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Abstract 

In this essay I examine the exegetical problems concerning the interpretation of the metaphor 

θριαμβεύοντι ἡμᾶς in 2 Corinthians 2:14.  

The regular idea of the metaphor is that the apostle Paul is using the picture of a Roman 

triumph to describe the apostle’s and his co-worker’s service for God. This includes that God 

is leading them into many sufferings finished off with a martyr death as the triumph was very 

painful for its prisoners and mostly ended with an execution. But since A.D 300 such an 

interpretation has been questioned. Scholars react primarily to the cruelty of it and ask if that 

really was Paul’s meaning. In addition the Greek phrase has shown some exegetical problems 

and consequently scholars have not yet been able to clear Paul’s intention by using the 

metaphor. 

In my research I have not come across any attempt to process the metaphor through the 

perspective: How the spirit of God is acting inside the apostles due to their identification as 

new creations ἐν Χριστῷ (2 Kor 5:17), in relation to the death and resurrection of Jesus 

Christ. Also I did not find any attempt to interpret the metaphor by using modern metaphor 

theory. Because of this the main theme of the essay is, if Paul is describing an inner spiritual 

process by God which could be compared to the Roman triumph. Further, is it possible to 

make clear such a description by using modern metaphor theory? In this way of approaching 

the metaphor I will try to diminish the cruelty of it but still keep the picture of the Roman 

triumph.                     

 After a research overview in order to present the difficulties of the metaphor, the study 

basically consists of an examination of a sematic field in the metaphor’s topic domain. There I 

aim to clarify if Paul is describing an activity by God’s spirit that is harmonizing with the 

triumph. If that is the case it will strengthen the triumph as the picture of the metaphor’s 

vehicle field. The closure part presents the results which generally show a good support for 

the picture, but also includes a paradox. That the best support in the topic domain for the 

picture of the triumph is remarkably not in 2 Cor, but 1 Cor 4:9, 12b, 13a instead!  
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1. Inledning 

1.1 Val av ämne och bakgrund 

I Andra Korintierbrevet 2:14a i Nya testamentet har aposteln Paulus brukat den grekiska 

participfrasen θριαμβεύοντι ἡμᾶς som en metafor: 

14 
Τῷ δὲ θεῷ χάρις τῷ πάντοτε θριαμβεύοντι ἡμᾶς ἐν τῷ Χριστῷ καὶ τὴν ὀσμὴν τῆς 

γνώσεως αὐτοῦ φανεροῦντι δι’ ἡμῶν ἐν παντὶ τόπῳ· 
14

Men tack till Gud som alltid leder oss i triumf i Kristus och uppenbarar 

doften av kunskapen om honom genom oss på varje plats.  

Men frasen har visat sig vara besvärlig när det gäller att tolka metaforen.
1
 Både participet, 

som kommer av verbet θριαμβεύω, och dess direkta objekt ἡμᾶς orsakar en del exegetiska 

problem.
2
 Det här är dock ingen nyhet, sedan cirka 300 e.kr har det pågått en debatt gällande 

frasen, men fortfarande är det inte helt klarlagt vad Paulus menar med den. Jag kommer i den 

här uppsatsen ta del av debatten och försöka bidra med ett förslag till hur frasen kan tolkas.   

 

Den bild som förefaller mest tänkbar till metaforen beskriver hur Paulus och hans nära 

medhjälpare (och troligtvis församlingen i Korinth) leds fram som fångar i en romersk 

triumfprocession mot en trolig avrättning som ett offer till den romerska guden Jupiter.
3
  

Bildens innebörd har sedan tolkats av den tidiga kyrkan som att Paulus och hans 

medhjälpare leds av den kristne guden som slavar i ett ”Kristi triumftåg” i andlig tjänst inför 

människor mot ett martyrium som ett offer till guden. En sådan tolkning har det bästa 

                                                           
1
 Barrett, C. Kingsley, A Commentary on the Second Epistle to the Corinthians (New York: Harper & 

Row/London: A. & C. Black 1973), 97-8. Dautzenberg G. Exegetical Dictionary of the New Testament (Grand 

Rapids: William B. Eardmans publishing Company, volym 2, Michigan 1991), 155-6. Duff, Paul B. Metaphor, 

Motif and Meaning: The Rhetorical Strategy behind the Image ”Led In Triumph” in 2 Corinthians 2:14 (CBQ 

53, 1991), 79. Egan, Rory B. Lexical Evidence on Two Pauline Passages, (NovT 19, 34-62, BRILL 1977), 34-5. 

Findley, George G. S:t Pauls use of Thriambeuo, (The Expositor 10, 403-421, 1879), 403-5. Furnish, Victor 

Paul, 2 Corinthians (AB 32a; Garden City: Doubleday & company inc. New York, 1984), 174-5. Hafeman, Scott 

J. Suffering and the Ministry in the Spirit, Pauls Defense of His Ministry in 2 Corinthians 2:14-3:3 (Grand 

Rapids: William Eerdmans Publishing Company, Michigan 1986), 16-8. Harris, Murray J. The Second Epistle to 

the Corinthians (NIGTC; Grand Rapids: William B. Eardmans Publishing Company, Michigan 2005), 243-6. 

Johansson, Hans, Andra Korintierbrevet 1a (Kommentar till Nya Testamentet 8a, Uppsala: EFS-förlaget 1990), 

61, 73. McDonald, James I. H., Paul and the Preaching Ministry, Reconsideration of 2 Cor. 2:14-17 in its 

Context (Journal for The Study of The New Testament 17, 35-50, 1983), 35-9. Marshall, Peter, A Metaphor of 

Social Shame: θριαμβεύειν in 2 Cor. 2:14 (Novum Testamentum, 25, 302-17. BRILL 1983), 302. Martin, Ralph 

P. 2 Corinthians (WBC 40, Waco: Word Books, Publisher, Texas 1986), 46-7. Plummer, Alfred A Critical and 

Exegetical Commentary on the Second Epistle of St Paul to the Corinthians (ICC 47. Edinburgh: T.&T. Clark, 

1915), 68-9. Thrall, Margret E. A Critical and Exegetical Commentary on the Second Epistle to the Corinthians 

1, l-Vll. (ICC. Edinburgh: T.&T. Clark, 1994), 191-5. Williamsson, Lamar Jr.  Led in triumph, 

Paul's use of thriambeuo (Int 22, 317-332. 1968), 317. 

2
 Verbet förekommer inte i Septuaginta, men i Kolosserbrevet 2:15 som en aorist particip, θριαμβεύσας. 

Av utrymmesskäl kommenterar jag dock inte förekomsten i kolosserbrevet här i uppsatsen. 

3
 ”Paulus och hans nära medhjälpare (och troligtvis församlingen i Korinth)”: Det är något oklart vem 

Paulus räknar in i frasens objekt ἡμᾶς. I versens snäva kontext framstår Paulus nära medarbetare som mest 

troliga. Men i ett vidare perspektiv är det också möjligt att räkna in församlingen i Korinth.  

 

http://www.zhubert.com/word?word=θριαμβεύοντι&root=θριαμβεύω&number=686154
http://www.zhubert.com/word?word=ἡμᾶς&root=ἐγώ&number=686155
http://www.zhubert.com/word?word=ἡμᾶς&root=ἐγώ&number=686155
http://www.zhubert.com/word?word=ἡμᾶς&root=ἐγώ&number=686155
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exegetiska stödet både vad gäller Nya testamentet och övriga samtida källor, men innehåller 

samtidigt detaljerna att processionen var en mycket plågsam tillställning för dess fångar och 

att den oftast avslutades med en avrättning.  

En sådan förståelse var enkel att upprätthålla i den tidiga kyrkan till cirka 300 talet e.kr 

på grund av grova förföljelser med ett omfattande martyrium som följd. Men därefter har flera 

teologer ifrågasatt tolkningen på grund av bildens karaktär. Man frågar sig om det är rimligt 

när man betraktar vad en romersk triumfprocession är att Gud handskas med sin apostel och 

dennes medhjälpare på ett sådant sätt. Samt ifall scenariot verkligen kan vara föremål för det 

”Gud vare tack” som inleder vers 2:14. I synnerhet utifrån att versen startar upp en längre 

redogörelse för den apostoliska tjänsten, som enligt Paulus är ämnad att förmedla Guds nåd 

till människor. Följden blir ju att triumfen utgör verktyg för att beskriva Guds nåd, och det har 

betraktats som tveksamt. Dessa och liknande frågor har sedan blivit svåra att lösa och som 

följd har primärt två problemområden utvecklats:   

Lingvistiskt: 1. Det verkar vara svårt att fastställa en betydelse på verbet θριαμβεύω.
4
 I 

de antika källor där ordet förekommer utanför Nya Testamentet har det varierande betydelser, 

och samtidigt är källorna få och förhållandevis bristfälliga.
5
 2. Vidare är frasens objekt ἡμᾶς 

placerat i kasus ackusativ, vilket har visat sig lite besvärligt. Innebörden är att gudstriumfen 

riktar sig direkt mot Paulus och medhjälparna som passiva objekt, och det menar många är 

otänkbart.
6
 Dessa tveksamheter kring texten har lett till ett ifrågasättande ifall det just är en 

romersk triumf som Paulus syftar på.
 

Teologiskt: Knäckfrågan handlar om hur man ska förstå Paulus framställning av Guds 

handlande i metaforen? Flera försök gjordes under antiken och medeltiden att ”mildra” 

grovheten i bilden genom att ”laborera” med frasens grammatik. Man eftersträvade då ett 

”mjukare” agerande av Gud, men utan att finna några övertygande lösningar. Under senare tid 

har därför flera teologer sökt i andra kontexter än den romerska triumfen. Exempel är den 

grekiska religiösa processionen till guden Dionysus, eller att Paulus syftar på någon helt egen 

innebörd. Detta har resulterat i att många tolkningsförslag har lagts fram,
7
 dock utan någon 

helt tillfredställande lösning,
8
 samt att en grinighet inför frasen uppstått. Tolkaren tycks ju 

                                                           
4
 Se not 2, notera även Thralls överblick, Thrall, A Critical and Exegetical Commentary, 191-5.  

5
 Versnel, Hendrik Simon, Triumphus, An Inquiry into the Origin, Development and Meaning of the 

Roman Triumf. (Leiden: E. J. Brill, Netherlands 1970), 21-4.  

6
 Se som exempel Findley, S:t Pauls use of Thriambeuo, 404-5, och Hafeman, Suffering and the Ministry 

in the Spirit, 16-8. 

7
 Se not 143. 

8
 Thrall, A Critical and Exegetical Commentary, 191-5.  

http://www.zhubert.com/word?word=ἡμᾶς&root=ἐγώ&number=686155
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vara hänvisad till att godta den romerska triumfen som bild, eller att överge det goda 

exegetiska stödet. Metaforen framstår således som svårbedömd utifrån den text som föreligger 

i Nya testamentet.
9
 

 

1.2 Syftet med analysen 

Syftet med den här analysen är att pröva metaforen utifrån ett perspektiv som jag saknar i de 

bearbetningar jag tagit del av. Nämligen hur Paulus framställer att Guds ande verkar 

fördolt/osynligt för den som benämns vara i Kristus, och bryter ner människans syndiga natur 

utifrån en Kristi försoningsdöd för synd, och samtidigt förnyar människans natur utifrån en 

Kristi uppståndelse från döden genom Guds kraft.
10

 Vad jag kan se utgör ett sådant perspektiv 

den teologiska grunden genom Pauluslitteraturen (se till exempel 2 Kor 5:11-6:2),
11

 och 

således bör även metaforen i 2:14 prövas genom det. Jag kommer vidare utgå från att bilden 

av den romerska triumfen troligtvis är korrekt med hänvisning till det exegetiska stödet, men 

samtidigt notera vad jag ser som en missbedömning av frasen i den tidiga kyrkans väldigt 

”martyrbetonade” tolkning. Den tolkningen kan ha gjort att metaforen senare blivit betraktad 

som alltför grov och framstått som obegriplig och därför övergetts.    

Samtidigt bör det betonas att detta inte är ett försök till en uttömande redogörelse, utan 

ett mindre bidrag till debatten för att kunna förstå metaforen bättre.  

 

1.3 Formulering av uppsatsens problem 

I 2 Kor 2:14 framställs två centrala teman. Först att Gud är primär verksam part i versen, samt 

att Gud verkar fördolt utifrån sin ande som är osynlig. Vidare utspelar sig denna verkan enligt 

Paulus ἐν τῷ Χριστῷ i Kristus,
12

 och som retoriskt grepp för att beskriva hur detta fungerar 

använder han två metaforiska bilder. Ett triumfmotiv i 14a,
13

 och ett uppenbarelsemotiv i 

14b.
14

 I den fortsatta redogörelsen för gudsskeendet från 2:15 och framåt tydliggör sedan 

                                                           
9
 Duff, Paul B. Metaphor, Motif and Meaning, 79. Findley, S:t Pauls use of Thriambeuo, 403-5. 

10
 Scott Hafemann berör ämnet, men väl sparsamt, Suffering and the Ministry in the Spirit, 36-7.  

11
 Se även: Rom 2:16, 4:23-5:10, 14:7-9, 1 Kor 1:17-18, 15:1-5, 12-17, 20-22, 2 Kor 13:3-5, Gal 1:4, 

2:19-21, 6:14-15, Ef 1:18-20, 2:1-10, 4:20-24, Fil 1:20-21, 2:1-5, 3:8-11, Kol 1:12-15, 2:2-3, 6, 11-13, 3:1-3, 1 

Tess 1:9-10, 5:8-10, 2 Tess 2:13-14, 1 Tim 1:12, 14-15, 2:5-6, 3:15-16, 2 Tim 1:9-10, 2:8-13, Tit 2:11-14 3:4-7.   

12
 Thrall, A Critical and Exegetical Commentary, 196. 

13
 Enligt den här uppsatsens perspektiv, men fler uppfattningar råder. 

14
 Observera markeringen av en osynlig/fördold uppenbarelse genom anden (2:14-17). Paulus brukar en 

kraftfull doftmetafor (2:14b-16b) och redogör för att det uppenbarade kan upplevas konkret (doft/lukt) men inte 

ses med blotta ögat. Motivet avslutas med en retorisk fråga med stor tyngd, ”Vem är duglig för något sådant?” 

(16c). Frågan besvaras i vers 17, jo den som inte förfalskar det ord som anden uppenbarar från Gud, utan talar 

ordet från Gud äkta så som det uppenbaras.  
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Paulus att det är han och hans medhjälpares utövande av ἡ διακονία τοῦ πνεύματος andens 

tjänst (3:8) som utgör brevets grundläggande ärende.  

Denna andens tjänst syftar till att förkunna (2:17, 4:5, 12:19), förklara (1:13, 4:6) och 

praktisera (1:12, 4:2) vad Guds ande förmedlar om olika fördolda gudsfunktioner i Kristus 

(1:21-22, 2:16c-17, 3:4-6, 8, 14b, 16-18, 4:1, 4b-7, 10-12; och 1 Kor 1:17-18, 23a, 24b, kap 2, 

4:1). Men trots en sådan tydlighet hos Paulus saknar jag som nämnts en analys av metaforen 

utifrån det här fördolda perspektivet. 

Ur detta uppstår samtidigt följande problem: Ett undvikande av att pröva metaforen mot 

det utgångsläge som Paulus själv verkar ange i brevet som skäl till varför han brukar bilden. 

