor 15. Det som texten 

fokuserar på är Kristus krafter. Det är möjligt att förstå Paulus text som ett arbete med 

antagande om gudomliga politiska ordningar. Den korta presentationen om Kristus fiender i 

verser 23-24 går ihop med den judiska traditionen om framtidens förstörelse och straff av 

folkens gudar. Att tolka fienderna också som gudomliga förmedlare passar väl in i det språk 

                                                 
10 BDAG, 97, s.v. ἀπάντησις, def 1 och 2.  
11 Cosby, (1994), ”Hellenistic formal Receptions and Paul´s Use of ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ in 1 Thessalonians 4:17”, 

Bulletin for Biblical Research, 4, s.15-33, vid s.15-22. 
12 Cosby, (1994), ”Hellenistic formal Receptions and Paul´s Use of ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ in 1 Thessalonians 4:17”, 

Bulletin for Biblical Research, 4, s.15-33, vid s.28-29. 
13 Dunn, (2002), ”How are the dead raised? With what body do they come? Reflections on 1 Corinthians 15” 

Southwestern Journal of Theology, 1, s. 4-18, vid s.7-10. 
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Paulus använder när han pratar i början om, krafter, makter och demoner i övriga brev. Det 

eskatologiska kriget innefattar mänskliga kungar, härskare och arméer. Det intressanta är hur 

ἀρχὴν (härskare), ἐξουσίαν (makt) och δύναμιν (kraft) i 1 Kor 15 inte förekommer 

tillsammans i något annat brev. Enligt Wasserman så förstår man striden bäst i ljuset av den 

gudomliga världens politiska. Jag anser att Wassermans har ett för institutions inriktat 

perspektiv på sin analys om de härskare, krafter och makter hon pratar om, men håller med 

om att det onda makterna även innehar gudomliga egenskaper för att sitt straffande av 

folket.14  

 

D.E Aunes avsnitt om ”Early Christian Eschatology” i Anchor Bible Dictionary har också 

varit mycket till hjälp när han skriver om paulinsk eskatologi. Han lyfter fram att apokalyptik 

är kärnan för den eskatologi som han undervisar och att det är viktigt att förstå hans 

teologiska perspektiv utifrån evangeliet. Med den kunskap blir det tydligt att temat inom 

paulinsk eskatologi handlar om parousia, uppståndelse och dom. Parousia förväntningen 

bygger Kristus återvändande som en frälsare och domare snarare än en som Guds gestalt på 

jorden. Paulus återkommer ofta till parousia15 i sina brev. I 1 Thess ser han parousia främst 

som ett frälsnings tillfälle då kristna kommer uppstå från de döda tillsammans med de levande 

kristna. Den passagen bör enligt Aune ses som en tidig judisk apokalyptisk fiktiv berättelse.16 

Jag tycker att Aune ger en grundläggande information till vad parousia handlar om, men jag 

anser också att han missar ett perspektiv, den om uppståndelsen. 

 

Aune skriver också om eskatologin i den grekisk-romerska kontexten och lyfter fram olika 

teman som också var centrala i den judiska och kristna kontexten. Den grekiska kontexten 

baserade sluttiden av filosofin och inte religiösa spekulationer. Stoicismen präglade den 

grekiska kontexten, som också talade om en början och ett slut som skulle ändra den 

världsliga karaktären. Det historiska systemet som förekommer i Daniel 7-12 och senare 

judiska apokalypser verkar vara hämtad från grekerna av judarna som därefter omvandlade 

det till en apokalyptisk utformning. Romarna däremot utformade sin eskatologi utifrån det 

hellenistiska samhället. De tolkade själen som odödlig och den tidiga judendomen anpassade 

sig den föreställningen.17 Aune beskriver även här väldigt grundläggande om hur den grekisk-

romerska kontexten. Jag anser däremot att han lägger en för stor vikt på den grekiska 

kontexten i relation till den romerska vilket också varit intressant att få reda mer på dess 

betydelse.  

 

De teman som forskarna tar upp berör hur man kan se ett belägg av parousia användningen i 

den hellenistiska diasporan och hur Paulus kommer sig av att använda begreppet. Hur man 

ska förstå sig på kroppens omvandling och vilka krafter som Jesus använder sig av i striden 

                                                 
14 Wasserman, (2017), ”Gentile Gods at the Eschaton: A Reconsideration of Paul´s ”Principalities and Powers” 

in 1 Corinthians 15” JBL 3, s.727-746, vid s.742-744. 
15 1 Kor 15:23; 1 Thess 2:19; 3:13; 4:15; 5:23; 2 Thess 2:1-8. 
16 Aune, 1992, ”Early Christian Eschatology”, i [Anchor bible dictionary: Vol 2 D-G], 594-609, vid s.600. 
17  Aune, 1992, ”Early Christian Eschatology”, i [Anchor bible dictionary: Vol 2 D-G], 594-609, vid s.598-599. 
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mot de onda makterna. Aune lyfter även fram hur den grekisk-romerska kontextens betydelse 

i förståelsen av uppståndelsen. Detta har en betydelse för min undersökning då de ger instick 

till hur jag ska undersöka mina frågor till texten, exempelvis hur Paulus skiljer mellan σῶμα 

och σάρξ. Något som gör det möjligt att förstå sig på den omvandlingen som Paulus pratar om 

i 1 Kor. Dessutom så har den grekisk-romerska kontexten en betydelse i hur församlingarna 

uppfattar det budskap som Paulus försöker förmedla.  
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2 Analys  

Jag kommer i det här kapitlet undersöka närmare på vilka eskatologiska förväntningar det 

finns i församlingarna som Paulus riktar sig till. Jag kommer dessutom se hur de framställs i 

ljuset av uppståndelsen. Därefter kommer jag även undersöka vilka argument Paulus använder 

sig av för att förespråka uppståndelsen i relation till hans eskatologi.  

2.1 Författarfrågan 

Det som gör att författarfrågan fått ett stort utrymme i forskningen är att breven skiljer sig 

stort i den språkliga uppbyggnaden, vilket resulterar i att förståelsen inte är densamma, då det 

är olika författare. Man brukar prata om Paulus autentiska brev och de deutropaulinska 

breven. Det som talar för att de autentiska breven har samma författare är att de liknar 

varandra i språk, teologi, stil och att de förutsatta kommunikationssituationerna stämmer 

överens med Paulus verksamhetstid.18 

2.2 1 Thess kontext, datering och förväntningar 

Det information som kommer genom brevet är att avsändarna inte längre befinner sig i 

Thessaloniki eftersom de mötte på motstånd. Brevet bemöter missförhållanden i 

församlingen, som förtal mot avsändarna, sexualmoral och missledande föreställningar om 

Herrens ankomst. De uppgifter som förekommer i brevet stämmer även med de uppgifter som 

förekommer i Apostlagärningarna 16-18, vilket innebär att Paulus grundade församlingen 

under den andra missionsresan kring år 50.19  

 

De referenser som innehåller ett eskatologiskt budskap i 1 Thess i form av Herrens parousia, 

döden och uppståndelsen av Jesus ger en koppling till framtiden. Detta innebär att 

tessalonikerna förväntar sig att Jesus ska komma som den uppståndne av Gud. Uppståndelsen 

innebär också att de ska bli räddade från den kommande vreden vilket ökar förväntningarna 

på uppståndelsen för de döda.20 Brevet innehåller tre tacksägelser till församlingen vilket 

avviker från normen då de övriga breven vanligtvis innehåller en tacksägelse. Samtliga tre 

tacksägelser avslutas med ett eskatologiskt uttalande. Den första tacksägelsen har ett positivt 

budskap, ”Herren ska rädda dem som tror från den kommande vreden”. Den andra 

tacksägelsen avslutas även den med en referens till Guds vrede och den tredje tacksägelsen 

om att tessalonikerna kommer vara oskyldiga och heliga när Herren återvänder.21  

                                                 
18 Holmstrand ”De paulinska breven” i [Jesus och de första Kristna] s.240-279, ”vid 241-243. 
19 Holmstrand ”De paulinska breven” i [Jesus och de första Kristna] s.240-279, ”vid 247. 
20 de Villiers, (2011), ”In the Presence of God: The Eschatology of 1 Thessalonians”, i [Eschatology of the New 

Testament and Some Related Documents], s.302-332, ”vid s.304”.  
21 de Villiers, (2011), ”In the Presence of God: The Eschatology of 1 Thessalonians”, i [Eschatology of the New 

Testament and Some Related Documents], s.302-332, ”vid s.307”. 
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2.2.1 Struktur 

Jag har valt att göra en struktur av 1 Thess 4:13-18 för att bättre förstå hur författaren delat upp 

sin argumentation. Strukturen ser ut som följer: 

 

4:13  Paulus uppmaning att församlingen inte ska sörja 

4:14  Kerygma och dess innebörd 22 

4:14a   Jesus död och uppståndelse 

4:14b   De döda med Jesus 

4:15-17 Herrens Ord Försäkran om församlingens tro 

4:15-17a  Herrens ord 

4:17b   Levande och döda med Herren 

4:18  Slutsats att uppmuntra varandra23 

 

Strukturen har en betydelse för att se vilka poänger som är viktiga gällande Paulus 

argumentering. Det blir här tydligt att kerygma, förkunnelsen av evangeliet har en viktig 

funktion till Herrens parousia.  

2.2.2 Första Thessalonikerbrevet 4:13-18 och översättning24 

Här kommer jag att göra min översättning av det Paulus skriver. Sedan kommer jag att 

återkomma till översättningsproblematik under implikationer. 25 

 

13.Οὐ「θέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ τῶν 「κοιμωμένων26, ἵνα μὴ λυπῆσθε καθὼς 

καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα. 14.εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανεν καὶ ἀνέστη, 

οὕτως ऽκαὶ ὁ θεὸςટ τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ. 15.Τοῦτο γὰρ ὑμῖν 

λέγομεν ἐν λόγῳ κυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ 「

κυρίου οὐ μὴ φθάσωμεν τοὺς κοιμηθέντας: 16.ὅτι αὐτὸς ὁ κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ 

ἀρχαγγέλου καὶ ἐν σάλπιγγι θεοῦ, καταβήσεται ἀπ' οὐρανοῦ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ 

ἀναστήσονται ୮πρῶτον, 17.ἔπειτα ἡμεῖς ▫οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοιヽ ἅμα 「σὺν αὐτοῖς 

                                                 
22 Transkriberat av grekiskans κήρυγμα, Ivar Heikel och Anton Fridrichsen, s.116 har översatt det till: 1. 

tillkännagivande, 2. förkunnelse. Jag förespråkar här att det är förkunnelse då Paulus återberättar sin version av 

evangeliet, att Jesus dog och uppstod.  
23 Inspiration hämtad från Gillman, s. 272. 
24 Jag använder mig av Novum Testamentum Graece när jag tar ställning till textkritiska frågor, Nestle-Aland 
25 Se rubrik 3.2.2. 
26 Ett textkritiskt problem som lyfts fram är om participet ska vara i presens, κοιμωμένων, eller perfekt 

κεκοιμημένων. Den tryckta texten har stöd i flera starka källor (א, A, B 0278 m.fl) medan det som stödjer att det 

ska vara perfekt particip (D, (F, G) K, L, Ψ). Det particip som används är ett substantiverat particip. Skillnaden 

blir av temporal betydelse om det är som den tryckta texten de som sover eller den alternativa läsarten de som 

har sovit. Väljer man att se det som perfektparticip innebär det att händelsen redan har skett och det blir 

resultatet av handlingen, medan presensparticip är att det sker just nu. Jag väljer att förhålla mig till den tryckta 

texten eftersom Paulus argumenterar för att händelsen inte har skett än och för att det stöds av flera starka källor. 
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ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς「ἀπάντησιν τοῦ κυρίου εἰς ἀέρα: καὶ οὕτως πάντοτε σὺν 

κυρίῳ ἐσόμεθα. 18.Ὥστε παρακαλεῖτε ἀλλήλους ἐν τοῖς λόγοις τούτοιςा .27 

Min översättning   

13. Men vi vill inte att ni ska vara okunniga, bröder och systrar28, om de som sover, så att ni 

inte är berövade såsom också de övriga (är),29 de som inte har hopp. 14. Eftersom vi tror att 

Jesus har dött och uppstått, ska Gud på detta sätt också föra med sig dem som sover genom 

Jesus. 15. Detta säger vi med Herrens ord30 till er, att vi, de som lever, som överlever Herrens 

ankomst kommer aldrig någonsin (vara) de som sover: 16. Så att det i Herrens befallning, 

ärkeängelns röst och i Guds trumpet ska han (Herren) stiga ner från himlen och resa de döda i 

Kristus först 17. Sedan vi, de som lämnats kvar som levande, vi ska ryckas bort bland moln 

till Herrens möte i luften31 och på detta sätt är var och en med Herren. 18. Så att ni tröstar 

varandra med dessa ord.  

2.2.3 Forskning om Thessaloniki  

Jag kommer här att beskriva hur olika kommentarer har uppfattat Paulus beskrivning av 

uppståndelsen, därefter kommer jag att applicera den deskriptiva modellen på argumentationen 

om uppståndelsen. 

 

De inledande kapitlen ger församlingen och läsaren en grund till det eskatologiska problemet 

som lyfts i slutet av brevet. Det som är värt att poängtera här är när Paulus pratar om den 

kommande vreden, givandet av den helige Anden och att tessalonikerna omvandlas genom 

evangeliet som förkunnas av Paulus. Folket behöver leva heligt för att uppfylla Guds helighet, 

vilket blir tydligare i ljuset av parousia.32    

 

Paulus inleder perikopen genom att beskriva problemet som förekommer i församlingen, att 

många är berövade över de som somnat innan Herrens parousia. Att använda uttrycket ”sova” 

var en vanlig metafor för att beskriva döden i grekiska och gammaltestamentliga texter. När 

Paulus informerat om problemet väljer han att fortsätta genom att utveckla vad de tror på 

nämligen att Jesus har dött och uppstått och att han kommer föra de döda till sig.33  

 

                                                 
27 Övriga textkritiska problem har ingen större betydelse för perikopen. 
28 För att få ett mer inkluderat språk, det står egentligen bröder. 
29 Tillagt för att få till en bättre svenska, antagligen ett underförstått ειμι. 
30 Se implikationer.  
31 BDAG, 23, s.v. ἀηρ, def.1. 
32 de Villiers, (2011), ”In the Presence of God: The Eschatology of 1 Thessalonians”, i [Eschatology of the New 

Testament and Some Related Documents], s.302-332, ”vid s.305”. 
33 de Villiers, (2011), ”In the Presence of God: The Eschatology of 1 Thessalonians”, i [Eschatology of the New 

Testament and Some Related Documents], s.302-332, ”vid s.321”. 
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När Paulus utvecklat vad församlingen tror bygger han vidare på den eskatologiska 

föreställningen om uppståndelsen genom att prata med Herrens ord. Han utvecklar att de som 

är döda kommer gå före de som fortfarande är kvar i livet vid Herrens parousia. Paulus använder 

här ett citat från Septuaginta. Noterbart med det citat han använder sig av är att den ställer två 

frågor till texten. Den första frågan är till vem refererar han med genom Herrens ord, den andra 

frågan är till vad refererar han eller med vilka ord referera Paulus med.34 För Paulus fanns det 

bara en Herre, Jesus Kristus, vilket gör att han troligen refererar till en Jesus tradition som har 

kommit till aposteln. Det finns däremot också en annan möjlighet, nämligen att Paulus fått den 

profetiska gåvan från Kristus själv. Det finns även en hög kristologi i språket som är svårt att 

undvika, 35eftersom den κύριος (Herre) som framställs i Septuaginta är Yahweh med den 

nuvarande κύριος är den uppståndne Jesus.36 

 

Problemet som uppstår handlar om Herrens parousia, om skillnaderna mellan de som sover och 

de som fortfarande är i livet när Herren kommer, eftersom oron ligger över de som redan har 

dött före parousia. Paulus påstående bygger på att försäkra församlingen om att de döda inte är 

förlorade trots deras död. Paulus poäng är att de som dör innan Herrens parousia har företräde 

de levande. Vers 15 lyfter fram två problem. Det första är att Paulus inte påstår sig vara vid liv 

när Herrens parousia inträffar utan var vid utsagan bland dem levande och inte de döda. Det 

handlar inte om vem som kommer vara vid liv utan om att de levande inte har företräde de döda 

vid parousia. Det andra är att inget i texten medför att tessalonikerna har någon ”feverish 

expectation” gällande parousia, utan är bara oroliga gällande de som har dött innan. Paulus 

kommer in på det senare i 5:1-11, att ankomsten kommer när det som minst förväntas.37 

 

I vers 16 går Paulus över till att avbilda de apokalyptiska förutsättningarna mellan de levande 

och de döda utifrån frälsningen.38 Den beskrivningen innehåller både en apokalyptik från 

judiska skrifter och om kommande kungar/härskare. Det första som Paulus belyser är Guds 

trumpet som ska förknippas med ankomsten. Det är även ett språkbruk som år anpassat efter 

tessalonikerna då dem kan koppla det till ankomsten av kungligheter till staden. Språket som 

Paulus använder är dessutom hämtat från Gamla testamentet och poängen är att beskriva 

Herrens parousia genom att använda en välkänd psalm.39 En psalm om en kung, de uppståndne 

Herren, som stiger ner från himlen. Gordon Fee poängterar ”och” mellan ärkeängelns röst och 

Guds trumpet. Detta eftersom ”och” ska som attribut till befallning, vilket således svarar på 

frågan hur den eskatologiska processen inleds.40  

 

Pieter de Villiers lyfter till skillnad från Fee fram att referensen till parousia i 4:15 utvecklas i 

4:16, när Herren stiger ner från himlen. Det som händer på jorden har sitt ursprung i det som 

                                                 
34 Fee, 2009, s.173 
35 Kristologi, läran om Kristus. Skulle vara intressant att kolla om det finns en koppling mellan kristologi och 

eskatologi men eftersom det inte är syftet med denna uppsats så nämns det bara. 
36 Fee, 2009, s.174. 
37 Fee, 2009, s.174-176. 
38 Wanamaker, 1990, s.172. 
39 2 Mos 19:16; Ps 47:5. 
40 Fee, 2009, s.176-177. 
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förekommer i den himmelska sfären, resultatet innebär att det är möjligt att se den teologiska 

karaktären utifrån dess eskatologi. Parousia ska i den tidiga kristna traditionen förstås som 

återkomsten av Kristus. Eftersom begreppet också förekommer på flera olika ställen i brevet 

betonar det således den starka eskatologin i brevet med ett fokus på Kristus återkomst.41    

 

Det andra elementet, Guds trumpet, är vanligt inom en judisk eskatologisk tradition. Den poäng 

som Paulus försöker belysa återfinns i (Matt 24:29-31) där Jesus refererar sig själv som 

människosonen: Människosonen ska sända ut sina änglar med ljudet av en trumpet.42 Syftet 

med argumentet är: de döda ska uppstå först. Med först menar Paulus att allt har en ordning, de 

är inte någon som kommer före den andra utan alla troende ska bli tillsammans med Herren i 

Himlen.43            

 

I vers 17 återkommer Paulus till de levande igen. De som lever ska tillsammans med de döda 

möta Herren i luften. Han pratar om de levande från ett annat perspektiv än de döda som är 

anledningen till argumentationen. De levande vid parousia symboliserar ”påminnelsen” av de 

som tror och kommer således vara de som blir uppväckta för att möta Herren. Det som passagen 

belyser är oron som församlingen har, då de tror sig inte få vara tillsammans med de döda. 