Som alternativ vill jag därför pröva metaforen mot en del av Paulus utsagor om det fördolda 

gudslivets funktioner ἐν Χριστῷ, och ställer följande fråga:  

 

 Vad avser Paulus för innebörd och funktion med participfrasen  

θριαμβεύοντι ἡμᾶς (”…som…leder oss i triumf…”) som metafor  

i 2 Korintierbrevet 2:14?  

 

1.4 Metod 

Som metodiskt upplägg för analysen kommer jag att bruka grunderna i modern metaforteori. 

Teorin har praktiserats rikligt inom bibelvetenskapen under de senaste 30 åren, och jag 

kommer bruka den på följande sätt:  

Principen med en metafor är att uttrycka sig ”bildligt”. Det betyder att beskriva en sak i 

termer som är menade att väcka bilden av en annan sak.
15

 Som följd består en metafor av en 

bildhälft och en sakhälft. Bildhälften ”bär textens ämne” och utgör vad författaren vill säga 

genom ett yttrande.
16

 Sakhäften består av flera utsagor på en övergripande nivå som beskriver 

de konkreta sakförhållanden som bilden är menad att återspegla. I 2 Kor 2:14 hör 

θριαμβεύοντι ἡμᾶς till bildhälften, och ἐν τῷ Χριστῷ till sakhälften.  

Vid tolkningen av en metafor kartläggs de teoretiska interaktioner som pågår mellan 

metaforens hälfter och dess kontext,
17

 och då ingår även kognitioner enligt samma mönster.
18 

                                                           
15

 Eidevall, Göran, Grapes in the Desert, Metaphors, Models, and Themes in Hosea 4-14. (ConBOT 43. 

Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1996), 19. 

16
 Eidevall, Grapes in the Desert, 25. 

17
 Eidevall, Grapes in the Desert, 25-6.   

18
 Lakoff, George, The Contemporary Theory of Metaphor. (Metaphor and Thought 2 edition, Edited by 

Andrew Ortony, School of Education and Social Policy and Institute for Learning Sciences Northwestern 

University. Cambridge: University Press, 202-52. 1993), 1. Eidevall, Grapes in the Desert, 24, 27-8. 

http://www.zhubert.com/word?word=θριαμβεύοντι&root=θριαμβεύω&number=686154
http://www.zhubert.com/word?word=ἡμᾶς&root=ἐγώ&number=686155
http://www.zhubert.com/word?word=ἐν&root=ἐν&number=686224
http://www.zhubert.com/word?word=Χριστῷ&root=Χριστός&number=686225
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I det här fallet är min teori att Paulus försöker förmedla en detalj inom ett koncept, Guds 

verkan i Kristus (sakhälft), med någon fras som lånas från ett annat koncept, den romerska 

triumfen (bildhälft), med en utsaga, som….leder oss i triumf, som metafor.
19

  

I analysen kommer jag således först klargöra de problem som finns inom bildhälften, 

dels hos verbet θριαμβεύω, dels med objektet ἡμᾶς. Sedan kommer jag att kartlägga valda 

utsagor, intertextuellt och i metaforens kontext, där Paulus beskriver vad som sker fördolt 

inom sakhälften ἐν τῷ Χριστῷ. Därefter kommer jag utifrån beskrivningen föreslå hur hans 

tankekedja löper genom vers 2:14, stödja förslaget med några övriga bibelpassager i 2 Kor, 

och på så vis kartlägga participfrasens troliga funktion och betydelse.  

Målet är ifall det går att spåra ett fördolt skeende som avspeglar bilden av en romersk 

triumf i sakhälften, och sedan jämföra med triumfen. Om tillräckliga likheter finns stödjer det 

att Paulus syftar på triumfen med sin metafor. Detta skiljer sig från den äldre bearbetningen 

där fokus nästan uteslutande legat på att analysera metaforens bildhälft.     

 

1.5 Material/avgränsningar.   

Materialet är upptaget i litteraturlistan, följande bör dock kommenteras närmare.  

Som primärkällor har jag brukat sex av de sju brev som inte är omdiskuterade 

Paulusbrev till det teologiska innehållet i uppsatsen.
20

 De övriga breven dyker upp ”här och 

var”, men då som ”stödjande referenser ”.   

Som sekundärkällor har jag brukat sex artiklar från teologiska tidskrifter och en bok till 

bearbetningen av uppsatsens ämne. Jag bedömde materialet som tillräckligt utifrån att 

källorna figurerar rikligt och är centrala i den exegetiska diskussion jag studerat, men att 

ingen av dess författare prövar metaforen genom det perspektiv som jag brukar i uppsatsen. 

Vidare att detta även bekräftas av de bibelkommentarer jag använt, varav den senaste Harris 

från 2005 inte specifikt tar upp något om det perspektivet jag använt.     

Bibelkommentarerna är nio stycken till antalet och täcker lite drygt de hundra senaste 

åren av bibelforskningen. I urvalet av kommentarerna har jag dels försökt eftersträva en 

blandning av teologisk profil, dels en blandning av mer eller mindre kända verk.  

Till studiet av verbet θριαμβεύω under punkt 2.1.4/5 har jag valt att följa Hendrik 

Simon Versnells bearbetning av substantivet θρίαμβος. I hans verk ”Triumphus” utför han 

                                                           
19

 Enligt formeln, beskriva en del av konceptet livet (sakhälft), med en fras som lånas från konceptet resa  

(bildhälft), med utsagan vi har kommit långt tillsammans, som metafor. Lakoff, The Contemporary Theory, 1. 

20
 Romarbrevet, 1/2 Korintierbrevet, Galaterbrevet, Filipperbrevet och 1 Tessalonikerbrevet; brevet till  

Filemon är utelämnat för att det saknar det aktuella innehållet. 

http://www.zhubert.com/word?word=ἡμᾶς&root=ἐγώ&number=686155
http://www.zhubert.com/word?word=ἐν&root=ἐν&number=686224
http://www.zhubert.com/word?word=Χριστῷ&root=Χριστός&number=686225
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såvitt jag kan se den bästa redogörelsen för verbet. ”Triumphus” betraktas generellt som 

”standardverket” på området ”den romerska triumfen”.
21

   

I flera av uppsatsens teologiska analyser har jag använt James Dunns the Theology of 

Paul the Apostle som referens. Han klargör konstruktivt det innehåll i Paulus brev som har 

krävts för att tydliggöra uppsatsen perspektiv för att tolka metaforen.
22

    

 

Övrigt 

All grekisk text i uppsatsen är egenhändigt översatt utom där annat är indikerat med noter. 

Ofta är översättningen ”förstärkt” för att lyfta fram betydelsenyanser i den grekiska texten. På 

några ställen är endast översatt text på svenska utskriven, den är då översatt från grekiska av 

de teologer som sammanhanget är refererat ifrån, och sedan översatt av mig till svenska.   

Under punkt 2.2.7 har jag använt termen ”Paulus triumf” vilket bör preciseras något. 

Med uttrycket avser jag att Paulus är den som förmedlar och beskriver Gudstriumfen, han blir 

således talesman för Gud. Men han är inte med och triumferar på något vis. Termen är tänkt 

att förenkla jämförelsen mellan Gudstriumfen och den romerska triumfen, och Paulus får stå 

som modell/prototyp för apostlarna, dess tjänst, och för den troende.   

I ett exegetiskt arbete gällande 2 Kor bör man uppmärksamma ifall brevet är enhetligt 

eller en kombination av flera brev.
23

 Inom forskningen har man ju noterat att brevtexten på 

några ställen kan ge intryck av att vara en redigering av flera sammanfogade textbitar, och 

som följd råder det en exegetisk debatt inom området.
24

 Jag har mer ingående bearbetat ämnet 

i min C-uppsats och för att spara plats hänvisar jag till den.
25

 Emellertid behöver följande 

överblick göras här: Flera brev har skrivits mellan Paulus och församlingen i Korinth. En 

vanlig hypotes är 5 stycken ifrån Paulus (A-E).
26

 Av dem har brev A gått förlorat, brev B är 1 

Kor, brev C har gått förlorat, brev D och E är 2 Kor. Hypotesen hävdar således att 2 Kor är en 

                                                           
21

 Harris, Second Epistle to the Corinthians, 243.    

22
 Exempel är bearbetningen av Paulus I-Kristus/Herren motiv, Dunn, The Theology of Paul the 

Apostle, 390-410.  

23
 Furnish, 2 Corinthians, 30ff. 

24
 Johansson, Andra Korintierbrevet 2, 390-3. 

25
 Peterson, Jens. Vad menar Paulus med: μὴ ἀνακαλυπτόμενον ὅτι ἐν Χριστῷ καταργεῖται. ….den lyfts inte av 

eftersom den görs overksam i Kristus. Exegetisk tolkningsproblematik utifrån 2 Korintierbrevet 3:14c. 

(Uppsala Universitet, Teologiska institutionen, Uppsats i Nya Testamentets Exegetik, 2009), 22-3.                       

26
 Johansson, Andra Korintierbrevet 2, 389-90. 

http://www.zhubert.com/word?word=μὴ&root=μή&number=686462
http://www.zhubert.com/word?word=ἀνακαλυπτόμενον&root=ἀνακαλύπτω&number=686463
http://www.zhubert.com/word?word=ὅτι&root=ὅτι&number=686464
http://www.zhubert.com/word?word=ἐν&root=ἐν&number=686465
http://www.zhubert.com/word?word=Χριστῷ&root=Χριστός&number=686466
http://www.zhubert.com/word?word=καταργεῖται&root=καταργέω&number=686467
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kombination av minst 2 brev. Därom råder dock ingen enighet,
27

 och flera hypoteser har 

presenterats i vilka man både ser brevet som en helhet eller delar upp det på flera sätt.
28

  

Den del av brevet som huvudsakligen bearbetas i den här uppsatsen (2:14-7:4) betraktas 

dock som en enhet inom forskningen. Då är inte 1:1-2:13 medräknat, men en av de mest 

trovärdiga teorierna bland dem som hävdar att brevet är delat menar att kap 1-9 hänger ihop.
29

 

Därför har jag primärt valt att arbeta med kap 1-9, men på de ställen där även kapitel 10-13 är 

berörda är det motiverat på följande sätt: Samtidigt som detta en viktig källkritisk detalj 

bygger uppsatsens metod till stor del på att belysa ett övergripande innehåll i flera av Paulus 

brev. Till följd av detta har jag varit uppmärksam på att beakta en eventuell textskarv mellan 

kap 9 och 10 på samma sätt som de ”vanliga” skarvarna mellan 2 Kor och andra brev. 

Samtidigt har jag även varit omsorgsfull i min bedömning av det ”övergripande innehållet” så 

att det intar en rimlig funktion i uppsatsens argumentation. 

  

 

2. Analys 

2.1 Analys av metaforens bildhälft - θριαμβεύοντι ἡμᾶς 

Analysen inleds med en rekonstruktion av den kontext som Paulus skrev inom. Vidare en 

överblick av var i 2 Korintierbrevets framställning vi kommer in, och sedan en detaljanalys av 

problemen med metaforens bildhälft.   

 

2.1.1 Det romerska Korinth – Paulus kontext 

Det Korinth som förknippas med Paulus i Nya testamentet var en romersk koloni grundad 44 

f. kr. på ruinerna av ett tidigare grekiskt Korinth vilket utplånades 146 f. kr. i ett krig med 

Rom. På grund av kolonins gynnsamma geografiska läge var den en lukrativ handelsplats som 

snabbt växte till och utvecklades till en större stad. Vid tiden för Paulus vistelser i Korinth, 

cirka 50-57 e kr, var kolonin politiskt center för den romerska provinsen Achaia, och en 

strategisk knutpunkt för handel och kultur mellan öst och väst.
30

 

Ett signum för staden var dess mycket blandade befolkning. En inflytelserik grupp var 

de som kallades för libertiner. Detta var slavar från Rom som blivit frisläppta mot att just 

                                                           
27

 Johansson, Andra Korintierbrevet 2, 390-3. Furnish, 2 Corinthians, 26-57. 

28
 Furnish, 2 Corinthians, 30-54.  

29
 Furnish, 2 Corinthians, 30ff. 

30
 Furnish, 2 Corinthians, 4-10. Johansson, Andra Korintierbrevet 1, 17. 

http://www.zhubert.com/word?word=θριαμβεύοντι&root=θριαμβεύω&number=686154
http://www.zhubert.com/word?word=ἡμᾶς&root=ἐγώ&number=686155
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kolonisera och styra Korinth i romerska intressen. Dessa var till skillnad från flera andra 

romerska kolonisatörer av ett fattigare slag och härstammade i viss mån från länder runt 

Italien men huvudsakligen från de östra medelhavsländerna.
31

 I staden blandades de med 

andra nybyggare och den ursprungliga befolkningen från det gamla Korinth. 

Befolkningsmängden framstår som svårbedömd, men över 130.000 är en trolig gissning.
32

 

Staden präglades av religiös pluralism, ett blomstrande nöjesliv och materiellt välstånd. 

Dess läge där fler sjö och landvägar möttes erbjöd ett säreget kulturutbud, och flera större 

folkliga attraktioner och festivaler gjorde Korinth till en attraktiv nöjesplats.
33

 Egyptisk, 

judisk, romersk och grekisk kultur blandades om vartannat och kringvandrade profeter, lärare, 

filosofer och siare fann i miljön en betydande marknad för sina läror. Detta präglade även det 

religiösa livet och generellt betraktades staden som andligt ytlig.
34

   

I den här kulturella och religiösa blandningen är det primärt två kontexter som framstår 

som tänkbara tillhörigheter för Paulus adressater. Först den latinsk/romerska kontexten genom 

det politiska styret, vidare att latinet var kolonins officiella språk, och att den romerska 

kulturen hade fått en tydlig utbredning. Om det sistnämnda vittnar en konvertering av stadens 

teater till att kunna arrangera romerska gladiatorspel. Detta var en attraktion som samlade 

stora folkskaror, men som grekerna ogillade starkt.
35

 Den andra kontexten var den äldre 

grekiska kulturen som levde kvar i betydande utsträckning, staden omtalades till exempel som 

thoroughly Hellenized despite its status as a colony of Rome.
36

 Detta kan anas genom att 

grekiskan framstår som kolonins mest talade språk, trots latinets position, och att i 

inskriptioner från Rom på slavar och frigivna slavar hade 70 procent ett grekiskt namn.
37

 

Vidare att grekisk kultur och religiösa traditioner fortfarande var i bruk inom kolonin.
38

  

Tyvärr saknas källmaterial utöver de brev som Paulus skrivit där det i någon mån 

framgår hur just församlingen i Korinth var präglad i de här avseendena. Man kan här endast 

skapa sig en hypotetisk bild utifrån de framställningar som finns om staden i övrigt. Samtidigt 

                                                           
31

 Furnish, 2 Corinthians, 7. 

32
 Över 130.000, Furnish, 2 Corinthians, 10. 200-250.000, Johansson, Andra Korintierbrevet, 17.  

33
 Ex: Romerska gladiatorspel, eller de kända ”Istmiska spelen” som återkom vartannat år. Furnish, 2 

 Corinthians, 12-3. 