Tessalonikerna ska inte berövas som de som inte har hopp, eftersom vid Herrens ankomst 

kommer de vara tillsammans med de som har dött. Fee lyfter även fram att bli upptagen bland 

molnen, något som endast förekommer här bland de paulinska breven, och relaterar detta till 

mötet med Herren. Fee gör även kopplingen till Daniels beskrivning om människosonen.44      

 

Slutfrasen av versen att de ska mötas uppe i luften väcker även ett intresse eftersom 

församlingen trodde att mötet med den uppståndne ska ske på jorden. BDAG menar att det är 

atmosfären precis över jordens yta45 men begreppet används också som bostaden för nutidens 

mörka krafter.46 Anledningen till att möta Herren i luften beror på att han stiger ner från himlen 

medan de uppståndna från döden kommer från jorden. Det blir således den naturliga 

mötesplatsen. Hans slutgiltiga förklaring till det eskatologiska problemet är att det inte blir 

någon återkomst till jorden. Det intresse Paulus har är att slutligen få vara med Herren för evigt 

och eftersom Herren är i himlen blir det således slutmålet.47    

 

Perikopen avslutas genom en uppmaning till församlingen. Att de ska uppmuntra varandra med 

dessa ord. Syftet med uppmuntran är inte att uppfylla deras eskatologiska nyfikenhet utan målet 

är att trösta de som nyligen förlorat de som dem älskar men även att den kristna eskatologin var 

bristfällig hos församlingen.48 

                                                 
41 de Villiers, (2011), ”In the Presence of God: The Eschatology of 1 Thessalonians”, i [Eschatology of the New 

Testament and Some Related Documents], s.302-332, ”vid s.308-310”. 
42 Matt 24:31a. 
43 Fee, 2009, s.178. 
44 Fee, 2009, s.180. 
45 Se not 31. 
46 Ef 2:2. 
47 Fee, 2009, s.181-182. 
48 Fee, 2009, s.182. 
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2.2.4 Argumentationsanalys 

Hur ska tessalonikerna då förhålla sig till det som Paulus säger, att de inte ska vara berövade, 

som dem som inte har något hopp? Om vi tillämpar en argumentationsanalys på 4:13-18 kan 

vi försöka besvara den frågan, genom att använda den modell som beskrivits ovan. 

 

Claim: Sedan ska vi, de som lämnats kvar som levande, ryckas bort bland moln till 

Herrens möte i luften och på detta sätt är var och en med Herren (4:17).  

 

Data: Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått (4:14). Jesus skall komma åter 

för att möta de som är döda. Gud är den som väcker de döda likt han gjorde med 

Jesus.   

 

Warrant: Så att det i Herrens befallning, ärkeängelns röst och i Guds trumpet ska han 

(Herren) stiga ner från himlen och resa de döda i Kristus först (4:16). 

 

Backing: Gud ska föra med sig dem som sover genom Jesus.  

 

Rebuttal: Först när Herren befaller, ärkeängelns röst hörs och när Guds trumpet ljuder 

(4:16). De omständigheter som krävs för att de som är kvar som levande ska få möta 

Herren i luften är att Herren befaller ärkeängeln så att Guds trumpet ljuder. 

 

Det som Paulus argumenterar för är att de som fortfarande lever kommer att få möta Herren. 

De eskatologiska förväntningarna får sig ett svar när det kommer att ske genom det bildspråk 

som han använder sig av, då man hör ärkeängelns röst och Guds trumpet ljuda. Församlingen 

känner igen bildspråket även om de inte har någon judisk förankring, de vill säga utan att 

förstå referenserna till skriften med exodus och psaltarpsalmen då det påminner dem om när 

de får statsbesök från Rom. Den andra poängen som Paulus lyfter fram är ἀπάντησις, (mötet), 

med den uppståndne inte kommer att ske på jorden, den kommer ske i luften. Det blir den 

naturliga mötesplatsen eftersom Gud för de som sover genom Jesus till sig. Gud lever inte på 

jorden utan i himlen där Herren är. Detta i relation med att Herren ska stiga ner från himlen 

när Guds trumpet ljuder.     

 

Parousia har en stor betydelse för vad Paulus säger då det är den centrala frågan hos 

tessalonikerna. Hur är det man ska förstå det begreppet? BDAG lyfter fram två olika 

definitioner av begreppet: 1.The state of being present at a place, presence och 2. Arrival as 

the first stage in presence, coming.49 I denna perikop ska det ses som den andra definitionen, 

Herrens ankomst. Att Kristus alltid är nära den Messianska ankomsten för att döma världen i 

slutet av sin tidsålder. Den definitionen passar in i det här sammanhanget utifrån de 

förväntningar som församlingen har gällande slutet, att den Kristus snart ska komma. Det är 

                                                 
49 BDAG, 97, s.v. ἀπάντησις, def 2b.α. 
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dessutom genom Kristus nära ankomst som leder till att de döda i honom också kommer att 

uppstå.  

 

Strukturen av Paulus argumentering är av betydelse. Han inleder sin argumentation genom att 

informera om problemet i församlingen, att många är berövade. Därefter påminner han 

församlingen om evangeliet, eftersom det är genom evangeliet som det eskatologiska löftet 

har kommit, nämligen uppståndelsen från de döda. Det är även genom evangeliet som den 

eskatologiska processen börjar, för hade Herren inte varit i himlen hade han inte kunnat 

informera ärkeängeln att blåsa i trumpeten, med andra ord Herrens befallning. Han avslutar 

sin argumentation genom att uppmuntra församlingen. Uppmuntran kan även vara en 

uppmaning, eftersom han har talat om den eskatologiska processen vill Paulus således betona 

det eskatologiska budskapet. Att uppståndelsen kommer ske även för de som har dött innan 

Herrens parousia.  

 

Jag har under detta avsnitt undersökt på hur Paulus har lagt fram sin argumentation gällande 

parousia utifrån ett uppståndelseperspektiv. Det är Kristus nära ankomst som leder till att 

människor som är döda också kommer att uppstå. Mötet med den uppståndne Kristus kommer 

däremot inte att ske på jorden utan i luften och det är där ett missförstånd har skett. 

Församlingen tror nämligen att mötet med den uppståndne ska ske på jorden eller i himlen 

och inte i mellantinget. Användningen av Toulmins deskriptiva modell, BDAG definition av 

parousia och strukturuppdelningen har gett en förståelse i hur Paulus argumenterar för 

uppståndelsen från de döda samt vikten av evangeliet.   

2.3 Första Korinthierbrevet 15 

2.3.1 Första Korinthierbrevet kontext, datering och förväntningar 

1 Kor bemöter flera problem i församlingen därav partibildning, äktenskap och uppståndelsen. 

Paulus befinner sig i Efesos när brevet skrivs och brevet lyfter upp flera problem inom 

församlingen, där av partibildning, otukt och Herrens måltid. De frågor som brevet kretsar 

kring handlar om äktenskap, kött från offergåvor, gudstjänsten och uppståndelsen. De 

uppgifter som finns i brevet motsvara Paulus Efesos vistelse under den andra missionsresan. 

Detta innebär att tillkomsttiden för brevet är ca år 55 eller 56.50    

 

Det eskatologiska temat har en stor roll i 1 Kor. Det blir tydligt redan i brevets första verser då 

Paulus påminner om eskatologin när han kopplar ihop ἀποκάλυψις (uppenbarelse) i en direkt 

relation till parousia, vilket inte förekommer i de andra Paulus breven. Dessutom beskrivs det 

att Kristus ska ”ge er fasthet till slutet”. Det slutet menar Wolfgang och Martin Kraus har två 

olika innebörder. Den första är: slutet av tiden och den andra: tills uppfyllelsen inträffat. De 

förespråkar den första innebörden eftersom en del manuskript har bytt ut ”dag” med 

                                                 
50 Holmstrand ”De paulinska breven” i [Jesus och de första Kristna] s.240-279, ”vid s.253-254. 
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”parousia”. I kapitel 7 när Paulus pratar om äktenskapet menar Kraus att det ska förstås 

utifrån eskatologiska förväntningar, eftersom att slutet är nära. Därför borde 

församlingsmedlemmarna inte gifta sig. Kraus poängterar att Paulus inte är emot äktenskap 

utan han förespråkar med tanke på att sluttiden är nära att vara hängiven Kristus.51  

 

När Paulus sedan pratar om ”wilderness generation” i kapitel 10 gör han det i direkt 

anslutning till världens slut. Den kristustroende församlingen tror sig existera i en tid efter den 

eskatologiska tiden. Den bild som församlingen får här genom εἰς οὓς τὰ τέλη τῶν αἰώνων 

κατήντηκεν.52 Kraus drar slutsatsen att Kristus uppståndelse redan har skett. Korinthierna tror 

de befinner sig i en tid efter Kristus besegrat krafter och härskare.53 Detta följs av kapitel 15 

som jag kommer gå in mer ingående på senare, se rubrik 2.3.4. I det avslutande kapitlet finns 

formuleringen μαράνα θά som kommer från arameiska och är antingen ett indikativ eller 

imperativ. Vid indikativ får det betydelsen ”vår Herre har kommit” medan vid imperativ ”vår 

Herre, kom!”. Användningen av imperativ får det som att det vore en bön om parousia och 

indikativ en bekännelse av att Jesus har kommit.54 BDAG tolkar begreppet som ett imperativ 

och hör till Herrens måltid, eftersom begreppet förekommer i Didache och kopplas till amen i 

måltiden. Det blir således en stark koppling mellan Herrens måltid som tacksägelse och 

förväntningarna av parousia.55   

2.3.2 Struktur 

Jag har valt att göra en struktur av 1 Kor 15 för att bättre förstå hur författaren delat upp sitt 

kapitel. Strukturen ser ut som följer: 

 

15:1-11 Narrativ 

15:1-3 Påminnelse om evangeliet och stå fast i det 

15:4-9 Uppståndelsen och dess vittnen 

15:10-11 Paulus som apostel och förkunnare 

15:12-19 Förnekarna av uppståndelsen 

15:12 Problemet i Korinth 

15:13-19 Utläggning kring problemet  

15:20-28 Den första argumentationen, Adam och Kristus analogi  

15:20-23 Uppståndelsen och Herrens ankomst 

15:24-27 Slutet och Herrens fiender 

15:28 Gud som härskare i slutet 

                                                 
51 Kraus, (2011), ”On Eschatology in Paul´s First Epistle to the Corinthians”, i [Eschatology in the New 

Testament and Some Related Documents], s.197-224, ”vid s.198-199”.  
52 Min översättning: till vilka tidernas ände kommit. 
53 Kraus, (2011), ”On Eschatology in Paul´s First Epistle to the Corinthians”, i [Eschatology in the New 

Testament and Some Related Documents], s.197-224, ”vid s.200”. 
54 Kraus, (2011), ”On Eschatology in Paul´s First Epistle to the Corinthians”, i [Eschatology in the New 

Testament and Some Related Documents], s.197-224, ”vid s.201”. 
55 BDAG, 616, s.v. μαράνα θά. 
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15:29-34 Den andra argumentationen  

15:29 Retoriska frågor till församlingen 

15:30-32 Argument till lidandet  

15:33-34 Inte låtas bedras 

15:35 Korinthiernas frågor om uppståndelsen 

15:35a Första frågan: Hur uppstår de döda? 

15:35b Andra frågan: Hurdan kropp har de när de kommer? 

15:36-41 Den tredje argumentationen 

15:36 Paulus svar på andra frågan 

15:37-41 Utläggning på Paulus svar 

15:42-49 Den fjärde argumentationen 

15:42 Paulus svar på första frågan 

15:43-49 Utläggning på Paulus svar 

15:50-57 Sammanfattning av de två argumenten 

15:51-53 Mysteriet om omvandlingen, med Guds basun som inleder den eskatologiska 

processen 

15:54-57 Döden och segern över döden 

15:58 Sammanfattningen av kapitlet 

 

Strukturen belyser här hur Paulus har lagt upp sin argumentation. Det ger en inblick till vad han 

tolkar som är relevant i de argument han använder. Han inleder kapitlet här med att påminna 

församlingen om evangeliet och dess vittnen.  

2.3.3 Första Korinthierbrevet 15:20-28  

Eftersom 1 Kor 15 är väldigt långt kommer jag därför fokusera på den grundtext som anses 

vara Paulus huvudpoäng när det kommer till uppståndelsen i kapitlet. Jag kommer först ha 

den grekiska texten och därefter min översättning. Därefter kommer jag att återkomma till 

översättningsproblematik under implikationer, se 3.2.3. 

 

20. Νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων⊤56. 21. ἐπειδὴ γὰρ δι' 

ἀνθρώπου θάνατος, καὶ δι' ἀνθρώπου ἀνάστασις νεκρῶν: 22. ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ Ἀδὰμ πάντες 

ἀποθνῄσκουσιν, οὕτως καὶ ἐν τῷ Χριστῷ πάντες ζῳοποιηθήσονται. 23. ἕκαστος δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ 

τάγματι: ἀπαρχὴ Χριστός, ἔπειτα οἱ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ: 24. εἶτα τὸ τέλος, 

ὅταν「παραδιδῷ τὴν βασιλείαν τῷ θεῷ καὶ πατρί, ὅταν καταργήσῃ πᾶσαν ἀρχὴν καὶ πᾶσαν 

                                                 
56 Det finns ett textkritiskt problem i denna perikop, Nestle-Aland lyfter fram ἐγενετο som en alternativ läsart. 

Ser man från den läsarten blev Kristus den första frukten som har uppstått, medan den tryckta texten ser det som 

den första frukten bland dem som har sovit. Den tryckta texten ser det som ett substantiverat particip medan den 

alternativa läsarten som en ingressiv aorist. Läsarten stöds av källor som (D2, K, L, Ψ) medan den tryckta av (א, 

𝔭46, A, B, D). Jag förespråkar för den tryckta texten eftersom att sova var ett vanligt uttryck under den 

nytestamentliga tiden som uttryck för de döda, för att Jesus var det hela tiden och inte något som han plötsligt 

blev och för att de har flera starka källor.  
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ἐξουσίαν καὶ δύναμιν. 25. δεῖ γὰρ αὐτὸν βασιλεύειν ἄχρι οὗ θῇ πάντας τοὺς ἐχθροὺς ⊤57 

ὑπὸτοὺς πόδας αὐτοῦ. 26. ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται ὁ θάνατος: 27. πάντα γὰρ ὑπέταξεν 

ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ. ὅταν δὲ εἴπῃ ὅτι πάντα ὑποτέτακται, δῆλον ὅτι ἐκτὸς τοῦ ὑποτάξαντος 

αὐτῷ τὰ πάντα. 28. ὅταν δὲ ὑποταγῇ αὐτῷ τὰπάντα, τότε [καὶ] αὐτὸς ὁ υἱὸς ὑποταγήσεται τῷ 

ὑποτάξαντι αὐτῷ τὰ πάντα, ἵνα ᾖ ὁ θεὸς [τὰ] πάντα ἐν πᾶσιν. 

Min översättning  

20. Men nu har Kristus uppstått från de döda, den första frukten bland de som sover. 21.Ty 

eftersom döden kom genom människan kommer också uppståndelsen från de döda genom 

människan. 22. Såsom alla dör i Adam, på så sätt kommer alla göras levande i Kristus. 23. 

Men allt i sin egen ordning: första frukten Kristus, sedan de i hans parousia. 24. Sedan 

kommer slutet, när han ska överlämna kungariket till Gud som också är Fadern58, när han har 

förstört59 varje härskare och makt och varje kraft. 25. Ty han måste härska tills alla fiender 

lats under sina fötter. 26. Den yttersta fienden som tillintetgörs är döden. 27. Ty allt har han 

lagt under hans fötter. Och när man säger: alla befallningar gjorts klart utom allt som 

underordnar honom. 28. Men när alla underordnar sig honom, då ska Sonen underordna sig 

den som har lagt allt under honom, för att Gud är allt i alla.60  

2.3.4 Forskning om Korinth  

Jag kommer här att beskriva hur olika kommentarer har uppfattat Paulus beskrivning av 

uppståndelsen, därefter kommer jag att applicera den deskriptiva modellen på 

argumentationen om uppståndelsen. Den centrala tesen som har medfört stora funderingar i 

församlingen och som leder till ett utförligt svar förekommer i vers 12, att några i 

församlingen påstår att det inte finns någon uppståndelse från de döda.61 Det är också viktigt 

att förstå sig på bakgrunden till denna perikop är att korinthierna tror sig redan leva i Herrens 

parousia.62 Anthony C. Thiselton visar att det finns delade meningar bland forskarna när det 

kommer till en överrealiserad eskatologi. Forskarna lyfter fram 1 Kor 4:8 som exempel på den 

överrealiserade eskatologin. 63 Korinthierna såg sig själva som kungar vilket medförde till 

föreställningen om att dem levde i en annan tid.64  

 

                                                 
57 Övriga textkritiska problem i perikopen har ingen större betydelse av texten. 
58 Se implikationer 3.2.1. 
59 BDAG, 525, s.v. καταργέω, förespråkar förintat eller förstört, förintat låter bättre när det kommer till härskare 

men väljer att använda förstört då det passar i min mening bättre till makter och krafter.  
60 För översättningsproblematik se implikationer. 
61 Jag uppfattar detta som ett problem som Paulus såg, inte församlingen och att det leder till den långa 

diskussionen gällande uppståndelsen från de döda. Hade det inte varit ett problem hade det således inte varit så 

lång utläggning som det nu är. 
62 εἰς οὓς τὰ τέλη τῶν αἰώνων κατήντηκεν. Se 1 Kor 10:11. 
63 Kraus, (2011), ”On Eschatology in Paul´s First Epistle to the Corinthians”, i [Eschatology in the New 