34
 Furnish, 2 Corinthians, 10-14. Johansson, Andra Korintierbrevet 1, 17. 

35
 Furnish, 2 Corinthians, 13. 

36
 Furnish, 2 Corinthians, 12. 

37
 Furnish, 2 Corinthians, 10-3. 

38
 Ex: De Istmiska spelen, som dels var tillägnad den grekiske guden Poseidon, dels till den romerske  

kejsaren, Furnish, 2 Corinthians, 15-9. 
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blir då även möjligheten att kunna bedöma betydelsen hos Paulus participfras utifrån kunskap 

om adressaternas möjligheter att förstå honom väldigt små, om inte obefintliga.
39

  

 

Andra Korintierbrevet 

Någon gång under åren 55-56 e. kr. sänder Paulus det brev till församlingen i Korinth som 

idag benämns 2 Korintierbrevet.
40

 Skälet till att han skriver är en längre tids oro över 

utvecklingen i församlingen. I det brev som kallas 1 Kor har han tidigare korrigerat diverse 

olika uppfattningar och problem, men läget verkar trots det ha försämrats. I 2 Kor är oron 

fortfarande kvar vilket framgår väl i det första och tredje av de tre ämnen som brevet är 

uppbyggt kring. (1) Paulus och hans medarbetare Silvanus och Timoteus relation till 

församlingen, och trovärdigheten i deras apostoliska tjänstgöring (1:3-7). (2) En insamling till 

en annan församling i Jerusalem (kap 8-9). (3) En uppgörelse med ”falska apostlar” som 

påverkar församlingen negativt (kap 10-13). Det tema som upptar mest textmassa är en längre 

utläggning om hur den apostoliska tjänsten fungerar (2:14-7:4). Intrycket är att apostlarnas 

andliga tjänst i Kristus är betvivlad av församlingen (ex 1:12-2:11) och att deras relation 

därför är ansträngd.
41

 Som följd är brevinnehållet av en försvarande karaktär och stundtals 

mycket personligt. 

Före vers 2:14 har Paulus först anknytit till församlingen i brevets inledning genom att 

betona deras gemensamma lidande med Kristus (1:3-11).
42

 Från 1:12 inleder han brevets 

huvudämne, olika förklaringar gällande den apostoliska tjänsten. Först bedyrar han att de, 

Paulus, Silvanus och Timeoteus inte har varit drivna av orena motiv när de betjänat 

församlingen (1:12-2:11). En besvärlig situation hade nämligen uppstått i ett pastoralt ärende, 

och Paulus hade kraftfullt förmanat församlingen att bestraffa en viss persons förseelser,
43

 

detta troligtvis per brev C som ersättning för ett utlovat besök (2:3-5).
44

 Av något skäl 

tolkades förmaningen och det uteblivna besöket som opålitlighet i ärendet. Men Paulus hävdar 

att han medvetet ställde in besöket för att ”skona” församlingen så de kunde åtgärda 

missförhållandena innan han besökte dem igen. Annars skulle han behöva förmana dem på 

                                                           
39

 Furnish 2 Corinthians, 15.         

40
 Årtal: 55 - Furnish, 2 Corinthians, 55, 56 - Harris, Second Epistle to the Corinthians, 65-7. 

41
 Se Harris för tänkbara orsaker till situationen, The Second Epistle to the Corinthians, 3-8, 67-87. 

42
 Här bör ämnet ”Guds kraft uppenbarad mitt i mänskligt lidande” noteras, det löper som en röd tråd 

genom hela brevets innehåll. Harris, The Second Epistle to the Corinthians, 162-3, 247. 

43
 Johansson, Andra Korintierbrevet 1, 52-3. 

44
 Det “allvarliga brevet” eller “tårebrevet” (2:4), Harris, The Second Epistle to the Corinthians, 3-8.   
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nytt, vilket skulle betyda en gemensam bedrövelse, istället för en gemensam glädje om 

församlingen hade hunnit göra upp i ärendet. Syftet var således att pröva deras lydnad, vilket 

de inte verkar ha förstått.  

I 2:12-13 fortsätter beskrivningen med en episod som inträffat i Troas. Paulus överger 

en möjlighet till att ”predika Kristi evangelium” för han oroar sig över läget i Korinth. Han 

ger sig av mot Makedonien för att möta Titus som har en rapport till honom (2:13, 7:5ff). 

Därmed dyker vers 2:14 upp med participfrasen som utgör uppsatsens ämne. Följande är en 

systematisk analys av problemen med frasen presenterad i kronologisk ordning över hur 

problemen har bearbetats från Paulus tid fram till idag.  

 

2.1.2 θριαμβεύοντι ἡμᾶς – problemen med Paulus fras 

Utifrån det upplägg som uppsatsen har för att bearbeta metaforen är det tre områden inom 

bildhälften som behöver klargöras. Först den eventuella förebilden, den romerska triumfen, 

hur den gestaltande sig och dess betydelse. Vidare en teologisk bedömning av frasens 

innebörd, särskilt utifrån att den innehåller ett direkt objekt. Samt en språklig bedömning av 

betydelsen hos verbet θριαμβεύω och frasen som helhet. I upplägget följs ordningen från de 

här punkterna i huvudsak, men blandas i någon mån. 

 

Den romerska triumfen, och den tidiga kyrkans tolkning (från Paulus till 300-tal)     

På grund av firandet av triumfer i Rom hade verbet θριαμβεύω vid Paulus tid fått funktionen 

som något av en ”fackterm” inom det romerska imperiet.
45

 Dess betydelse var att ”leda” eller 

”ledas (som besegrad slav/fånge) i triumf”.
46

 Vid konstruktion med prepositionsfraser, eller 

som i det här fallet ett direkt objekt, var det alltid den som blev ledd fram i processionen som 

avsågs.
47

 För att tydliggöra innebörden hos uttrycket ”att ledas i triumf” följer här en översikt 

av triumfens betydelse för det romerska riket, och dess gestaltning.
48

  

”Triumfen” var en religiös, politisk och militär styrkeproklamation av staden Rom för att visa 

upp imperiet Roms styrka. En ”segerprocession” som skred fram genom stadens centrala delar 

                                                           
45

 Johansson, Andra Korintierbrevet 1, 73. Marshall, A Metaphor of Social Shame, 304. 

46
 LSJ, 806. BDAG, 459. Thrall, A Critical and Exegetical Commentary, 191/195. Harris, Second Epistle 

to the Corinthians, 243. Plummer, A Critical and Exegetical Commentary, 68.  

47
 Thrall, A Critical and Exegetical Commentary, 191. Johansson, Andra Korintierbrevet 1, 73. Harris,  

Second Epistle to the Corinthians, 245. 

48
 Källornas framställningar varierar beroende på tidsperiod, de här uppgifterna gäller för cirka 20-70 e.kr.  

när Paulus var verksam. 

http://www.zhubert.com/word?word=θριαμβεύοντι&root=θριαμβεύω&number=686154
http://www.zhubert.com/word?word=ἡμᾶς&root=ἐγώ&number=686155
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till Jupiter Capitolini tempel, för att göra ett tackoffer till guden Jupiter för seger i militär strid 

och en vädjan om fortsatt gudomligt stöd för imperiet.
49

  

Samtidigt visade man upp segern för stadens befolkning och gav ära åt triumfatorn, den 

general som lett armen i striden.  

Enligt historieskrivaren Orosius firades mellan 320-340 triumfer mellan Roms 

grundande cirka 750 f.kr och kejsar Vespasianus kröning 69 e.kr.
50

 Det betyder att högst 2,5 

år kunde flyta mellan varje triumf om de firats helt regelbundet, men det var troligtvis tätare 

periodvis eftersom 350 triumfer finns väl dokumenterade i grekisk och latinsk litteratur.
51

  

Generellt präglas hela imperiets historia av triumfen i någon mån, i källorna framstår den som 

en ”vedertagen kejserlig romersk institution” och ”folklig riksangelägenhet” inom den 

grekisk-romerska världen.
52

 Detta syns bland annat i de mycket komplicerade politiska och 

religiösa regler som föregick godkännandet av en triumfator,
53

 vidare i att det under lång tid 

endast var kejsaren som var tillåten att triumfera, och i att verben θριαμβεύειν/triumphare som 

nämnts hade utvecklats till en sorts ”facktermer” inom imperiet med innebörden ”att ledas i 

trumf”.      

”Triumfen” var högst officiell för att engagera folket även om reaktionerna ibland tycks 

ha varit något blandade bland åskådarna.
54

 Processionen skred in genom Roms stadsmur via 

en Porta Triumphalis, fortsatte genom innerstaden till Jupiterstemplet på Capitolium, den 

minsta av stadens sju kullar. Före triumfatorn gick Roms senat med ämbetsmän, sedan 

trumpetare till vars fanfar processionen tågade samtidigt som rökelse spreds.
55

 Därefter kom 

vagnar lastade med krigsbyte som skulle visa hur segern gestaltat sig.
56

 Sedan flöjtspelare, 

följda av vita oxar som offrades vid Jupiterstemplet. Efter oxarna kom triumfatorns liktorer 

                                                           
49

 Versnell, Triumphus, 1. Harris, Second Epistle to the Corinthians, 243. Johansson, Andra  

Korintierbrevet 1, 73. 

50
 Versnell, Triumphus, 1. Johansson, Andra Korintierbrevet 1, 73. Därefter minskade firandet, sista  

triumfen dateras till 403 e.kr, av Honorius. 

51
 Marshall, A Metaphor of Social Shame, 304. Mycket väl dokumenterad är till exempel Josefus  

återgivning av Titus, Vespasianus och Domitianus triumf efter det judiska kriget 66-70 e.kr. 

52
 Versnell, Triumphus, 1. Johansson, Andra Korintierbrevet 1, 73. Marshall, A Metaphor of Social  

Shame, 304. 

53
 Versnell, Triumphus, kap 5. 

54
 Hafemann, Suffering and the Ministry in the Spirit, 24-5. 

55
 Harris, Second Epistle to the Corinthians, 243. Ordningen är trolig och utgör ungefärlig ram.   

56
 Versnell, Triumphus, 95. Krigsbyten: Vapen, guld, silver, juveler, pengar, offerdjur, föremål (Ex: Den 

sjuarmade ljusstaken från Jerusalems tempel), landskapsavbildningar av stridsscener, besegrade folk, platser,  

floder, städer, fästningar, provinser mm - med textskyltar som förklarade motiven. 
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och precis före triumfatorn gick processionens fångar.
57

 Fångarna blev oftast införda i ett 

fängelse som låg bredvid Jupiterstemplet där de avrättades.
58

 Därefter förrättades offret av 

oxarna till Jupiter vid templet.
59

 Bakom fångarna kom triumfatorn ståendes på currus 

triumphalis,
60

 efter honom red hans officerare, och om han hade några äldre söner. Sedan gick 

romerska medborgare som på något vis befriats genom segern, och som avslut marscherade 

de segrande romerska soldaterna till kraftiga tillrop av ”io triumpe” (Hail, Triumphant one!), 

och andra sånger till sin ledare. 

 

Utifrån det här scenariot tolkade sedan den tidiga kyrkan metaforen θριαμβεύοντι ἡμᾶς med 

”som…..leder oss i triumf” och lade följande innebörd i uttrycket:  

 Paulus och hans medhjälpare har blivit besegrade av triumfatorn, och leds nu i det 

romerska triumftåget som fångar framför triumfatorns vagn. På det här viset 

demonstrerar triumfatorn sitt herravälde över dem inför Roms befolkning, och mest 

sannolikt går de sin död till mötes genom en avrättning vid Jupiterstemplet på 

Capitolium i Rom. 

Utifrån en sådan förståelse har följande bakomliggande bild föreslagits.  

 Paulus och hans medhjälpare är besegrade tidigare fiender till Gud. De drivs nu fram 

av Gud i en Kristi tjänst inför människor som Kristi fångar/slavar mot döden. På detta 

sätt uppenbarar Gud sin makt, härlighet och styrka inför människor genom den andliga 

tjänst de har i Kristus.
61

 

I de tidiga källor där verbet förekommer finns ett brett stöd för en sådan här tolkning.
62

 

Den stämmer med dåtidens grammatik,
63

 och bekräftas överlag av historikers 

                                                           
57

 Processionens fångar: Viktiga personer som ökade intrycket av seger, t.ex. kungar, viktiga ledare, deras 

barn och familjer, fältherrar, personer av förnäm släkt, fångar med praktfullt utseende mm, Johansson, Andra 

Korintierbrevet 1, 74. Hafemann, Suffering and the Ministry in the Spirit, 26. 

58
 Dokumenterade undantag finns på fångar som inte blev avrättade. 

59
 Harris, Second Epistle to the Corinthians, 246. 
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efterforskningar.
64

 Vidare förutsätter den en direkt överföring av betydelse mellan det 

grekiska substantivet θρίαμβος och latinska triumphus, vilket tycks ha varit en rådande 

uppfattning vid den här tidpunkten.
65

 

 

Alternativa tolkningar (300 - 1500 tal)           

Som nämnts var den här förståelsen ganska enkel att upprätthålla på grund av mycket grova 

förföljelser av kyrkan fram till cirka 300-talet. De troende kunde stå fast vid vittnesbördet om 

Kristus och låta sig ”ledas i triumf mot ett martyrium”. Efter att Rom hade antagit 

kristendomen på 300 talet förändrades emellertid kyrkans tillväxt och förföljelserna avtog när 

kyrkan blev accepterad. Samtidigt började även en ny tolkning av verbet θριαμβεύω, och 

frasen som helhet växa fram. En förskjutning i förståelsen av triumfmotivet bort från skam, 

nederlag, lidande och död mot att betona överläge och seger med en ”triumfalism” som kärna 

tog form.
66

 Men samtidigt kan man även notera att en osäkerhet kring hur frasen ska förstås 

smyger sig in. Se som exempel följande två bearbetningar av Johannes Chrysostomos homilia 

över 2 Kor 2:14.
67

 Först en äldre engelsk översättning av den grekiska texten från Nicene and 

Post-Nicene Fathers 1:  

That is “Who maketh us renowned unto all. For what seemeth to be matter of disgrace, 

being persecuted from every quarter, this appeareth to us to be a matter of very great 

honor.” Wherefore he said not, “Which maketh us seen of all”, but “Which causeth us 

to triumph”: showing that these persecutions set up a series of trophies against the devil 

in every part of the world. Then….he also raiseth up the hearer. “For not only are we 

made to triumph by God, but also “in Christ”, that is, on account of Christ and the  

Gospel.
68

 

Här utgör första radens Who maketh us renowned unto all översättning av θριαμβεύοντι ἡμᾶς, 

och tredje/fjärde radens Which causeth us to triumf förståelsen av frasens innebörd. Således 

en ny innebörd av participet, och en ny förståelse av frasen. Gällande frasens grammatik har 

översättaren i Nicene and Post-Nicene Fathers anmärkt i noter, att the causative translation 

(Which causeth us to triumf) of θριαμβεύω in the KJV is wrong, and that ”lead in triumph” is 
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right. Ändå har översättaren valt det kausala alternativet, troligtvis för att han tror att 

Chrysostomos förstod Paulus triumfmotiv på det viset.
69

  

Gällande förståelsen av frasen kommenterar Rory B Egan det grekiska originalet till 

samma text och påpekar.
70

 Att Chrysostomos utläggning innehåller ett annat objekt än i 

Paulus text. Den troende samlar på sig troféer/segrar och ”triumferar” mot djävulen genom 

förföljelser, men det objektet nämner inte Paulus. Enligt Egan förstår Chrysostomos inte 

frasen och tycks undra över ordvalet. Han letar snarare efter en synonym till θριαμβεύοντι än 

efter att utlägga dess innebörd. Det samlade intrycket menar Egan är att Chrysostoms whole 

passage seems generally confused and illogical,…...
71

  

En till tolkning av frasen hade alltså tagit form, och θριαμβεύω brukades med 

innebörden att visa upp, göra känd, uppenbara, manifestera.
72

 Egan redogör vidare för sex 

exegeter mellan 500-1200 e.kr, och åtta stycken bibelöversättningar från cirka 350-700 e.kr. 

som alla i varierande grad översätter enligt den nya förståelsen.
73

  

 

Reformationstid (1500 – 1800 tal)                                    

Under 1500 talets kyrkoreformer togs frågan upp igen. Språkligt behölls den felaktiga 

grammatiken, medan den teologiska argumentationen utvecklades. Se som exempel Jean  

Calvin:  

If you take the verb literally it will mean ”who triumphs over us” but Paul means 

something different from the common meaning of this phrase in Latin. Prisoners are 

said to be led in triumph when to disgrace them they are bound in chains and dragged 

before the chariot of the conqueror. But Paul means that he had a share in the triumph 

that God was celebrating because it was through his work that it was won…….since all 

ministers of the gospel fight under Gods banner and win for Him the victory and the 

honor of a triumph, He honors each of them with a share in His triumph according to 

his rank in the army and the efforts he has made.
74

 

Svårigheten med bilden av triumfen undviks här genom att tolka in en faktitiv (kausativ) 

innebörd i θριαμβεύω (så även Luther).
75

 Participets verbhandling utförs då av subjektet med 
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objektets assistans.
76

 På det viset kunde Chrysostomos felaktiga objekt, djävulen, bytas ut mot 

Gud och apostlarna i kombination, samtidigt som den tidigare betoningen på den troendes 

seger utifrån triumfmotivet kunde behållas.
77

 Dock verkar oklarheten gällande frasens 

innebörd kvarstå, Calvin nämner ”literally…..the common meaning of this phrase in Latin”, 

och refererar till hur triumfen gestaltande sig, men frångår sedan gestaltningen i sin 

utläggning på grund av teologiska skäl.  