Testament and Some Related Documents], s.197-224, ”vid s.200”. 
64 Thiselton, 1978, s.512. 
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I kapitel 15 lyfter Paulus fram hur man kan förstå uppståndelsen genom att göra en Adam-

Kristus analogi (15:20-28). Analogin innehåller en hög kristologi då det kan tolkas utifrån ett 

perspektiv av frälsningen, då alla ska göras levande igen i Kristus. Paulus poängterar att 

uppståndelsen inte ska ses som en dåtida händelse utan som en framtida händelse eftersom 

mellan uppståndelsen och Herrens parousia ska Herren härska.65 I kapitlet förekommer också 

flera olika begrepp för att beskriva döden, Paulus använder sig av ἀποθνήσκω (dö), κοιμάομαι 

(sova), νεκρóς (död) och θάνατος (död), vilket får en betydelse för undersökningen då 

θάνατος senare i brevet blir karaktäriserad.66 

 

Conzelmann lyfter fram att Paulus historiskt har använt begreppet ἀπαρχή (första frukten) för 

att beskriva de som omvänt sig till Kristus i de nya församlingarna. Han använder också 

ἀπαρχή i form av en eskatologisk term: Anden är den första frukten, de vill säga Jesus är den 

första frukten. Paulus säger inte att Jesus är den första frukten av dem som har uppstått utan 

av dem som har somnat. BDAG menar att begreppet ska tolkas som den första frukten i denna 

perikop.67 Adam-Kristus analogin ger en information som sedan utvecklas i den andra 

analogin motsvarighet i verser 45-49. När de appliceras som människor förutsätter det iden 

om den ursprungliga människan och syndafallet som orsaken till döden. Medan den andra 

människan, källan till livet, är närvarande. Paulus framställer Kristus som den vid sidan av 

livet utan som uppstånden, vilket leder till ett framtidsperspektiv hos korinthierna.68 

 

Paulus använder begreppet ἀπαρχή utifrån förståelsen att det är den första frukten som 

sammanbinder uppståndelsen och de troende.69 Flera forskare poängterar också vikten av 

ἀπαρχή i perikopen. de Boer menar att det är hämtat från Gamla testamentet där de offrar den 

första skörden som tacksägelse till Gud.70 Holleman tar steget längre och menar att 

förkroppsligandet har två innebörder, en temporal logik och en representativ logik eftersom 

Kristus också är en representant för de resterande.71  

 

Verser 21 och 22 håller fram viktiga motiv om människan. I vers 21 beskrivs människan som 

en medan i vers 22 beskrivs den gamla människan, Adam, och den nya människan, Kristus. 

Den första representerar döden, θάνατος förekommer först här i kapitlet vilket således 

föreställer det liv som alla kommer dö med i den gamla skapelsen, medan ἀπαρχή är den som 

kommer ge liv till den nya skapelsen genom uppståndelsen.72 Paulus återkopplar senare i 

kapitlet (1 Kor 15:45-49) till den skapelsen, att den nya mänskligheten är bundet till 

solidaritet och frälsningsarbetet där uppståndelsens seger som det eskatologiska löftet. Ett 

budskap som korinthierna inte har förstått på grund av deras överrealiserade eskatologi.73 Det 

                                                 
65 Talbert, 1987, s.99. 
66 de Boer, 1988, s.93. 
67 BDAG, 98, s.v. ἀπαρχή def. 1b, α. 
68 Conzelmann, 1975, s.268. 
69 Conzelmann, 1975, s.270. 
70 de Boer, 1988, s.109. 
71 Thiselton, 2000, s.1224. 
72 Tidigare så har ἀποθνήσκω, κοιμάομαι och νεκρóς använts. 
73 Thiselton, 2000 s.1225. 
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personliga konceptet får en betydelse, då det kopplas till den första skörden. När Jesus är 

förstådd som den första frukten, kan han inte heller vara ensam, de med honom måste följa 

med.74       

 

I vers 22 lyfter Paulus fram ”att alla ska bli levande genom Kristus”. Genom det tillämpade 

framtidsperspektivet visar han att det framtida livet är konstitutivt, att det är en ny väg till 

livet. Här skiljer sig den paulinska eskatologin från den johanneiska eskatologin. Paulus 

förnyar den judiska traditionen så att den passar honom, det är skillnad mellan det föregående 

livet och det framtida livet. Medan den johanneiska skolan istället kombinerar de två judiska 

traditionerna om en ny tidsålder och förväntningarna på det messianska kungariket.75  

 

I vers 23 kommer ἐν τῇ παρουσίᾳ, (vid hans ankomst), in där begreppet parousia används på 

olika sätt i olika begrepp. BDAG visar att det i andra brev betyder närvaro medan i denna 

kontext ska det ses som ankomst.76 Det som är eskatologiskt nytt kommer att skapa sin egna 

kontinuitet. Den eskatologiska uppståndelsen för alla som tror som Paulus argumenterar för 

kommer ske under parousia.77      

 

I verser 24 och 25 är det den messianska regimen som är i fokus. Det kommer vara i fokus 

tills de två framtida fallen är uppfyllda, när han överlämnar härskandet till Gud och har 

förstört varje härskare och varje makt och varje kraft. När Paulus berättar om Herrens strid 

mot de övernaturliga krafterna av en apokalyptisk, även de demoniska, bör det tilläggas att 

han syftar på de strukturella krafterna mot de individuella.78 Den eskatologiska processen har 

sin ordning, först uppstår Jesus, sen de med honom och slutligen så förintas döden.79   

 

I verser 26-27 så använder sig Paulus av ett citat från psaltaren för att förklara människans 

dynamik, därifrån döden kom kan också komma att ta emot herraväldet över allt. 

Mänskligheten klarade inte ansvaret som Guds ställföreträdare på jorden, vilket medförde att 

Jesus kom till jorden för att återställa den ursprungliga rollen, det som Adam hade förlorat.80 

Subjektet för ὅταν, (när), är inte Kristus eftersom sedan i vers 28 kommer Gud in i hans 

argumentation. Huvudpoängen är att döden inte kan bestå för då skulle inte allt läggas under 

Kristus fötter. 

  

Paulus använder sig av retoriken när han använder sig av grekiska ordet ὑποτάσσω 

(underordna) eftersom under den messianska åldern som är den nuvarande, utövar Kristus 

Guds suveränitet. Då uppdraget är uppfyllt kommer Gud åter härska ensam. Märkbart är det 

                                                 
74 Kraus, (2011), ”On Eschatology in Paul´s First Epistle to the Corinthians”, i [Eschatology in the New 

Testament and Some Related Documents], s.197-224, ”vid s.214”. 
75 Conzelmann, 1975, s.270. 
76 2 Kor 10:10; Fil 2:12. 
77 Thiselton, 2000, s.1230. 
78 Thiselton, 2000, s.1232. 
79 Kraus, (2011), ”On Eschatology in Paul´s First Epistle to the Corinthians”, i [Eschatology in the New 

Testament and Some Related Documents], s.197-224, ”vid s.214”. 
80 Thiselton, 2000, s.1235. 
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hur Paulus använder Sonen i relation med ”till Gud, Fadern”. Konstruktionen med ἵνα, (för 

att), markerar slutet av hans argument, Gud är allt i alla. Det är inte så att Gud och Allt är 

identiska, men att Gud har en mer suveränitet.81     

2.3.5 Den andra analogin: Första och Sista Adam 

Jag kommer nedan ta upp den andra analogin i kapitlet eftersom den ger en förståelse av vilka 

förväntningar som fanns i Korinth under tiden som brevet skrevs. Jag kommer inte göra 

samma språkliga översättning som jag gjorde på den första analogin men eftersom den första 

analogin relaterar till den andra analogin är det viktigt att belysa även denna.  

 

När Paulus kommer in på den sista Adam-Kristus analogin argumenterar han utifrån ett 

kosmologiskt perspektiv för att belysa sina eskatologiska poänger. 82 Den andra analogin 

bygger på frågan: med vilken kropp kommer de uppståndna i? En nyckel för att förstå de 

kosmologiska argumenten som Paulus använder sig av bygger på de olika uppfattningarna i 

de judiska och grekiska traditionerna på livet efter döden. Några förnekade livet efter döden83 

medan andra trodde på att själen var odödlig.84 Andra såg uppståndelsen som en omvandling 

av kroppen för ett liv på nya himlen och jorden.85 Den sista typen av uppståndelsen bygger på 

den överrealiserade eskatologin, där människans uppståndelse ses som en omvandling som 

förväntas av de rättfärdiga i den nya världen. Det var denna uppståndelse som en majoritet av 

korinthierna förväntade sig.86   

 

Den förste Adam är ψυχή, jordlig, medan den andra πνευματικός, andlig. Eftersom den 

jordliga Adam var bara en levande människa, något som förlorat mot döden medan den sista 

Adam inte bara är levande utan också livgivande. Enligt Paulus, det som gav liv till den nya 

skapelsen och omvandling kom bortifrån och utgjordes av den helige Anden. Den första 

analogin uttrycker behovet av att se framåt, de troende kommer att omvandlas till den existens 

som karaktäriserar Kristus som Anden. Därför betonar Paulus i vers 46 skillnaderna den förste 

Adam och den siste Adam, för uppståndelsen är det eskatologiska löftet på den nya skapelsen. 