Tolkningen brukades i de flesta bibelöversättningar från 1500 talets reformationstid till 

slutet av 1800 talet. Således hade en felaktig grammatisk bedömning av frasen brukats i cirka 

1500 år!  

 

2.1.3 De språkliga oklarheterna hos frasen klargörs (1800 – 2000 tal)  

Mot slutet av 1800 talet reagerade dock exegeter och filologer och menade att en faktitiv 

innebörd på θριαμβεύω var ”filologiskt omöjlig”.
78

 För en sådan tolkning krävs det att verbet 

kan bära en intransitiv funktion, men θριαμβεύω betraktas genomgående som ett distinkt 

transitivt verb i grekiskan.
79

   

Transitiv funktion innebär att verbet överför subjektets handling till/mot ett utsatt mål. 

Målet kallas för direkt objekt och är böjt i kasus ackusativ vars funktion är att just utgöra mål 

för verbhandlingen. Vid intransitiv funktion saknas ett objekt i satsen, istället realiseras 

verbhandlingen genom subjektet själv.
80

 I vissa fall är bedömningen av transitiviteten 

komplicerad. En del verb kan ha båda funktionerna, och då får kontexten avgöra betydelsen.
81

 

I det här fallet är θριαμβεύοντι försett med ett direkt objekt, ἡμᾶς, i kasus ackusativ. Vilket 

ger betydelsen att Guds triumf tydligt överförs mot/över/på/i apostlarna som ensamt mål för 

verbhandlingen. 
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Den felaktiga tolkningen innebar att θριαμβεύοντι gavs en andra faktitiv (förorsakande) 

innebörd.
82

 Det är möjligt med vissa transitiva verb som kan bära en kausativ innebörd med 

funktionen hos ett intransitivt verb.
83

 Verbet kan då förses med ett objekt som kan ha del i 

subjektets verbhandling.
84

 Tanken är att Gud förorsakar en effekt som distribueras vidare av 

apostlarna.
85

 Men då måste θριαμβεύω förklaras med en intransitiv betydelse, vilket saknas 

vid de båda förekomsterna i NT,
86

 och i övrig grekisk litteratur vid Paulus tid.
87

 Generellt 

betraktas θριαμβεύω som distinkt transitivt, till skillnad från till exempel μαθητεύω (vara/bli 

elev/lärjunge) som ofta används med en faktitiv innebörd i NT.
88

  

 

Verbet θριαμβεύω analyseras   

Efter att syntaxen mellan participet och objektet klargjorts riktades uppmärksamheten mot 

verbet θριαμβεύω och dess lingvistiska utveckling. George G. Findley påvisade i en artikel 

1879 att majoriteten av bibelkommentatorerna översätter frasen grammatiskt korrekt men 

undviker en noggrann teologisk bearbetning.
89

 Enligt honom dominates and perplexes the 

entire exegesis av det romerska triumfmotivet, och därför är de teologiska frågorna 

svårlösta.
90

 Findley: 

…it is no wonder that such first-rate exegetes as Calvin, Grotius, Bengel, De Wette, 

with our own translators, rejected the above rendering as intolerably harsh and 

incongruous. For it would make the Apostle the victim of defeat. And when the nature 

of a Roman triumph is considered – then, it must be remembered, existing in its grim 

reality – with the ignominious position of the captive, and the miserable death in which 

the exhibition usually ended for him, the figure appears most unsuitable to express the 

relation between the Apostle and the gracious God to whom he renders thanks. Not so, 

surely, did God ”always triumph over” his faithful servant; nor could such a triumph 
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”manifest the savour of his knowledge in every place”.
91

  

Som lösning analyserade Findley verbets etymologiska utveckling, och noterade en bredare 

betydelse för ordet.
92

 Hans fokus var hur substantivet θρίαμβος hade brukats före och under 

antiken i religionskulten kring den grekiske guden Dionysus: The conjecture offered here is 

that St. Paul used the word…….as meaning to lead in a festal or choral (dithyrambic) 

procession, to lead in triumph, but as the inspiring Deity his exultant worshipers, not as the 

Roman conqueror his wretched captives.
93

 Findley löste således de teologiska problemen 

genom att byta ut bilden av den romerska triumfen mot bilden av en religiös procession till 

guden Dionysus.  

Findleys artikel inspirerade sedan många exegeter under senare delen av 1900 talet till 

att fortsätta bearbeta frasen med följden att flera olika teorier lades fram. Följande är några 

exempel: Rory B. Egan (1977) utgick från att någon form av procession inte var inblandad i 

Paulus text. Han bekräftade Findleys kritik gällande θριαμβεύω, men frångick lösningen. 

Istället åberopade han ett lexical evidence för att θριαμβεύω inte hade med triumfmotivet att 

göra. Det bestod av ett besläktat verb, ἐκθριαμβίζω i en text från romerska Egypten 14 f.kr 

med innebörden noised abroad.
94

 Han noterade även två texter till som stöd för att verbet 

cirka 70 år före Paulus tid brukats utan koppling till något triumfmotiv,
95

 och att det först är 

efter Paulus tid som det förekommer grekiska texter där θριαμβεύω brukas med en metaforisk 

anknytning till triumfen.
96

 Från den positionen bestred Egan verbets koppling till något 

processionsmotiv, romerskt som grekiskt, och menade att θριαμβεύω:s betydelse borde spåras 

i andra kontexter. Som betydelser föreslår han reveal, make known, to publicise, display, 

divulge.
97

 Egans lösning betraktas dock som svag, ἐκθριαμβίζω är endast ett hapax legomenon 

från ett papyrusdokument, och framför allt, det är inte θριαμβεύω.
98

 

Peter Marshall (1983) svarade på Egans artikel. Han menade att den romerska triumfen 

var så vedertagen att θριαμβεύω inte bör ”skiljas” från triumfmotivet.
99

 Marshalls ämne är att 
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belysa faktorer vid tolkning av antika metaforer, med fokus på den metaforiska innebörden i 

författarens ordval. Hans lösning grundar sig på den utsatthet Paulus ofta beskriver i 1 och 2 

Kor.
100

 Att skälet till Paulus val av θριαμβεύω är, a metaphor of shame which reflects one 

nuance of the triumphal motif ”led captive in triumph” and is an instance of Pauls typical 

depiction of himself as a figure of shame.
101

  

Grunden till Marshalls replik var Egans problem att på kronologisk och lexikal väg inte 

hitta några texter där θριαμβεύω brukas som triumfmetafor förrän efter 2 Kor. Men det menar 

Marshall är inte tillräckligt skäl för att frånta θριαμβεύω metaforisk betydelse för den aktuella 

perioden. Marshall menar att det förekom många metaforiska tankebanor och modeller vid 

Paulus tid som uttrycktes genom en mycket omfångsrik vokabulär.
102

 Som stöd noterar 

Marshall det starka band i betydelse som fanns mellan θριαμβεύειν och latinska triumphare. 

Han redogör därefter för metaforer byggda på latin, och hävdar att de rimligtvis borde 

förekommit på grekiska trots att grekiska texter saknas. Vidare analyserar han de 

bibelöversättningar som Egan bearbetar och noterar flera dragningar åt triumfmotiv,
103

 men 

påvisar att de mest väntade utsagorna för att beskriva triumfer ändå inte använts. På det viset 

belyser han att det metaforiska inte endast bör analyseras med hjälp av lexikala bedömningar 

utan med flera metaforiska innebörder i texten.
104

 Oavsett vilket är det tydligt att betydelsen 

hos verbet θριαμβεύω är ett problem, och att ett studium av ordet behöver göras.                                                                        

Lamar Williamsson (1968) detaljstuderade Liddel Scotts, och dåvarande Walter Bauers 

lexikon.
105

 Från LSJ (1. trumph, 2. lead in triumph, 3. divulge, noise abroad) noterade han 21 

stycken grekiska texter från 200 f.kr. till 1000 e.kr. där θριαμβεύω förekommer. Av dessa 

refererar han 14 stycken till den första betydelsen ovan och bilden, of a tumultuous procession 

through the streets of Rome to celebrate av victory,
106

 medan tre stycken behandlar andra 

teman. De resterande fyra knyter han till Nya Testamentet. Gällande 2 Kor 2:14 noterar han 

först själva översättningen, lead in triumph: of qonquered enemies, gör sedan ett tillägg, It then 
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gives a second or modified meaning, “….as a general does his army,” och betonar därefter, 

citing only II Corinthians 2:14 to support it. Till sist kommenterar han:  

If this is the only text in all of the literature covered by Liddell and Scott in which 

θριαμβεύω takes as direct object the victorious army or soldier led in triumphal 

procession (and according to the evidence cited, it is), then it is questionable whether  

this is the metaphor intended by Paul.
107

  

Vidare, om Walter Bauers lexikon (1. lead in a triumphal procession, τινά someone as a 

captive, 2. cause to triumph, 3. ((simply) lead or exhibit in a public procession) säger 

Williamsson, Bauer cites several references given by Liddell and Scott plus a number of 

others. Rich as these are in interesting insights and nuances, they serve only to reinforce the 

conclusions already noted.
108

 Gällande 2 Kor 2:14 noterar han att Bauers lexikon även 

föreslår cause to triumph, vid sidan av (simply) lead or exhibit in a public procession. Som 

stöd refererar man i Bauer till två källor i Persica of Ctesias, dessa noterar Williamsson. Den 

första är enligt honom omöjlig att översätta med cause to triumph, snarare skulle publicly 

exposed, denounced eller held up to ridicule passa. Den andra kan innebära att ordets rot 

skulle få to exhibit som innebörd. Men källan fastställer inte om det är Ctesias tolkning från 

400 talet e.kr, eller en summerande referens av Ctesias, gjord av Photius på 900 talet.
109

  

Williamsson avslutar sedan sin analys: Until futher evidence is adduced, the faithful 

exegete must assume that the life-situation of θριαμβεύω is the triumphal entry of a military 

hero into the city of Rome.
110

 Vidare noterar han att övervägande stöd finns för den tolkning 

som Nicene and Post-Nicene Fathers tagit upp, vilket är den tidigaste tolkningen från kyrkans 

första århundraden.
111

 

 

2.1.4 Ordstudium av verbet θριαμβεύω.  

På det här planet vill jag nu konsultera Hendrik Simon Versnell, som gör ett mycket gediget 

studium av substantiven θρίαμβος och latinska Triumphus. Vi inleder med θρίαμβος. De 

betydelser som är aktuella delar han in i före och efter ordets kontakt med Etrurien. Exakt när 

denna kontakt inleddes är svårt att säkerställa, men såvitt man vet har triumfer firats i Rom 

ända sedan stadens grundläggande cirka 750 f.Kr. 
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θρίαμβος – utan kontakt med Etrurien (arkaisk/klassisk/hellenistisk betydelse)  

LSJ tar här upp tre översättningar: 1. ”hymn to Dionysus, sung in festal processions to his 

hounor”, 2. ”epithet of Dionysus”, 3. scandal (metaforiskt bruk).
112

 Delling utvecklar första 

alternativet med: ”an unrestrained hymn to Bachus, and hence a name för Bachus 

himself”.
113

 Detta är de vedertagna alternativen, några fler varianter finns dock.
114

      

Ordet förekommer i text första gången 600 f. kr. som ett chorusutrop, 

”θριαμβοδιθύραμβε”, i en sång till guden Dionysos. Det är här placerat i kombination med det 

närbesläktade διθύραμβε, och fungerar som ett epitet bland ett större antal ἐπικλήσεις 

epikleser, till guden. Därefter dyker ordet upp i ett 10-tal texter mellan cirka 550-100 f.kr. 

med betydelser som platsar inom LSJ:s förklaring.
115

 Binamn/epitet till Dionysus (4 ggr), 

namn på en sång (1 gång), skymf/förödmjukelse/hån/förakt (1 gång), sång/hymn (övriga).  

Från den här perioden är således betydelsen sång/hymn och epitet till Dionysus tydlig. 

Detsamma gäller ordets tillhörighet och funktion till kulten kring guden. Vidare att denna 

ursprungliga betydelse var i bruk även efter ordets kontakt med etruskisk/romersk kultur. 

Betydelsen procession eller kortege har dock inget stöd i texterna.
116

          

 

θρίαμβος – med kontakt med Etrurien (Etruskisk/latinsk betydelse) 

I de här texterna (cirka 2-100 f.kr till 900 e.Kr.) har en till betydelse tillkommit. Polybius, 

grekisk historiker 200-118 f. kr., brukar det grekiska θρίαμβος synonymt med det latinska 

triumphus, samtidigt som Varro, romersk vetenskapsman 116-27 f. kr., gör likadant från latin 

till grekiska. Detta pekar på att en ytterligare källa till betydelsen hos ordet uppstått, mycket 

troligt det romerska triumfmotivet, och att en enig förståelse förekom på både grekiskt som 

romerskt håll.
117

          

500 e.kr utlägger Hesychios av Alexandria följande i sitt lexikon, πομπή, ἐπίδειξις νίκης 

ἢ Διονυσιακός ὕμνος, ἵαμβος, procession/(seger)parad, uppvisning av seger/display of victory 

eller ”dionysiakisk” sång, (en sorts) ”ἵαμβος”. Det disjunktiva ἢ eller, markerar att 

förklaringen innehåller två betydelser. Nästan identiskt framställer Photius i bibliotheca på 

                                                           
112

 LSJ, 806. 