Paulus skiljer inte på den fysiska kroppen som är bunden till synden och att det inte finns en 

fullständig frälsning om det inte var för omvandlingen som kommer från Gud.87 

 

Eftersom den första Adam är jordlig, medan den andra är andlig medför det att författaren 

kommer in på ett kosmologiskt perspektiv i sin argumentation till frågan: om vilken kropp 

som de uppståndna kommer i?88 Paulus lyfter också fram en jämförelse mellan livet och 

                                                 
81 Conzelmann, 1975, s.274-275. 
82 1 Kor 15:45-49. 
83 Se Mark 12:8; Apg 23:8. 
84 Se Josefus War 2.8.11; Abrahams testamente.  
85 Se 1 Henok 51.1; 4 Ezra 8:52-54; Moses apokalypsen 13.3-6. 
86 Talbert, 1987, s.102-103. 
87 Thiselton, 2000, s.1284. 
88 1 Kor 15:35b. 
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uppståndelsen med ett frö som planteras och växer. Det frö som planteras kommer ha en 

annan kropp när den vuxit än innan det planterades, således kommer också de uppståndna ha 

en annan kropp. Genom det bildspråket förmedlar Paulus att människan har det jordliga 

märket fram tills dem dör men i framtiden kommer de få bära det andliga märket.89   

 

Den första Adam är jordlig90 eftersom Gud skapade honom av jord.91 Den sista Adam har 

himmelska kvalitéer och utformar därför dem som är i Kristus, de som ska uppstå. Paulus 

citerar här från Septuaginta och det blir således en översättningsproblematik när han 

översätter jord från hebreiska till grekiska.  vid översättningen av jord från hebreiska till 

grekiska får han därför damm. Det gör att det blir en tydligare distinktion mellan det jordliga 

och det andliga. Anspelningen med damm beskrivet som σῶμα efter den lagts i sin grav 

kommer åter bli damm. Slutligen poängterar Paulus en eskatologisk realism, människor 

förblir ömtåliga tills den sista dagens uppståndelse. Korinthierna ska inte agera som om de 

redan var i tiden efter uppståndelsen, eftersom den uppståndne kroppen är en framtida 

händelse inte en nuvarande och det är i framtiden som kristustroende ska få den nya 

kroppen.92  

  

Paulus avslutar sin argumentation genom att påminna korinthierna om att de fortfarande är 

mänskliga, de har mänskliga begär och är sårbara, de bär bilden av honom som var formad av 

jordens damm. De är ännu inte andliga människor utan på väg att bli som den uppståndne 

Kristus i härlighet.93 

2.3.6 Argumentationsanalys 

Med bakgrunden om den överrealiserad eskatologi, Paulus analogier om Adam och Kristus 

som den första frukten och i vilken kropp som den uppståndne kommer, hur kan man då förstå 

den apokalyptiska ordningen som ett argument för uppståndelsen? Genom att använda den 

modell som tidigare har använts ska jag undersöka det. 

 

Claim: När alla underordnar sig honom, skall Sonen underordna sig den som har lagt 

allt under honom, för att Gud är allt i alla (15:28). Paulus påstår att allt kommer hamna 

under Gud eftersom det är en del av den apokalyptiska ordningen. 

 

Data: Att Herren ska härska tills alla fiender har lagts under hans fötter (15:25). 

Herren är i strid mot alla världens fiender, han kommer att härska från det han 

återvänder tills fienderna är besegrade, så även döden. 

 

                                                 
89 de Boer, 1988, s.95. 
90 Dvs världslig, earth.  
91 Lera eller liknande (soil). 
92 Thiselton, 2000, s.1287-1288. 
93 Thiselton, 2000, s.1290. 
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Warrant: När varje härskare och varje makt och varje kraft har förstörts (15:24b). 

 

Backing: Alla kommer göras levande i Kristus. Allt har sin ordning (15:22b-23a). En 

del av den ordningen som Paulus pratar om är striden mot fienderna. 

 

Rebuttal: När allt har lagts under hans fötter (15:27). Då alla fiender är besegrade även 

den siste fienden, döden. Vilket är det kristna eskatologiska budskapet.    

 

Det man med hjälp av metoden har fått är en förståelse i hur man ska förstå uppståndelsen 

genom striden mellan härskare, makt, kraft och Herren. Det som har skett är att Herren har 

uppstått som den första frukten från de döda och han ska underordna sig Gud. Detta sker dock 

först när han förstört det som inte hör till den nya världen. Medan striden pågår βασιλεύω 

(härskar), Herren. βασιλεύειν står i presensinfinitiv vilket innebär att Herren härskar nu. Han 

använder det argumentet för att bemöta den överrealiserade eskatologin, vilket innebär att om 

Herren nu härskar kan således inte korinthierna leva i tiden efter uppståndelsen. Jag uppfattar 

detta som det huvudargument Paulus försöker belysa i den första Adam-Kristus 

argumentationen. Att det inte är möjligt att leva i sluttiden då Kristus återkomst ännu inte har 

kommit eftersom hans strid mot det som inte tillhör den nya skapelsen ännu inte är besegrade. 

 

Det är också viktigt att förstå sig på ἀπαρχή, den första frukten och θάνατος, döden, eftersom 

de står i kontrast till varandra. Paulus menar att Kristus är den första frukten som har uppstått 

från de döda. Medan döden är den sista fienden som ska förstöras. Eftersom både den första 

frukten och döden är karaktäriserade fyller de en funktion i den eskatologiska ordningen. För 

att den sista fienden ska kunna förintas så måste den första frukten uppstå. Dock så ger detta 

bara en bakgrundsinformation för det som kommer i den andra analogin. Att den första Adam 

blir symbol för döden medan den sista Adam blir en symbol för livet. För att komma till livet 

kommer människan att behöva omvandlas, vilket gör det möjligt att bli en del av Guds 

kungarike eftersom det svaga och sårbara inte kan bli en del det riket. Den första frukten blir 

kopplad till den siste Adam eftersom kroppen har omvandlats. Det är genom den första Adam 

som sårbarheten kom in i världen och så även döden. Det frö som har blivit sått får en annan 

kropp när det stiger upp från marken.94 Argumentationen bemöter även här den 

överrealiserade eskatologin i min uppfattning då han pratar om omvandlingen som den 

centrala aspekten för att komma in i kungariket. 

 

Strukturen har även en stor betydelse i vad som är viktigt i Paulus argumentering. Han börjar 

genom att påminna församlingen om evangeliet för att därefter komma in på problemet med 

förnekarna av uppståndelsen. Efter det kommer flera argumentationer om uppståndelsen 

utifrån den teologi som Paulus har. Det som strukturen visar är att evangeliet har en 

betydande roll i det eskatologiska budskapet han förespråkar. Paulus poängterar dessutom de 

vittnen som finns, där även några i församlingen är ett vittne. Det är inte heller en tillfällighet 

att Paulus inleder argumentationen genom att lyfta den första analogin och avslutar de olika 

                                                 
94 Förutsätter att ett frö har planterats för att kunna få den första frukten. 
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argumentationerna genom att ta upp den andra analogin. Det ger en tydligare bild av att 

analogierna hör ihop. Den långa argumentationen om uppståndelsen avslutas även med en 

uppmuntran att stå fasta i arbetet för Herren, vilket kan innebära en betoning i den strid som 

Herren utkämpar nu för att döden inte ska bestå och det eskatologiska löftet ska gå i 

uppfyllelse.     

Jag har under detta stycke undersökt hur Paulus argumenterar för uppståndelsen utifrån den 

eskatologiska ordningen. Det centrala i argumentationen är att Kristus härskar just nu vilket 

innebär att hans strid mot döden pågår just nu, innan han överlämnar kungariket till Gud och 

på så vis bemöter den överrealiserade eskatologin. När det kommer till Adam-Kristus 

analogin så är kan man inte förstå dess innebörd om man inte använder den andra analogin 

eftersom de i min mening samspelar med varandra. Den första Adam symboliserar således 

döden och sårbarheten eftersom det var genom honom som döden kom till världen, medan 

den sista Adam symboliserar det som ger liv till den nya skapelsen. Strukturen är av betydelse 

då den belyser evangeliet med sitt budskap. Det blir även tydligt att de analogier som Paulus 

pratar om är hans första argumentation och den sista argumentationen innan han sammanfattar 

och uppmuntrar församlingen. 
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3 Slutsatser 

3.1 Jämförelser 

Jag kommer nedan att sammanfatta den Paulus som förekommer i Thessaloniki och den 

Paulus som förekommer i Korinth för att därefter jämföra dem. Är det en eller två Paulus som 

förekommer i de olika församlingar utifrån den eskatologi som förespråkas? 

3.1.1 Den Paulus som förekommer i Första Thessalonikerbrevet 

Den Paulus som förekommer i Thessaloniki är kortfattad men precis. Han använder sig av 

skriften för att lyfta fram sina eskatologiska poänger där ett stort fokus ligger på framtiden. 

Paulus bemöter de problem som finns i församlingen genom en argumentation och ett 

språkbruk som kommer från Gamla testamentet. Han har anpassat sig utifrån ett perspektiv 

som gör det möjligt för tessalonikerna att förstå sammanhanget även om de inte har en judisk 

bakgrund. Han anpassar sig även utifrån församlingens teologiska parousia-förståelse men 

tillägger även sin eskatologiska teologi, förståelsen han har av uppståndelsen. Det centrala i 

argumenten är den individuella eskatologin. Den individuella eskatologin appliceras även på 

de som redan är döda eftersom de kommer först att få möta den uppståndne Herren. 

 

Paulus lyfter även fram evangeliet som en poäng hos den individuella eskatologin, vilket 

också blir tydligare när man ser till översättningsproblematiken. Eftersom vi tror att Jesus dött 

och uppstått istället för om Jesus har dött och uppstått. Ger en tydligare bild av det 

eskatologiska budskapet, att tron på Gud gör det möjligt för dem att uppstå i Jesus. 

3.1.2 Den Paulus som förekommer i Första Korinthierbrevet 

Den Paulus som förekommer i Korinth har däremot en lång utläggning när det kommer till 

uppståndelsen. Han använder även här skriften för sina argument, skillnaden här är däremot 

att det finns ett tydligare kristologiskt och kosmologiska perspektiv. Paulus har flera mål med 

sin argumentering. Det första och kanske tydligaste målet är att ena församlingen som har 

delade uppfattningar kring uppståndelsen. Det andra målet är att ge församlingen en rimlig 

bild av sin eskatologiska uppfattning. Detta eftersom flera i församlingen tror sig leva i tiden 

efter uppståndelsen, eftersom dem anammar en överrealiserad eskatologi.  

 

Paulus använder sig dessutom av analogier i sin argumentation. Det är däremot svårt att förstå 

sig på den första argumentationen om man inte använder sig av både den första och andra 

analogin, eftersom han ger en information för att förstå den andra analogin genom den första. 

Den första Adam symboliserar sårbarheten och döden, medan den sista Adam symboliserar 

den som ger liv till den nya skapelsen.  
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3.1.3 En eller två Paulus? 

Hur ska man se på den eskatologi som framställ i de olika församlingarna? Är det samma 

eskatologi? Det har gått några år mellan de två breven skrevs vilket innebär att Paulus 

förståelse om den eskatologiska ordningen har vidgats. Sedan är de olika städerna influerade 

av olika kulturer vilket också har en viktig aspekt i bilden. Staden Thessaloniki är likt Korinth 

en huvudstad i olika romerska provinser som medför att den grekisk-romerska kulturen har 

influerat församlingarna, något som Paulus är medveten om. 

 

Han använder också sig av bildspråket i Korinth men har utvecklat det genom att prata om 

Jesus som den första frukten. Det passar även in i den grekisk-romerska kontexten då man 

offrade till de grekiska gudarna, likt judarna offrade den första skörden till sin Gud. 

Uppståndelsens händelseförlopp kommer att ske på samma sätt i Korinth som i Thessaloniki, 

då Guds trumpet ljuder över världen. Dessutom är evangeliet centralt för att uppståndelsen 

ska ske. Han inleder nämligen båda utläggningarna med att återberätta evangeliet.95   

 

Strukturen i Thessaloniki liknar den som förekommer även i Korinth. Paulus belyser 

problemet i församlingen, påminner om evangeliet och avslutar sin argumentering med en 

uppmuntran. Det som väcker ett intresse är hur han i båda församlingarna poängterar vikten 

med evangeliet, eftersom det är genom evangeliet som den eskatologiska ordningen och löftet 

om uppståndelsen förekommer.   

3.1.4 Eskatologiska förväntningar i Thessaloniki 

Tessalonikerna var bedrövade eftersom Kristus ännu inte hade återvänt. De förväntade sig att 

Kristus skulle komma tillbaka till jorden inom en snar framtid. Detta eftersom Kristus skulle 

föra med sig folket i honom till den nya tiden i Guds kungarike. Det finns dessutom ett stort 

eskatologiskt tema som genomgående i brevet vilket blir tydligt i avslutandet de tre 

tacksägelserna vilket i sig betonar tyngden av det eskatologiska temat.  

3.1.5 Eskatologiska förväntningar i Korinth 

Eftersom församlingen i Korinth har en överrealiserad eskatologiskt perspektiv förväntar sig 

inte församlingen någon uppståndelse då dem redan lever i tiden efter uppståndelsen. Det är 

anledningen till att några i församlingen inte säger att det finns någon uppståndelse. Den 

överrealiserade eskatologin är Församlingen i Korinth har en överrealiserad eskatologisk 

tanke vilket är fullt märkbart om man ser i 1 Kor 4:8. Dem förväntar sig ingen uppståndelse 

eftersom den redan har varit och församlingen tror sig leva i den nya tidsåldern.  

                                                 
95 1 Thess 4:14; 1 Kor 15:1-11. 
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3.1.6 Paulinska eskatologier i harmoni eller disharmoni? 

Det man kan se är att de eskatologiska förväntningarna i Thessaloniki stämmer väl överens 

med de eskatologiska förväntningarna som Paulus har. Paulus tar däremot det hela ett steg 

längre genom att poängtera att mötet med den uppståndne inte kommer ske såsom 

församlingen förväntar sig, utan att mötet kommer ske i luften. Det finns en tydlig teologi om 

att människorna kommer att uppstå och att det kommer att ske utifrån den ordningen som 

finns. Ingen utom Gud vet när den ordningen tas i bruk men man vet att den eskatologiska 

processen påbörjas genom Guds trumpet.  

 

De paulinska eskatologier som förekommer i de undersökta breven liknar varandra mycket i 

både språket som författaren använder och den struktur som argumentationen bygger på. Han 

inleder genom att påminna församlingen om evangeliet för att därefter komma in på 

problemet som han argumenterar för. Argumentationerna skiljer sig däremot något beroende 

på vilka förväntningar som förekommer i församlingarna. Församlingen i Thessaloniki har en 

hyfsat liknande uppfattning som Paulus om att till slut få vara med Herren, medan Korinth 

skiljer sig betydligt mer. Korinthierna har flera frågor om hur processen går till vilket leder till 

den längre argumentationen i Korinth.  

 

För att svara på frågan som förekommer i rubriken skulle jag säga att de paulinska 

eskatologierna är i harmoni därför att argumentationerna liknar varandra utifrån hur de är 

strukturerade och den teologi som Paulus använder. Det som förekommer som argument i 

Thessaloniki förekommer även i Korinth. De argument jag syftar på är att författaren 

använder sig av ett apokalyptiskt bildspråk. I Thessaloniki förekommer det genom ärkeängeln 

och Guds trumpet, medan det i Korinth förekommer i Kristus strid mot det som inte tillhör 

världen.  

3.2 Implikationer 

3.2.1 Översättningsproblematik med Bibel 2000: En resurs eller börda? Första 
Thessalonikerbrevet och Första Korinthierbrevet 

Det är viktigt att känna till att alla översättningar är egna tolkningar, så när svenska 

bibelsällskapet har översatt NT81 så har dem applicerat sin tolkning på texterna. Därför 

kommer jag i det här stycket att fokusera på en översättningsproblematik i de texter som är 

relevanta för den här uppsatsen.  

3.2.2 Första Thessalonikerbrevet 

Ett exempel med översättning problematiken av Bibel 2000 finner vi i 1 Thess 4:14 εἰ γὰρ 

πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανεν καὶ ἀνέστη har den svenska översättningen tolkat det som: 
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”om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror”. Det finns olika möjligheter att se på denna 

sats. Den svenska översättningen har tolkat det som en konditional bisats, där talaren inte tar 

ställning till om villkoret kan uppfyllas eller inte.96 Det är också möjligt att se det som en 

koncessiv bisats. Koncessiva bisatser uttrycker villkor eller orsak. Jag har i min översättning 

tolkat den satsen som en orsak och får då översättningen ”Eftersom vi tror att Jesus har dött 

och uppstått...”.97  

 

Det andra exemplet jag kommer belysa är ἀπάντησιν τοῦ κυρίου εἰς ἀέρα. Bibel 2000 

översättning är ”möta Herren i rymden”, medan det grekiska ἀηρ betyder luften. Det är troligt 

att de hade en annan uppfattning av den kosmologiska förståelsen då jämfört med det vi har 

idag. I min tolkning av rymden jämfört med luften ser jag att rymden är bortom luften och 

himlen. Sedan anser jag också att det eskatologiska mötet med Herren i luften är desto 

rimligare eftersom Herren ska stiga ner medan de i Kristus ska uppstå och föras till Herren. 

BDAG menar att ἀηρ kan betyda rymden men att det i den undersökta perikopen ska ses som 

luften.98   

3.2.3 Första Korinthierbrevet 

Det finns även några översättningsproblem i 1 Kor. De som jag kommer fokusera på här 

förekommer i vers 24. Det första jag kommer lyfta fram är τὸ τέλος. BDAG lyfter fram att det 

är möjligt att se det som nominellt99 eller adverbiellt i denna vers.100 Ser man det som 

nominellt tolkar man det som slutet och antar att det är ett underförstått εἰμι, ger det 

innebörden ”sedan när slutet kommer”. Ser man τὸ τέλος som adverbiellt översätter man det 

”till sist”, vilket ger betydelsen ”sedan till sist…”. Den tredje tolkningen av τὸ τέλος är 

resten, den sista gruppen av sin ordning.101 Beroende på hur man tolkar de definitioner som 

föreslås av BDAG av τὸ τέλος får det en annan innebörd av det eskatologiska budskapet. Den 

nominella och adverbiella har liknande innebörder men om man ser det från den tredje 

tolkningen, som de övriga medför det en annan innebörd.  