113
 Delling, TDNT, 159-160, (Bachus, ett annat namn för Dionysus (LSJ, 303)).  

114
 Versnell, Triumphus, 13, not 2. 

115
 Versnell, Triumphus, 21-3, 27-8. 

116
 Versnell, Triumphus, 19, 24-6. 

117
 Versnell, Triumphus, 11-2. 

http://www.zhubert.com/word?word=ἢ&root=ἤ&number=686240
http://www.zhubert.com/word?word=ἢ&root=ἤ&number=686240
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900-talet, och det anonyma verket Suda från samma århundrade.
118

 Därefter förekommer inga 

nya betydelser och vi är framme vid dagens lexikon.
119

 

 

Två betydelser, problem? 

De två betydelserna har medfört problem. De är knutna till två skilda kontexter men 

utvecklingskedjan mellan kontexterna är fragmentarisk med få och bristfälliga texter. 

θρίαμβος måste därför bedömas utifrån antaganden om dess framväxt och funktion. Versnell 

analyserar här verbet med ett 25-tal närbesläktade ord från samma ämnesdomän.
120

 

Lingvistiskt visar orden ett tydligt släktskap, de saknar tillhörighet med någon övrig ordgrupp 

i grekiskan och förekommer påtagligt inom Dionysuskulten. Därför betraktas de som en enhet 

från samma språkkälla i mindre Asien.
121

 Det är av intresse vid jämförelsen med det latinska 

Triumphus.                            

Vad gäller ordens betydelse redogör Versnell för en möjlig, och som jag ser rimlig 

utvecklingskedja genom antaganden om hur orden utvecklats inom sina sammanhang. Kedjan 

inleds med ett religiöst odefinierat utrop (”θρία”), en ”exklamation” till guden.
122

 I steg två 

skulle vokativformen ”θρίαμβε” ha växt fram som ett religiöst tillrop/namn,
123

 och i steg tre 

har tillropet formats till substantivet θρίαμβος som ett centralt namn på en sång till guden. 

Versnell beräknar att ”exklamationerna” uppstått före grekisk tid i mindre Asien, spridits via 

folkvandringar till bland annat Grekland/Etruriet/Rom, och att substantivet θρίαμβος var i 

bruk före arkaisk tid (700 f.Kr.).
124

 Dionysuskulten gestaltades av en procession med sång, 

instrument, höga tillrop och kraftfulla tranceartade orgastiska riter. Målet var gudens epifani 

som skulle ”födas fram/manifestera sig” genom orgastisk tillbedjan. I en sådan kontext växte 

alltså innebörden på orden fram, och många av dem följer mallen.
125

  

                                                           
118

 Versnell, Triumphus, 22-3. πομπή: procession/(seger)parad  (LSJ, 1446-7), ἐπίδειξις: uppvisning  

(av)/display (of)(LSJ, 629/BDAG, 370), νίκης: seger (LSJ, 1176-7/BDAG, 673).   

119
 Se not 143.  

120
 Se som ex: θρίαμβος, ἵαμβος, διθύραμβος, Versnell, Triumphus, 24-32. ἵαμβος: iambisk sång/vers, 

satir, poesisort, metrical foot, LSJ, 815 (”Metrical foot” betecknar 2-3 stavelser som formar en grunddel i 

poetisk rytm). διθύραμβος: epitet/namn på/ 

till Dionysos, metafor för bombastiskt språk, LSJ, 427. 

121
 Versnell, Triumphus, 16-7. 

122
 Här är θρία, ἵα, διθύρα troliga exklamationer, Versnell, Triumphus, 30, 33. 

123
 θρίαμβος förekommer dock inte i några texter i den här fasen. Istället kan vi som exempel notera 

namnet εὖα, εὖαμβε, εὖαμβος som tros vara ett förtäckt namn på Dionysus, Versnell, Triumphus, 33.  

124
 Versnell, Triumphus, 38. 

125
 Versnell, Triumphus, 36-8. 
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2.2.5 Triumphus. Etruskisk tid från 600 f.kr  

Det latinska substantivet triumphus, triumf, härstammar från det etruskiska triumpus.
126

 

Äldsta förekomsten i text är troligtvis utropet ”triumpe” som avslutar sången carmen arvale. 

Sångens datering är oklar men den betraktas som äldre än 600-500 f.kr. Högst troligt är 

triumpe ordets vokativform.
127

 Sångens språk (tidig kanske arkaisk latin) är svårtolkat men att 

sången är ett bönfallande till guden mars och flertalet ”gods of sowing” är klart,
128

 troligtvis 

om att välsigna skörd och förhindra pest och missväxt. 

Sångens funktion bör noteras.
129

 Mars blir bönfallen att uppenbara sig i antropomorfa 

uttryck, samtidigt finns exklamationen ”triumpe” till flera gudar för att framkalla en epifani. 

Sången avlutas med fem utrop av triumpe, vilka troligtvis ska sjungas/ropas ut växelvis. 

Således kan vi se en funktion på triumpe som är snarlik funktionen på θρίαμβε, och att 

detsamma gäller ordens framväxt och språkliga likhet.
130

 I följande moment kompletterar 

därför Versnell med en lingvistisk jämförelse mellan orden.  

 

θρίαμβε - triumpe 

Vid följande uppställning av orden kan vi jämföra dess likheter och olikheter,  

θρίαμβε(ος), 

triumpe(us),  

(triumphus). 

Samtidigt kan även vi se att leden θ > t, α > u, β > p > ph kräver rimliga förklaringar.
131

 Efter 

den här jämförelsen lyfter sedan Versnell fram ett tydligt stöd för att triumpe har utvecklats 

från θρίαμβε och börjar dra sina slutsatser. 

 

 

                                                           
126

 Christian Cavallin, Svensk Latinsk Ordbok (Svenska bokförlaget Stockholm, Bonniers 1961), 754.  

Versnell, Triumphus, 38, 40. 

127
 Versnell, Triumphus, 38-40. Imperativ eller verbform föreslår en del forskare på svaga  

Grunder, se not 2. 

128
 Versnell, Triumphus, 42, 46. 

129
 Versnell, Triumphus, 41-7. 

130
 Versnell, Triumphus, 47. 

131
 I första ledet, θ > t, saknas någon möjlighet till klarhet. Aspirerade ljud i grekiskan övergick i normal 

utsträckning till dental i etruskiskan, eller förblev aspirerade. Men samtidigt övergick aspirerade ljud både i 

grekiska och etruskiska till dentaler i latin. I led två och tre, α > u och β > p, finns stöd för teorin att θρίαμβε är 

en förlaga till triumpe. Här är endast lingvistiska regler för etruskiska möjliga att tillämpa, vilket innebär att α 

övergår till u. Enligt latinska regler skulle istället α övergå till e i slutna stavelser. I led tre, β > p, kvarstår 

uteslutande β till b i de grekiska låneord som övertagits av latinet. Övergången β > p är således en etruskisk 

företeelse. Versnell, Triumphus, 48-51. Eftersom jämförelsen görs utifrån ordens vokativformer faller suffixets 

led o>u bort.  
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Versnells slutsatser 

Versnell bedömer här att en utveckling för θρίαμβος från grekiska, genom etruskiska, till latin 

är högst trolig för ordet. I sin fortsatta bearbetning av den romerska triumfen utgår han från 

det perspektivet och lyfter fram ett tydligt stöd för ståndpunkten. En viktig faktor hindrar 

honom dock från att vara säker,
132

 en överföring från ett tidigare språk till grekiska och latin 

på två skilda vägar. 

Den teorin är outforskad och orsakar osäkerhet. Rötter till triumpus har nämligen inte 

gått att spåra inom latinet med en trovärdig förklaring, och att detsamma gäller för θρίαμβος 

inom grekiskan.
133

 Orden härstammar därför tror man från ett/flera tidigare språk. Här 

redogör Versnell för fler ord inom grekiska, etruskiska eller latin som inte går att spåra i de 

berörda språken, men som man kunnat säkerställa till en förgrekisk källa i mindre Asien. 

Således kan θρίαμβε och triumpe ha utvecklats parallellt på två olika håll från samma källa.
134

 

Elementet μβ i θρίαμβε tyder på det.
135

 Om det är så skulle ordens likartade religiösa funktion, 

men avsevärda skillnad i betydelse inom två helt olika religiösa kulter få en förklaring. Det 

skulle även förklara varför det etruskisk/latinska triumpus, och triumfen i sig, inte bär några 

spår av Dionysuskulten.
136

 

 

Sammanfattning och några slutsatser inför analysen av metaforens sakhälft 

Vi har systematiskt och kronologiskt överblickat de problem som uppstått vid tolkningen av 

frasen θριαμβεύοντι ἡμᾶς i 2 Kor 2:14. Vi har även noterat hur man har bearbetat problemen, 

dock utan att någon helt tillfredsställande översättning tagits fram.
137

  

                                                           
132

 Versnell, Triumphus, 51. 

133
 Versnell, Triumphus, 11, 16-7. Se även, 35-6. 

134
 Versnell, Triumphus, 53-4. 

135
 Versnell, Triumphus, 33, 54.  

136
 Versnell, Triumphus, 54. 

137
 Se följande lista från dagsaktuella lexicon: 1. lead in a triumphal procession. In imagery of the Roman 

military procession (leads us as captives in Christs triumphal procession). 2. to lead in triumph. In imagery of 

Roman generals leading their troops in triumph (who always leads us as partners in triumph in Christ). 3. cause 

us to triumph (Calvin), (”allow us to triumph”, Luther: Dautzenberg, EDNT, 155). 4. triumph over. Is preferred 

by many for Col 2:15. 5. expose to shame. The triumphal aspect is submerged in a metaphor expressing the low 

esteem in which God permits the apostle’s office to be held, Marshall, A metaphor of Social Shame. 6. lead or 

exhibit in a public procession (of the head and right hand of a slain enemy). 7. display, publicize, make known. 

Make a show of… A semantic shift affirmed by Egan for both NT passages, Egan, Lexical evidence on two 

Pauline passages. 8. lead in a festal or choral (dithyrambic) procession. In triumph, but as the inspiring Deity 

his exultant worshipers, not as the Roman conqueror his wretched captives Findley, St Pauls use of Thriambevå. 

9. divulge, noise abroad. 10. Show. Reveal material things, blaze abroad, expose as false or evil. Punkt, 1-2, 9: 

LSJ, 806, 1-6: BDAG, 459, 1, 4: TDNT, 159-160, 7: EDNT, 155-6, 1-2, 4, 10: Lampe, 655, 1, 3, 7: Bauer, 363, 

1, 3, 4: Louw&Nida, 501, 1, 7, 9: Moulton&Milligan, 239. Hafemann gör en av de mer utförliga översikterna, 

Suffering and the Ministry in the Spirit, 18-9.  

http://www.zhubert.com/word?word=θριαμβεύοντι&root=θριαμβεύω&number=686154
http://www.zhubert.com/word?word=ἡμᾶς&root=ἐγώ&number=686155
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Språkligt är den grammatiska funktionen hos frasen klargjord. Vidare är betydelsen hos 

participet θριαμβεύοντι analyserad, men enligt Willamsson och Versnell är den svår att 

fastställa. 

Nästa moment är att bedöma den teologiska innebörden hos metaforen. På grund av 

osäkerheten kring participets betydelse har jag i min inledning efterlyst en bearbetning som 

tydligare utgår från Paulus teologi, och specifikt från det innehåll han själv verkar lägga i sin 

bildhälft. Detta ska vi strax göra genom att analysera metaforens sakhälft, men först vill jag 

göra några slutsatser utifrån det material vi just gått igenom. 

 

Slutsatser  

Två faktorer är viktiga från analysen av bildhälften. Först klargörandet av att participet 

θριαμβεύοντι är distinkt transitivt. Detta markerar att subjektet är ensam verksam part i vers 

14. Samtidigt kunde vi även notera att det trots oklarheterna med participet finns ett hyggligt 

exegetiskt stöd för att den romerska triumfen är bild till metaforen. Dessa faktorer framträder 

enligt min bedömning såpass tydligt i genomgången att man inte bör undvika dem, således 

kommer jag låta dem bilda exegetiskt utgångsläge i den fortsatta analysen.  

Vidare bör vi ta upp några detaljer från de två äldsta tolkningarna och frågan om 

kontext. Där kommer jag att resonera på följande sätt utifrån texten i 2 Kor: En oklar detalj i 

bildhälftens fras är ifall Paulus syftar på hela triumfens genomförande från start till slut, eller 

ett skede, en del, eller en detalj i processionen? Samt hur en sådan otydlighet förhåller sig till 

det övriga brevinnehållet i 2 Kor. Det första alternativet innebär som vi sett att ledas från start 

utanför Roms stadsmur inför alla åskådare till ett avslut med en trolig avrättning i fängelset 

vid Capitoliums tempel. Detta är förståelsen bakom den tidiga kyrkans tolkning, där deras 

kontext med grov förföljelse och martyrium kunde tas som bekräftelse på att tolkningen var 

riktig.
138

 En sådan förståelse är dock problematisk ur minst två perspektiv. Först att det är 

väldigt lite text i 2 Kor som stöder en sådan innebörd fullt ut.
139

 Förföljelser och svårigheter 

av olika slag nämns väsentligen ofta, men inte martyrskap. Istället verkar Gud hjälpa Paulus 

och medhjälparna och bevara dem vid liv (2 Kor 1:9-10, 6:9).
140

 Det andra perspektivet är att 

                                                           
138

 Se till exempel Ignatius sju brev i De Apostoliska Fäderna, Inledning, översättning och förklaringar av  

Olof Andrén och Per Beskov, Artos bokförlag, 2 upplagan, Malmö 2006.   

139
 I 2 Kor 1:9 och 6:9 kan det vara möjligt att läsa in ett framtida martyrium underförstått. Dock noterar 

ingen bibelkommentar detta. I 1 Kor 4:9 är mer tydligt, men detta syns vara de enda exemplen i korintierbreven. 

Vidare kan 2 Tim 4:6 ha ett tydligt stöd, och delar av Filipperbrevet (Ex 1:19-26). Men notera samtidigt Paulus 

motsatta resonemang i 2 Kor 5:1-5, där det är Guds ande som berett dem.         

140
 Det perspektivet finns även i Filipperbrevet (Paulus försöker undvika martyrium om möjlighet 

finns 1:23-5) trots att temat där tydligt handlar om eventuell martyrdöd. 

http://www.zhubert.com/word?word=θριαμβεύοντι&root=θριαμβεύω&number=686154
http://www.zhubert.com/word?word=θριαμβεύοντι&root=θριαμβεύω&number=686154
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kyrkans förståelse av frasen förändras i takt med att dess kontext förändras.
141

 Detta sker i 

båda de äldsta tolkningarna, här rör sig således tendensen att kontexten ”avgör” hur frasen ska 

förstås. Men detta är en tveksam exeges som inte är utan negativa konsekvenser. Den tidiga 

tolkningen hamnar i att vara uppseendeväckande rå och brutal, och med den andra inträder en 

viss förvirring över frasens betydelse som aldrig tycks lösa sig. 

För att ändå kunna behålla det goda exegetiska stödet, och tolka utifrån att participet är 

distinkt transitivt, föreslår jag att en förskjutning görs av fokus inom metaforen vid 

tolkningen. En förskjutning som innebär att man tonar ner processionens start och slut, och 

istället antar att Paulus syftar på själva ledandet i nuet. Fokus kan då flyttas från ett 

spekulativt framtidsperspektiv gällande apostlarna och deras eventuella fysiska död genom 

martyrskap, till ett perspektiv i nutid gällande Kristi död och Guds andes verkan. Detta utifrån 

att apostlarna ser sig som ”korsfästa” och därigenom ”döda tillsammans med Kristus” i 

apostolisk tjänst (Gal 2:19-20).
142

 Genom en sådan rockad uppstår en avsevärt bättre 

kontaktyta mellan metaforen och innehållet i den övriga brevtexten i 2 Kor (och även till 

andra Paulusbrev). Samtidigt flyttas fokus från kyrkans ”kontextuella situation” som 

tolkningsram för metaforen till en föreställning om vad som kunnat vara specifikt Paulus syfte 

med att bruka metaforen. Av detta följer då en viktig detalj, att den kontext som han själv 

beskriver i sina brev blir aktuell.  

Med detta som utgångsläge ska vi nu ge oss i kast med att tolka metaforens sakhälft! 

 

 

2.2 Analys av metaforens sakhälft, ἐν τῷ Χριστῷ 

2.2.1 Introduktion 

Från och med skarven mellan 2 Kor 2:13 och 14 utvecklar Paulus sina förklaringar för hur 

han och medhjälparna manövrerar i tjänsten för Kristus. Han börjar förtydliga deras ”utåt 

riktade” manövrar med hur den ”inre” källa gestaltar sig som leder dem framåt.
143

 Med vers 

14 inleds således beskrivningen i brevet av ἡ διακονία τοῦ πνεύματος.
144

 Huvudämne genom 

                                                           
141

 Från och med Johannes Chrysostomos tolkning (se sidan 16). 

142
 Här bör vi observera att enligt Paulus gäller detta alla troende (Rom 6:10-14). 

143
 Övergången mellan 2:13-14 ses på grund av skiftning i innehållet av flera som en möjlig skarv mellan 

två olika brevfragment (Harris, The Second Epistle to the Corinthians, 242). Men utifrån de lidanden som nämns 

i 1:3-11, Paulus oro i 2:13, och fortsättningen på lidandena i 7:5, kan istället beskrivningen i 2:14-7:4 av Andens  

ledning och verk framstå som logisk, om det är ett försvarande av Andes tjänst som är brevets grundtema. 

144
 Jan Lambrecht, Structure and line of thought in 2 Cor 2:14-4:6, (Biblica 64, 344-80. 1983), 257.  

Thrall, A Critical and Exegetical Commentary, 188. Beskrivningens längd är oklar, 2:14-7:4 är den vanligaste 

uppfattningen. 
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beskrivningen är Guds andes verkan i Kristus genom apostlarna som verktyg, och vers 14-17 

utgör en introduktion som redogör för de grundkomponenter som kommer att behandlas.
145

 

Verserna har draget av en proklamation och hymn/lovsång till Gud,
146

 varav vers 14 spelar 

huvudroll i perikopen och introducerar de två verbhandlingar som beskriver Guds 

handlande.
147

 2 Kor 2:14: 

14 
Τῷ δὲ θεῷ χάρις τῷ πάντοτε θριαμβεύοντι ἡμᾶς ἐν τῷ Χριστῷ καὶ τὴν ὀσμὴν τῆς 

γνώσεως αὐτοῦ φανεροῦντι δι’ ἡμῶν ἐν παντὶ τόπῳ· 
14

Men tack till Gud som alltid leder oss (fram) i (sin) triumf i Kristus och uppenbarar 

doften av kunskapen om honom genom oss på varje plats.   

 

Språklig analys av versen - enskilda ord, syntax, och retorisk betoning 

All grammatik i texten är korrekt konstruerad. Utifrån uppsatsens upplägg för att bearbeta 

metaforen behöver tre områden analyseras i detalj.      

1. Enskilda ord - participet θριαμβεύοντι: Svårigheterna med ordet noterade vi under 

punkt 2.1.
148

 Samtidigt fastställdes även den grammatiska funktionen, ett subjekt som handlar, 

ett particip som överför handlingen, och ett utsatt mål för handlingen. Participet skall således 

återge överförandet samt den metaforiska bilden samtidigt som en teologisk innebörd som 

stämmer med metaforens kontext kommer till uttryck. På grund de lingvistiska oklarheterna 

går vi dock vidare till att analysera participets funktion i versen.  

2. Syntax: Frågan är hur participen θριαμβεύοντι och φανεροῦντι fungerar i förhållande 

till varandra?
149

 Retoriskt utgör de ett centrum i brevet, från vilket perikopen 14-17 är 

konstruerad, samt en stor del av det övriga brevinnehållet är organiserat.
150

 Dock framstår 

deras förhållande till varandra som oklart. Enligt dess tempus, presens, verkar de samtidigt 
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 Thrall, A Critical and Exegetical Commentary, 188-9. 2 Kor 2:15-17: 
15

Ty till Guds ära är jag (vi) en 

kristusdoft bland dem som räddas och bland dem som går förlorade, 
16

en doft av död till död för dem som går 

förlorade, av liv till liv för dem som räddas. Vem förmår något sådant? 
17

Jag (vi) är ju inte som de många som 

schackrar med Guds ord, nej, jag (vi) förkunnar det oförfalskat, som det kommer från Gud, inför Gud och i 

Kristi tjänst. (Övers B-2000). Obs: B-2000 har översatt med ”jag” där den grekiska grundtexten har ”vi” vilket 

framgår av de parenteser som är inlagda i den här texten.     

146
 Furnish, 2 Corinthians, 186. 

147
 Harris, The Second Epistle to the Corinthians, 243. Hafemann, Suffering and the Ministry in the Spirit,  

36-7. 

148
 Martin, 2 Corinthians, 46. Jag har översatt med svenskans triumf, men om det motsvarar grekiskans 

θρίαμβος är som sagt oklart, LSJ, triumph, 806. 

149
 φανεροῦντι, φανερόω: göra synlig, uppenbara, göra känd, visa upp, tydliggöra, sprida runt, BDAG,  

1048. 

150
 Harris, The Second Epistle to the Corinthians, 247, se som exempel temat gudomlig kraft uppenbarad 

mitt i mänsklig svaghet/lidande, vilket betraktas som brevets grundtema. Det utgår från participen och 
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men hur? Oberoende av varandra, eller vilket texten antyder men inte säkerställer, parallellt 

enligt något system? Den frågan är mycket central och kommer bearbetas separat under punkt 

2.2.4.  

Här bör även två otydligheter i syntaxen tas upp. Dels genitivkonstruktionen τῆς 

γνώσεως αὐτοῦ i 14b: Konstruktionen verkar generellt ses som en objektiv genitiv 

”kunskapen om honom”, snarare än subjektivt ”hans kunskaps”, men utifrån den grekiska 

texten är båda alternativen möjliga.
151

 Dels αὐτοῦ, syftar det på τῷ θεῷ eller τῷ Χριστῷ?
152

 

Till fördel för τῷ Χριστῷ talar att det finns en genomgående betoning på Kristus genom 

perikopen, och att τῷ Χριστῷ är ett närmare korrelat än τῷ θεῷ.
153

 

3. Retorisk betoning: En viktig fråga för förståelsen av versen är vilka funktioner dess 

olika parter har, hur de är verksamma? I de äldre tolkningarna har vi sett att detta har varit ett 

problem. Här finns tre olika nivåer, a:τῷ θεῷ, b: ἐν τῷ Χριστῷ, c:ἡμᾶς, med skiftningen 

ἡμᾶς/ἡμῶν. a: Vanligtvis konstruerar Paulus sina tackfraser med χάρις τῷ θεῷ tack till Gud, 

men här har han ändrat ordföljden till Τῷ δὲ θεῷ χάρις Gud vare tack. Med τῷ θεῷ placerat 

före χάρις lägger han specifikt betoningen på τῷ θεῷ och markerar en stor tacksamhet till 

Gud.
154

 Samtidigt markerar participens transitivitet att Gud är den verksamma parten i versen, 

Paulus förtydligar således sin tacksamhet över att Gud θριαμβεύοντι....καὶ....φανεροῦντι.
155

 b: 

Guds handlingar utförs ἐν τῷ Χριστῷ i Kristus, i huvudsatsen. Troligtvis balanseras här 

satsens avslut, ἐν τῷ Χριστῷ mot satsens början, τῷ θεῷ. Detta markerar att vad Gud gör, 

eller hur Gud handlar, är specifikt centrerat till i (eller i nära gemenskap med) Kristus. I 

Kristus blir således versens centrala utgångspunkt.
156

 Den positioneringen markeras sedan 

genom perikopen och löper från vers 14, ἐν τῷ Χριστῷ, genom vers 15, Χριστοῦ εὐωδία 

ἐσμὲν en Kristi väldoft är vi…, till avslut i vers 17, ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν …talar vi i Kristus. 

c: Vidare är Paulus växling från ackusativ ἡμᾶς i 14a till genitiv ἡμῶν i 14b en viktig detalj. 

Apostlarna har i 14a först en helt passiv mottagande roll, men får i 14b en aktiv distribuerande 
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roll genom vilken uppenbarelsen från Gud förmedlas.
157

 Den förändringen spelar en 

nyckelroll i versen och vi återkommer till den under punkt 2.2.4. Som avslut bör vi även 

notera när och var versens parter är verksamma? Här visar de två uttrycken 

πάντοτε….καὶ....ἐν παντὶ τόπῳ· alltid....och.... på varje plats, med participens tempus 

(presens) att Guds verkan genom apostlarna sker i nuet överallt utan uppehåll.    

Sammanfattningsvis: Gud som subjekt leder och uppenbarar alltid doften av kunskapen 

om objektet Kristus, i Kristus, genom apostlarna som förmedlande verktyg på varje plats. 

Termen Χρίστos spelar en central roll genom hela perikopen 14-17, varav ἐν τῷ Χριστῷ i vers 

14 utgör retorisk knutpunkt. Termen förefaller således här beskriva en sorts ”mötesplats” där 

osynligt (Guds ande) ”möter” synligt (Paulus och medhjälparna).
158

 

 

När vi nu noterat den här retoriska betoningen och bruket av termen ἐν Χριστῷ i 

versen, är det dags att analysera ifall/hur detta anknyter till bruk av termer och betoningar i 

Paulus övergripande teologi. Vi inleder på det språkliga planet.      

 

2.2.2 Bruket av termen Χρίστos på ett övergripande plan inom Paulus teologi 

Vid en överblick av Paulus teologi kan man notera att han brukar ett omfattande skriftspråk 

för att kommunicera sitt budskap, och att budskapet i grunden utgörs av en ”eskatologisk 

frälsningsprocess”.
159

 Detta är så centralt att vi måste återkomma till det mera i detalj. 

 Idemässigt utgår han från två olika bilder, dels bilden av den troende i en nära förening 

med Kristus (”I Kristus”, eller ”Kristus i mig/er”), dels motsatsen att en människa ”saknar 

Kristus” och därför inte ”är av honom”.
160

 Utifrån dessa två bilder brukar han sedan en viss 

vokabulär för att förklara dess innebörder. Vi ska fokusera på I-Kristus bilden, och inom den 

en sorts detaljframställning av ett fördold andlig process för den troende genom Guds ande 

utifrån Kristi liv, död och uppståndelse.
161

 Samtidigt ska vi parallellt notera hur delar av 

processens terminologi är utformad.      
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Vi inleder med en överblick av termen Χρίστos. Detta är den mest centrala termen hos 

Paulus inom ämnet (Ex: 2 Kor 2:14-17), men som vi kommer se kombineras den med ett stort 

antal andra termer. Termerna brukas som vanligt i grekiskan med prepositionerna, ἐν, σὺν, 

εἰς, och διὰ för att variera betydelse och funktion. Vidare ska vi även notera Χριστοῦ och 

σῶμα Χριστοῦ.
162

  

 

ἐν-termer 

Termen ἐν Χριστῷ är nyckelterm med störst utbredning,
163

 den förekommer 83 gånger hos 

Paulus,
164

 61 om man utsluter Efesierbrevet och pastoralbreven.
165

 Här ska vi samtidigt notera 

ἐν κυρίῳ i Herren, och ἐν αὐτῷ i honom. ἐν κυρίῳ är också nyckelterm och förekommer 47 

gånger, 39 om man utesluter efesierbrevet.
166

 Tillsammans med ἐν αὐτῷ förekommer de tre 

termerna 165 gånger i Pauluslitteraturen,
167

 vilket ger ett genomsnitt på 12.7 gånger per brev. 

Då är flera vanliga konstruktioner inte medräknade som till exempel ἐν θεῷ i Gud, och ἐν 

πνεύματι i Anden.
168

  

Konstruktionen består av prepositionen ἐν + dativ, men att se något exakt mönster för 

hur ἐν ska översättas i Nt är svårartat. Därför måste tolkningar göras utifrån textens enskilda 

sammanhang,
169

 och BDAG beskriver den användning av prepositionen som är aktuell för 2 

Kor 2:14 på följande sätt: 

Marker of a close association within a limit, in….. to indicate the state of being filled w. 

or gripped by something: in someone, in ones innermost being…..Of Christ who, as a 

spiritual being, fills people so as to be in charge of their life (Rom) 8:10, 2 Cor 13:5, 

abides John 6:56, lives Gal 2:20, and takes form in them 4:19…... esp. in Paul. or Joh. 

usage, to designate a close personal relation in which the referent of the ἐν-term is 

viewed as the controlling influence: under the control of, under the influence of, in 

close association with.
170
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I de sju brev som inte är omdiskuterade Paulusbrev kan tre användningsområden för ἐν-

termerna noteras,
171

 samt att dess innehåll i viss mån överlappar varandra. Det första är en 

mer objektiv användning av termen där Paulus refererar till den återlösning som redan skett i 

Kristus (Ex: Rom 3:24: δικαιούμενοι….διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· de är 

rättfärdiggjorda….genom den inlösen som finns i Kristus Jesus). Vidare även till vad Kristus 

kommer att göra, alternativt vad som ska ske genom honom i framtiden (Ex. 1 Kor 15:22: 

οὕτως καὶ ἐν τῷ Χριστῷ πάντες ζῳοποιηθήσονται. Så/på detta sätt skall också alla göras 

levande i Kristus).
172

 Inom det här området förekommer 2 Kor 2:14, och här bör vi även 

observera att I Herren-termen inte förekommer.  