 

Det andra som jag kommer lyfta fram är καί i satsen τῷ θεῷ καὶ πατρί som också finns i vers 

24. Tolkar man det ordagrant blir det Gud och Fader. Med den tolkningen blir det en 

distinktion mellan Gud och Fadern, att de ses som två olika aktörer. Ser man däremot καὶ som 

adverbiellt ger det betydelsen Gud också Fadern. Thiselton förespråkar att καί ska förstås som 

adverbillet.102 Även BDAG förespråkar för att det ska ses som adverbiellt i denna vers.103     

 

                                                 
96 Blomqvist & Jastrup, s.249 §290:4. 
97 Blomqvist & Jastrup, s.251 §291. 
98 BDAG, 23, s.v. ἀηρ, def 1. 
99 BDAG, 998, s.v. τέλος, def 1. 
100 BDAG, 998, s.v. τέλος, def 2b. 
101 BDAG, 999 s.v. τέλος, def. 4. 
102 Thiselton, s.1231. 
103 BDAG, 494, s.v καί, def. 1a. 
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Jag har ovan fokuserat på de begrepp som gör det möjligt att se Bibel 2000 översättning som 

en börda för den eskatologiska förståelsen. I de texter som jag har undersökt har den svenska 

översättningen i min uppfattning tagit en distans till den nära förståelsen av de eskatologiska 

budskapen Paulus förmedlar. Genom att betrakta grundtexten så får man närmare förståelse av 

de dess kontext och som på så vis leder till en djupare förståelse av vad som kan ha 

förespråkats och hur det kan ha uppfattats.    

3.2.4 Paulus och myndigheter 

Bibel 2000 har gjort en ganska tydlig tolkning över hur Paulus argumenterar för skillnaden 

mellan hur han är som person och hans auktoritet som en apostel i de skrivna breven. Detta 

kommer att bemötas då jag inte riktigt håller med deras tolkning. I Andra Korinthierbrevet 10:1-

10 beskriver Paulus skillnaden mellan sig själv som talare och hans brev. Detta har en relevans 

i hur församlingarna, dvs Thessaloniki och Korinth ska tolka de brev dem fått och förstå 

skillnaden på det talade ordet och det skrivna ordet. I den svenska översättningen har 

1.ἐπιεικεία104, 2.θαρρέω105 och 3.βαρὺς106 tolkats som myndig/myndighet.  

 

BDAG menar att ἐπιεικεία i denna perikop ska tolkas som tolerans, vilket passar in här 

eftersom Paulus då skulle ha en stor tolerans till de olika församlingarna när han inte är 

närvarande, han litar på församlings ledarna. När han använder sig av θαρρέω föreslår BDAG 

att de ska tolkas som självsäker. Myndighet passar också in det här sammanhanget beroende 

vilken tolkning man har av myndighet. Ser man det utifrån ett maktperspektiv är det möjligt 

att använda den tolkningen. βαρὺς däremot tolkas av BDAG är en svår källa att förstå men att 

det finns ett starkt budskap med dem.107  Den svenska översättningen använder här också 

myndig vilket i min uppfattning inte passar in då man kan tolka myndig också som kraftfull. 

Det kan däremot vara en medvetet val av översättarna att betona hur viktigt brevens budskap 

är. 

 

Jag har ovan problematiserat översättningen av hur Paulus beskriver sig själv som apostel och 

jämfört det med de skrivna breven. Detta för att få en djupare förståelse i hur församlingarna 

kan ha tolkat breven i jämförelse med hur Paulus framstod som apostel. Jag har tolkat det som 

att man ska se det som att Paulus har en tolerans till vad som händer i församlingarna och 

möjlighet att komma med sista ordet när det kommer till specifika frågor, vilket han då gör 

med sina brev. 

                                                 
104 BDAG, 371, s.v. ἐπιεικεία, def. 1. 
105 BDAG, 444, s.v. θαρρέω, def. 1. 
106 BDAG, 167, s.v. βαρὺς, def. 2a.  
107 Det går att se βαρὺς som antingen source of difficulty eller trouble because of demands made. Jag förespråkar 

att det ska tolkas som source of difficulty eftersom det handlar om breven och svårt att det kan vara svårt att 

förstå brevet. 
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 3.2.5 Kontinuitet och utveckling i deutero paulinska traditioner  

Jag tänkte inledningsvis av uppsatsen att jämföra tre olika paulinska traditioner varav en 

skulle vara deutero paulinsk. Den deutero paulinska texten jag tänkte fokusera på skulle vara 

Andra Timotheosbrevet 3:1-10. Men med tanke på att jag fick mycket material då jag 

undersökte 1 Thess och 1 Kor valde jag att fokusera på om man kan se en eller två Paulus 

utifrån den eskatologi som förekommer i texterna. Det hade däremot varit något att se vidare 

på. Hur kan man tolka Andra Timotheosbrevet i ljuset av 1 Thess och 1 Kor. I en fortsatt 

undersökning hade det också varit intressant att undersöka hur andra författare i Nya 

testamentet använder sig av eskatologi i relation till uppståndelsen, tänker mig då framför allt 

evangelierna och då undersöka hur och om de kan ha använt sig av paulinsk eskatologi.  

3.2.6 Möjliga implikationer för eskatologiska förväntningar idag 

En av de mest vanliga bönerna i alla kristna samfund är ”Herrens bön”. I den ber man om att 

Guds rike ska komma, dvs en eskatologisk förväntning. Herrens bön kommer in i den tidiga 

kristna traditionen i Matt 6:9-13. Hur kan man förstå den eskatologiska förväntningen? Det är 

mest troligt att se det utifrån den utläggningen som Paulus har i 1 Kor när han kopplingarna 

till de två Adam-Kristus analogierna. I den första pratar han om βασιλεύειν, att härska. 

Eftersom det står i presens kan man tolka det som att han nu härskar för att förstöra de som 

inte tillhör den nya världen.  
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4 Sammanfattning 

Jag kommer nedan att besvara mina frågeställningar till uppsatsen: 

 

● Hur framställs parousia förväntningarna i de paulinska församlingarna?  

● Vilken roll spelar temat i dessa paulinska brev? 

● Vad finns det för relation mellan parousia framställningen och uppståndelsen?   

● Hur skiljer sig Paulus åsikter mellan Thessaloniki samt Korinth? 

● Hur skiljer sig de paulinska breven med varandra? 

Jag har undersökt 1 Thess som mest troligt är den äldsta texten i Nya testamentet och 1 Kor. 

Jag har då fokuserat på relationen mellan parousia förväntningar och den individuella 

eskatologin, dvs uppståndelsen. Detta eftersom det finns en stark koppling mellan 

förväntningarna och uppståndelsen. Jag har valt att se närmare på tre avsnitt för att få en 

djupare förståelse av den eskatologi som Paulus förespråkar och valt att jämföra dem med de 

förväntningar som församlingen hade. Jag har också valt att fokusera på Paulus om Paulus 

förespråkar samma eskatologi i Thessaloniki som i Korinth. 

I Thessaloniki så är parousia förväntningen hög, eftersom en majoritet av församlingen var 

berövade108 då församlingsmedlemmar dog och församlingen trodde att de döda inte skulle få 

vara delaktiga vid Herrens parousia. Eftersom det förekommer flera små eskatologiska 

uttalanden genomgående i brevet så har eskatologin en stor betydelse i sin kontext. Det var 

med andra ord en fråga som berörde flera. Relationen mellan eskatologi och uppståndelsen är 

centralt hos Paulus. Utan uppståndelsen kommer inte de eskatologiska händelserna att 

påbörjas. Det som Paulus argumenterar för är att evangeliet innebär att alla kommer få ta del 

av Herrens ankomst.  

I Korinth finns det delade meningar om parousia förväntningarna, somliga hoppades på att 

den skulle komma snart medan andra menade att den redan har ägt rum. Detta beror på en 

överrealiserad eskatologi, som har influerats av den grekisk-romerska kontexten. Eskatologin 

spelar också en stor roll i brevet eftersom i de tidigare problemen så bygger Paulus sin 

argumentering på sin eskatologiska uppfattning. Denna argumentering som han har i kapitel 

15 är dessutom den längsta sammanhängande argumentationen han har i brevet, vilket även 

tyder på hur viktig han ser på frågan om uppståndelse och eskatologi. Relationen mellan 

parousia och uppståndelse finns även i Korinthierbrevet. Den bygger på framförallt två 

händelser, Herrens strid mot härskare, makt och kraft som sker just nu utifrån 

tempusbestämningen, att Herren härskar nu. Den andra händelsen är analogin om den förste 

och siste Adam, där den siste Adam är livgivande till den nya världen. 

Om man utgår från mina frågor så framställs parousia lite olika beroende på vilken 

uppfattning församlingarna har. Den överrealiserade eskatologin är betydligt mer märkbar i 

                                                 
108 Använder berövade på grund av hur jag valt att översätta λυπέω som berövade. Se rubrik 2.2.2. 
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Korinth än vad den är i Thessaloniki vilket innebär att Paulus argumentering ser annorlunda 

ut. Eskatologin har även en viktig roll breven då han återkommer till det genomgående i båda 

breven och bygger i exempelvis sina tacksägelser i Thessaloniki och argumentationen om 

äktenskap i Korinth utifrån sin eskatologiska uppfattning. Det finns också en tydlig relation 

mellan parousia och uppståndelsen, då det eskatologiska händelseförloppet inte kommer att 

ske utan uppståndelsen.  
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