Det andra området är en mer subjektiv användning av termen där Paulus omtalar de 

troende som varande I Kristus (Ex. 2 Kor 5:17: ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινὴ κτίσις· Därför 

om någon är i Kristus, (är han/hon en) ny skapelse!), eller varande i Herren (Ex. Paulus 

omtalar Timoteus som, ὅς ἐστίν μου τέκνον ἀγαπητὸν καὶ πιστὸν ἐν κυρίῳ, som är mitt 

älskade och trofasta barn I Herren).
173

  

Det tredje användningsområdet består av I Kristus/Herren-termer där Paulus beskriver 

sina egna aktiviteter (Ex. Rom 9:1: Ἀλήθειαν λέγω ἐν Χριστῷ Jag talar sanning i Kristus, 2 

Kor 2:17 κατέναντι θεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν inför Gud talar vi i Kristus). Vidare uppmanar 

han läsarna att agera på ett visst sätt alternativt inta en viss attityd (Ex:1 Kor 4:17 Paulus 

påminner om τὰς ὁδούς μου τὰς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ mina vägar I Kristus Jesus) för att 

församlingen ska ta honom till föredöme.
174

 Inom den här betydelsen förstärks även meningen 

i det uttalade genom ett byte från Kristus till Herren (Ex. 1 Kor 7:22: ὁ γὰρ ἐν κυρίῳ κληθεὶς 

δοῦλος ἀπελεύθερος κυρίου ἐστίν· Ty slaven som har blivit kallad i Herren är Herrens 

frigivne, med uppmaningen att hädanefter bör slaven se på sig själv som fri!). Paulus brukar I 

Herren extra rikligt i Filipperbrevet när han försöker mana fram positiva förhållningssätt (Ex: 

3:1: χαίρετε ἐν κυρίῳ gläd er i Herren, 4:1:φρονεῖν ἐν κυρίῳ att vara eniga i Herren).
175
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Inom alla tre användningsområdena bör vi vidare notera att κυρίοσ-termen förekommer 

nästan uteslutande i sammanhang som förknippas med ”den uppståndne Herren”.
176

 Samt att 

vid båda termerna är det ofta svårt att inte läsa in en lokal betydelse i sammanhanget, de tycks 

fungera som en sorts ”platsangivelse”, I Kristus/Herren blir i det perspektivet den kontext där 

Gudslivet utspelar sig eller pulserar fram för Paulus och de troende.
177

 

 

συν-termer  

Vid sidan av I Kristus/Herren motivet brukar Paulus även prepositionen συν, 

med/tillsammans/i förening med med två centrala betydelser. Först ett flertal varianter byggda 

på ”Kristus/honom” där den troende beskrivs vara, eller kommer vara tillsammans med 

Kristus (Ex: Rom 6:8, Kol 2:20 ”att ha dött med Kristus”, 2 Kor 4:14 att ha ”uppstått med 

Kristus”, 2 Kor 4:14 ”att framträda med Kristus” i härlighet, Fil 1:23 ”att vara med Kristus” (i 

himlen)).
178

 Den andra betydelsen utgörs av ett stort antal συν-sammansättningar med andra 

ord än ”Kristus/honom”. Här beskrivs de troendes dagliga livssituation, möjligheter, 

erfarenheter, uppgifter med Kristus, och deltagande med Kristus i hans död och uppståndelse. 

Här finns ett 40 tal ordkombinationer som ger innehållet i συν-fraserna ett speciellt 

karaktärsdrag.
179

 Exempel är Rom 6:4-8:  

4
Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med (συνετάφημεν) honom för att 

också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns 

härlighet. 
5
Ty har vi blivit sammanväxta/inplanterade, ett med (σύμφυτοι) honom 

genom att dö som han skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som 

han. 
6
Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med (συνεσταυρώθη) honom för 

att den syndiga kroppen skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under 

synden…..
8
När vi nu har dött med Kristus (ἀπεθάνομεν σὺν Χριστῷ) är vår tro att vi 

också skall leva med honom (συζήσομεν αὐτῷ).
180

  

Samt Rom 8:16-17: 

16
Anden själv vittnar med (συμμαρτυρεῖ) vår ande att vi är Guds barn.

17 
Men är vi barn, 

är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar (συγκληρονόμοι), lika visst 

som vi lider med (συμπάσχομεν) honom för att också bli förhärligade 

med (συνδοξασθῶμεν) honom.
181

  

De här fraserna utgör således en utveckling från varandet/tillståndet I Kristus till en 

beskrivning av att något sker med de troende som omnämns vara I Kristus.   
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εἰς och διά -termer 

Efter ἐν- och συν-termerna, vilka dominerar Χρίστos-motivet, kommer några mindre brukade 

termer. Här bör först εἰς Χριστὸν, till/in i Kristus noteras. Termen brukas av Paulus på 

varierande sätt,
182

 men viktigast för ämnet är beskrivningen av att individer förs ”till/in i” 

Kristus. Motivet blir tydligt i Rom 6:3, eller vet ni inte, att vi som har döpts till/in i Kristus, vi 

har döpts till/in i hans död, Gal 3:27, ty alla ni som har blivit döpta till/in i Kristus ni har 

iklätt er honom, principen finns även i 1 Kor 12:13, ty i en ande har vi alla blivit döpta till/in i 

en enda kropp. Tanken hos Paulus förefaller således vara att genom dopet förs den troende 

”till” eller ”in i” det varandet som han benämner ”I Kristus”, och får samtidigt del av det som 

inträffat ”med Kristus”, Kristi liv, död och uppståndelse.
183 

Vidare har vi διά Χριστοῦ, genom Kristus.
184

 Innebörden i den här frasen kan stundtals 

ligga nära ἐν Χριστῷ beroende på hur man väljer att översätta ἐν.
185

 Paulus har två bruk av 

διά Χριστοῦ. Först hur Gud agerar eller kommer att agera genom Kristus gentemot människor 

(Ex: Rom 2:16: Gud dömer det som är fördolt hos människor enligt Paulus evangelium 

genom Kristus).
186

 Sedan också den motsatta innebörden, de troendes relation till/inför Gud 

genom Kristus (Ex: Rom 1:8: De troende ger tacksägelse till Gud genom Kristus, eller 1:5: 

har frid med Gud genom Kristus, 2 Kor 3:4: har självförtroende inför Gud genom Kristus).  

Här bör vi observera att med den här frasen uppstår en form av dynamiskt förhållande mellan 

de troende och Gud, relationen går genom Kristus som ”medlare”, eller en sorts ”mötesplats”. 

Se som exempel 2 Kor 2:14b, Gud φανεροῦντι….δι’ ἡμῶν uppenbarar….genom oss I Kristus. 

  Den sista Kristus-termen är Χριστοῦ. Här avses fraser vars innebörd gäller någon, eller 

något, som tillhör Kristus. Även här uttrycks stundtals en viktig med-aspekt som ligger nära 

συν-termerna i innebörd. Exempel är Rom 8:9, versen ingår i en längre utläggning om de 

troendes andliga liv (1-17). I 9a redogör Paulus för att Guds Ande ”bor inom dem”, och i 9b 

påpekar han men om någon inte har Kristi Ande, är han inte av honom (tillhör han inte 

Kristus).
187

 Vidare Gal 5:24 där Paulus skriver att de som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt 
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kött med alla dess lidelser och begär.
188

 I den här betydelsen ingår 2 Kor 2:15, ὅτι Χριστοῦ 

εὐωδία ἐσμὲν… för en Kristi rökelse är vi…  

I den här gruppen bör σῶμα Χριστοῦ, Kristi kropp noteras lite extra. Här målar Paulus 

upp en metaforisk bild av att alla de troende tillsammans utgör en kropp som är i Kristus (Ex: 

Rom 12:5: οὕτως οἱ πολλοὶ ἓν σῶμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ så är vi som är många en enda kropp i 

Kristus).
189

 I 1 Kor 12 utvecklar han bilden med flera olika kroppsdelar, att alla har blivit 

döpta i samma Ande, och att Anden manifesterar sig inom kroppen genom olika andliga 

tjänster och nådegåvor. Samtidigt benämner han kroppen som ett Guds tempel (1 Kor 3:16, 

17b), att de troende som en kropp utgör ett tempel för den Helige Ande (6:19). Intressant är 

framställningen av förhållandet mellan de troende som delar i kroppen och Kristus, den är 

väldigt intim Paulus till och med identifierar de troende som att de är Kristus egen kropp.
190

   

 

Detta är de mest centrala termerna inom Paulus I-motiv, varav Χρίστos har störst förekomst. 

Som noterats finns det både fler termer, och fler bruk av de redovisade termerna, men trots 

överblickens begränsning kan vi ändå observera att motivet utgör ett grundfundament för 

Paulus kommunikation. James Dunn:   

It is worth rehearsing Pauls usage in such detail simply to bring out what a fundamental 

aspect of his thought and speech this ”in Crist/in the Lord” motif represents. Pauls 

perceptions of his whole life as a Christian, its source, its identitiy, and its  

responsibilities, could be summed up i these phrases.
191

    

Samtidigt kan vi även observera att termen ἐν Χριστῷ har samma viktiga funktion i Paulus 

övergripande terminologi som ἐν τῷ Χριστῷ har i vers 2:14 (och även 15-17), även om den i 

det senare fallet har en något varierad form.  

Det vi nu ska titta närmare på, är vad som sker i Kristus? Följande är ett förslag.          

 

2.2.3 Aktuell övergripande retorisk betoning i Paulus teologi, utifrån uppsatsens 

perspektiv för att tolka metaforen i vers 2:14 

I de textexempel som vi noterat under punkt 2.2.2 kan vi urskilja konturer av en nära intim 

förening mellan Gud och de troende ἐν Χριστῷ.
192

 Den här föreningen vidareutvecklas i andra 
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texter till karaktären av en i nuet pågående tvåvägs relation.
193

 Jag ska nu lyfta fram några 

texter som specifikt tydliggör ett sådant meningsinnehåll, och notera hur det anknyter till den 

retoriska betoning som vi noterat i 2 Kor 2:14. 

 

Som vi har sett i texten om dopet från Rom 6 redogör Paulus för att: ”Genom dopet har vi 

alltså dött och blivit συνετάφημεν (begravda med) honom för att också vi skall leva i ett nytt 

liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet” (v.4). Något senare 

fortsätter han: ”Vi vet att vår gamla människa har blivit συνεσταυρώθη (korsfäst med) honom 

för att den syndiga kroppen skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under 

synden” (v.6). Ämnet här är alltså bilden av att utifrån dopet vara ”korsfäst tillsammans med 

Kristus”, och att målet med ”korsfästelsen” pekar på en invärtes förändring i de troendes 

personlighet – från den syndiga kroppens makt, in i ett nytt liv. 

Doptemat i Rom 6 utvecklas sedan i Rom 8 med de troendes situation utifrån att Guds 

Ande tillkommer och blir verksam i bilden. Se som exempel Rom 8:9-10: 

9
Ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκὶ ἀλλὰ ἐν πνεύματι, εἴπερ πνεῦμα θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν. εἰ δέ 

τις πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ. 
10

εἰ δὲ Χριστὸς ἐν ὑμῖν, τὸ μὲν 

σῶμα νεκρὸν διὰ ἁμαρτίαν, τὸ δὲ πνεῦμα ζωὴ διὰ δικαιοσύνην.
194

 
9
Men ni är inte i köttet, utan i anden, eftersom Guds ande bor i er. Men om någon inte 

har Kristi ande, är denne inte av honom. 
10

Men om Kristus är i er, är visserligen 

kroppen död på grund av synden, men anden har/är liv på grund av rättfärdigheten. 

 

Här är det tydligt att Guds ande är verksam, men här måste vi även notera hur Paulus brukar 

sina begrepp. Först att innebörden hos termerna πνεύμα och Χρίστοs överlappar varandra, 

….eftersom Guds ande bor i er, ….Kristi ande, ….men om Kristus är i er…. Dunn föreslår här 

att Kristus bör förstås som den kontext som är aktuell, och att anden utgör Guds verkande 

kraft inom den kontexten.
195

 Detta ligger i linje med hur jag själv uppfattar textens innehåll, 

och fortsättningsvis kommer jag utgå ifrån en sådan tolkning.
196

 Som följd bildar 

πνεύματι/πνεῦμα anden (9a/10c), πνεῦμα θεοῦ Guds ande (9b), πνεῦμα Χριστοῦ Kristi ande 

(9c), och Χριστὸς Kristus (10a) olika komponenter inom samma kategori vars innehåll 

refererar till Gud,
197

 som i 10c verkar ζωὴ διὰ δικαιοσύνην liv genom rättfärdigheten. 
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Samtidigt bildar σαρκὶ köttet (9a), och σῶμα kroppen (10b), en motsatt kategori vars innehåll 

refererar till νεκρὸν död på grund av ἁμαρτίαν synden för att Kristus är i dem. Följande 

schema förtydligar kategorierna: 

πνεύματι/πνεῦμα (9a/10c)                             σαρκὶ (9a) 

- πνεῦμα θεοῦ (9b),                                        

- πνεῦμα Χριστοῦ (9c)                               σῶμα (10b)   

- Χριστὸς (10a)                                                    

ζωὴ διὰ δικαιοσύνην (10c)                            νεκρὸν διὰ ἁμαρτίαν (10b) 

Argumentationen från Rom 6 är här således utvecklad så att två tydliga sidor uppstår inom 

den troende utifrån dennes varande i Kristus, liv genom Guds ande, och död genom synden.
198

                 

Det här inre förhållandet tydliggörs än mer i Gal 5:16-26 där flertalet utåt riktade 

personlighetsdrag hos de troende bearbetas. Stycket inleds med: Λέγω δέ, πνεύματι 

περιπατεῖτε καὶ ἐπιθυμίαν σαρκὸς οὐ μὴ τελέσητε. Men jag säger, lev och vandra i anden, så 

kommer ni inte ge efter för köttets lust (v.16). Något senare räknas först en mängd oönskade 

personlighetsdrag upp vilka benämns vara ”vad köttet ger”, 5:19-21:  

πορνεία, ἀκαθαρσία, ἀσέλγεια, εἰδωλολατρία, φαρμακεία, ἔχθραι, ἔρις, ζῆλος, θυμοί, 

ἐριθεῖαι, διχοστασίαι, αἱρέσεις, φθόνοι, μέθαι, κῶμοι, καὶ τὰ ὅμοια τούτοις. 

”otukt, orenhet, liderlighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, 

vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat 

av samma slag”.
199

   

Samt även ett antal önskvärda personlighetsdrag som benämns vara från anden, 5:22-23:   

ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραΰτης, ἐγκράτεια· 

”kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, trofasthet, ödmjukhet, och 

självbehärskning”.
200

  

Paulus rundar sedan av utläggningen med att på nytt referera till sin bild med korset, och med 

anden: de som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär 

(v.24),
201

 och i versen efter, εἰ ζῶμεν πνεύματι, πνεύματι καὶ στοιχῶμεν. Om vi lever i Anden, 

låt oss då också följa Anden (v.25).
202

                      

Som vi kan se blir här en nära intim förening mellan Gud och de troende tydlig, vidare 

att syftet med föreningen är att en förändring i den troendes personlighet ska ta vid, 

föreningen har därav karaktären av en pågående relation. Allt sker genom att Guds ande 
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verkar inom de troende, efter att de införlivats εἰς Χριστὸν, till/in i Kristus genom dopet och 

identifierar sig med att vara ἐν Χριστῷ, eller Χριστὸς ἐν ὑμῖν Kristus i er (äv. Kristus är i er).        

 

Som avslutande text ska vi även uppmärksamma Rom 8:15-18. Här tydliggörs hur den nära 

relationen mellan Gud och de troende är utformad, och att den är grundlagd på två viktiga 

komponenter. 8:15-18:  

15
οὐ γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς φόβον, ἀλλὰ ἐλάβετε πνεῦμα υἱοθεσίας ἐν 

ᾧ κράζομεν· Αββα ὁ πατήρ· 
16

αὐτὸ τὸ πνεῦμα συμμαρτυρεῖ τῷ πνεύματι ἡμῶν ὅτι 

ἐσμὲν τέκνα θεοῦ. 
17

εἰ δὲ τέκνα, καὶ κληρονόμοι· κληρονόμοι μὲν θεοῦ, συγκληρονόμοι 

δὲ Χριστοῦ, εἴπερ συμπάσχομεν ἵνα καὶ συνδοξασθῶμεν. 
18

Λογίζομαι γὰρ ὅτι οὐκ ἄξια 

τὰ παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς τὴν μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς.
203

 
15

Ty ni tog inte emot en slaveriets ande för att återigen leva i fruktan, utan ni tog emot 

en ”sonskapets” (av att vara söner/barn) ande i vilken vi ropar Abba fader! 
16

Anden 

själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. 
17

Men om vi är barn, då 

är vi också arvingar, Guds arvingar, och Kristi medarvingar, om (förutsatt att) vi 

(verkligen) lider (tillsammans) med honom för att också bli förhärligade (tillsammans) 

med honom. 
18

Ty/men jag menar att den nuvarande tidens lidanden väger ingenting mot 

den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår.  

Den första komponenten är de troendes position till Gud och kontakt med Gud. I vers 15-16 

förklaras positionen med en juridisk bild av den tidens relation mellan en far och hans barn, 

där barnen blivit adopterade av fadern och som följd hade ”söners rätt”.
204

 De var därför fria 

i huset, i motsats till slavar som stod under andra premisser inför husfadern. I det perspektivet 

innebär πνεῦμα υἱοθεσίας att de troende har fått en ande som verkar frihet och faderlig 

omsorg av Gud, således stor skillnad mot en πνεῦμα δουλείας slaveriets ande. Som följd 

benämns de för τέκνα θεοῦ Guds barn, och deras kontakt med sin far/Gud bygger på bön 

genom vilken de ropar (eller kan ropa) Αββα ὁ πατήρ Abba fader med hjälp av den ande de 

har fått av Gud.
205

 Således framställs här en mycket intim och förtrolig kontakt. Genom sin 

tillbedjan känner de troende Gud och har en erfarenhet av vad han gör, samtidigt har de även 

blivit kända av Gud, som i en personlig tvåvägskontakt (Gal 4:9). Deras kännedom om 

varandra är till och med av en sådan art att mänsklig visdom helst inte eftertraktas av de 

troende, utan visdom och kraft önskas komma från Gud genom anden (1 Kor 1:5, 12-13). Där 
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har de en exklusiv kunskap om honom och sina förpliktelser (2:14-16), och tillgång till hans 

kraft (2:4-5).
206

  

Den andra komponenten är att de troende även benämns vara Guds arvingar och Kristi 

medarvingar (17a). Enligt texten innebär detta att lida (tillsammans) med honom (Kristus) för 

att även bli förhärligade (tillsammans) med honom (17b).
207

 Detta är ett centralt tema hos 

Paulus.
208

 De troendes liv ἐν Χριστῷ förutsätter enligt honom en påfrestning, visserligen 

lindrad i vers 18 utav en jämförelse med att en stor härlighet väntar, men poängen är att 

påfrestningen kommer genom Kristus och att den inte skall undvikas.
209

 För att förstå detta 

måste vi observera hur Paulus framställer lidandet med Kristus som en komponent i en 

eskatologisk frälsningsprocess för människan, och att den utgör grunden för hans teologi. 

Principen är att två tidsepoker konfronteras med varandra för att mynna ut i en tredje epok 

enligt följande schema: 

Först en ursprunglig epok före Kristus som präglas av att synd är den styrande kraften 

hos människor, och som följd kommer döden att utgöra avslutning på deras liv (Rom 

6:23a).
210

 Synden/döden medför även att de saknar kontakt med och kunskap om Gud och är i 

det perspektivet i behov av ”frälsning/räddning” från döden till liv, och att kontakten 

upprättas igen med Gud (6:23b-c).
211

    

Därtill en ny epok som inleds med Kristi första ankomst och sträcker sig till en andra 

framtida ankomst. Vid den första ankomsten dör Kristus för människornas synd och död, 

uppstår från döden, och visar sig uppstånden för flera människor. Den här epoken präglas av 

att kraft från Kristi liv, död, och uppståndelse bryter in i epok 1 med en förändrande effekt.
212

 

Effekten utförs av Guds ande som en process inom de som börjat tro på Kristus,
213

 så de 

upplever kraft från hans död – till egen död bort från synd och död, och kraft från hans 
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uppståndelse – till egen uppståndelse till nåd från Gud och liv.
214

 Den här epoken kallas för en 

”mellanfas” utifrån att den sträcker sig mellan Kristi två ankomster. Det betyder således att 

epoken pågår just nu. 

Den tredje epoken utgör den andra epokens framtida mål (Fil 3:20). Den sträcker sig 

från att Kristus har kommit tillbaka för andra gången.
215

 Då har den förändrande inre 

processen hjälpt till så att den troende fått uppstå från döden som Jesus gjorde (1 Kor 15:3-5, 

22-23, 50-55), och fått en så kallad ”uppståndelsekropp”. Det är en kropp som är likadan som 

Jesu förhärligade kropp (Fil 3:21, se även Rom 8:17b) utan syndens inneboende kraft, och 

som inte kommer att dö utan leva evigt (6:23b-c, 1 Kor 25-27, 42-49).
216

 I den här tredje 

epoken är enligt det här mönstret den troendes frälsning fullbordad (2 Kor 5:1-5).
217

  

En konsekvens av den här 3-delade processen är att mellanfasen innehåller ett lidande 

för den troende, först och främst invärtes i takt med att kroppen ”dör bort” genom att anden 

verkar Kristi död. Rom 8:13: εἰ γὰρ κατὰ σάρκα ζῆτε, μέλλετε ἀποθνῄσκειν· εἰ δὲ πνεύματι 

τὰς πράξεις τοῦ σώματος θανατοῦτε, ζήσεσθε,
218

 om ni lever i enlighet med köttet kommer ni 

att dö, men om ni med hjälp av anden dödar kroppens gärningar skall ni leva.
219

 Samtidigt 

tillkommer även ett yttre lidande ifall eventuell förföljelse av de troende uppstår, vilket Paulus 

tycks ha förutsatt (1 Tess 3:2-3).
220

       

Således, i Rom 8:15-18 framställs två grundläggande komponenter i Paulus teologi. 

Dels en mycket intim personlig fader – son/barn relation mellan Gud och den troende genom 

bönen och andens verkan, dels att ett lidande med Kristus förefaller ingå som en nödvändighet 

i den troendes process mot fullbordad frälsning.  

 

Sammanfattning punkt 2.2.2 och 2.2.3 

Jag har försökt belysa hur Paulus framställer en osynlig andlig process hos de troende som 

förvandlar deras personlighet från ett liv styrt av synd mot en personlig relation med växande 

                                                           
214

 Dunn, The Theology of Paul the Apostle, 318, 466-8, 482, 485. 

215
 Dunn, The Theology of Paul the Apostle, 307. 

216
 Dunn, The Theology of Paul the Apostle, 309-10, 488-9. 2 Kor 4:16-5:5, Rom 8:19-23, 6:5, 8:11, Fil 

3:11, 21.  

217
 Dunn, The Theology of Paul the Apostle, 483, 487-9. 

218
 Textkritik: τοῦ σώματος är ersatt av τῆς σαρκὸς i följande textvittnen: D F G 630 pc latt; ir

lat
.  

219
 Notera även 8:13 i dess snäva kontext 12-4: 

12
Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot köttet, 

inte att leva efter vår köttsliga natur. 
13

Om ni lever på det sättet kommer ni att dö, men om ni med 

ande dödar kroppens gärningar skall ni leva. 
14

Alla som leds av ande från Gud är Guds söner” (B-2000). 

220
 Se vidare Rom 8:17-18, 26, 29, 35-36, 1 Kor 4: 9-13, 2 Kor 4:8-9, 6:3-10, Gal 5:11, 6:12, 17, Fil 1:28- 

30, 3:8-11,  



43 
 

kunskap om Gud genom Kristus. Processen utförs fördolt av Guds ande utifrån Kristi död och 

uppståndelse som källa.
221

 Genom processen växer en intimitet fram mellan Gud och de 

troende så de kan uppleva personlig kontakt. Processen utgör fas två i en pågående 

eskatologisk frälsningsprocess i tre faser. 

För att kunna kommunicera processen brukar Paulus en omfattande vokabulär, och i 

vokabulären utgör ett varierande bruk av termen Χριστὸς centrum, i synnerhet med 

prepositionen ἐν - ἐν Χριστῷ. Paulus framställer att processen utspelar sig ἐν Χριστῷ (Rom 

8:2), för dem som är ἐν Χριστῷ (2 Kor 5:17). Således finns här en anknytning mellan det 

innehåll vi noterat i Paulus övergripande teologi och den retoriska betoningen i vers 2:14.  

Vi ska nu gå vidare med att föreslå en tolkning av 2:14, och samtidigt belysa hur 

anknytningen kan se ut. Vi inleder med hur tankekedjan löper genom versen. 

 

2.2.4  Förslag till tolkning av 2 Kor 2:14 

Det här förslaget bygger på att inte betrakta frasen θριαμβεύοντι ἡμᾶς som ett separat 

problemområde i versen. Detta trots svårigheten med att fastställa participets betydelse. 

Eftersom vår lingvistiska genomgång inte gett tillräcklig klarhet gällande betydelsen bör vi 

istället gå en alternativ väg. Mitt förslag är att de båda participen θριαμβεύοντι och 

φανεροῦντι verkar som en enhet i vers 2:14 enligt ett visst mönster utifrån att det första 

participet är försett med ett direkt objekt. Låt oss titta närmare på det!  

 

Vi inleder med en schematisk repetition av versens meningsstrukturer: 

Τῷ δὲ θεῷ χάρις                                                 men tack till Gud,   

                      τῷ πάντοτε θριαμβεύοντι ἡμᾶς    som alltid leder oss i triumf, 

                                                  ἐν τῷ Χριστῷ   i Kristus, 

                                                                  καὶ    och,  

                      τὴν ὀσμὴν τῆς γνώσεως αὐτοῦ    lukten/doften av kunskapen om honom, 

                                      φανεροῦντι δι’ ἡμῶν    uppenbarar/visar upp/gör känd genom oss,                                                                            

ἐν παντὶ τόπῳ·                              på varje plats.  

 

 

 

                                                           
221

 Den troende ärver Kristi lidande och död till att ”döende lida bort” från sin egen syndiga natur, och 

Kristi uppståndelse till nytt liv genom att Guds ande är drivande kraft i den troendes kropp och inte synden. 

Vidare kan ett yttre lidande uppstå för de troende genom förföljelse, även det räknar Paulus som ett inslag i att 

lida med Kristus.  
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Följande led bör observeras: 

                 Τῷ δὲ θεῷ χάρις…..ἐν τῷ Χριστῷ    tack till gud…..(som)..…i Kristus, 

                         τῷ πάντοτε…..ἐν παντὶ τόπῳ    alltid…..på varje plats, 

              θριαμβεύοντι…..καὶ…..φανεροῦντι     leder (oss) i triumf…..och…..uppenbarar, 

                                           ἡμᾶς…..δι’ ἡμῶν     oss…..genom oss. 

Paulus tackar för Guds verkan i Kristus, enligt honom sker något positivt. Vidare är versens 

tempus viktigt, presens, verbskeendet pågår i nuet ”alltid på varje plats”. Så även skiftningen 

av kasusform från ackusativ ἡμᾶς till genitiv ἡμῶν i sista ledet.
222

 

 

Funktionen hos participens verbhandlingar, förhållandet 14a – 14b  

Två klarheter framgår av texten, verbhandlingarna verkar samtidigt, och som följd i två 

parallella led. Detta utifrån att participen är två skilda ord, och uttrycker två olika 

skeenden.
223

 Vi behöver dock förstå mer om dess funktion, specifikt i förhållande till 

varandra. En ledtråd till att ett specifikt mönster för verbskeendet finns i texten är det första 

participets direkta objekt. Konstruktionen har som vi sett varit upphov till en del oklarheter 

men den innehåller samtidigt följande möjlighet.   

ἡμᾶς i kasus ackusativ fungerar som ett ensamt mål för verbhandlingen,
224

 och målet 

medverkar inte i handlingen. Det innebär att verbhandlingen verkar mot/över/på/i det direkta 

objektet, men något mera händer inte. Betydelsen blir att Gud leder apostlarna i ett triumftåg i 

14a utan att något ytterligare sker. Paulus syfte med texten är dock att även redogöra för en 

utåt riktad verkan av Gud som når bortom apostlarna till andra människor. Annars hade hans 

förklaringar av den apostoliska tjänsten i brevet inte haft några skäl. 

Som följd tillfogas 14b med participfrasen φανεροῦντι δι’ ἡμῶν där versens objekt har 

fått en ny funktion. ἡμῶν är böjt i kasus genitiv vars roll är att beskriva området inom vilket 

verbhandlingen utspelar sig, eller handlingens utgångspunkt.
225

 Genom ἡμῶν kan således 

versens verbskeende naturligt gå ut ifrån apostlarna, som alltså först nu genom det andra 

participet får en specifik medverkan i form av att distribuera verbhandlingen.  

                                                           
222

 Samma skiftning finns även i brevinledningen, 1:5                                  2:14 

                                                                                             περισσεύει……ἡμᾶς,     θριαμβεύοντι……...ἡμᾶς, 

                                                                                             περισσεύει……ἡμῶν,    φανεροῦντι…… δι’ ἡμῶν. 

223
 Harris, Second Epistle to the Corinthians, 243. 

224
 Moulton/Turner, Grammar of the New Testament, 51. 

225
 Blomqvist/Jastrup, Grekisk Grammatik, 173. 
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Betydelsen hos participet, uppenbara/göra känd, kombinerat med funktionen hos kasus 

genitiv ger då en följdriktighet som kompletterar innehållet i 14a. Att det pågår en dubbel 

verkan genom versen varav första delen (14a) har funktionen av att stanna inom målet, verka 

fördolt, och den andra (14b) funktionen av att uppenbara (visa upp/göra känd) att något är 

verksamt utåt genom målet. Dock saknar vi en säker kunskap om vad den första 

verbhandlingen har för effekt på apostlarna eftersom betydelsen på θριαμβεύοντι inte kunnat 

fastställas.  

Följande uppställning förtydligar:  

θριαμβεύοντι……..(14a) verbhandlingen verkar inom målet, men hur?  

καὶ……………….indikerar att ett nödvändigt tillägg kommer, 

φανεροῦντι………(14b) verbhandlingen uppenbarar, visar upp, gör känt. 

I tolkningen ses således participen som en i nuet verkande enhet, med två olika rörelser, som 

utgör ett nödvändigt komplement till varandra.  

 

Kort sammanfattning 

Genom en sådan här tolkning får flera detaljer i versen klara funktioner. Först versens tempus, 

participen verkar inte något diffust på samma gång längre, utan tankekedjan i mönstret ger 

versen en stadig rörelse. Vidare besväret med att det första participet är försett med ett direkt 

objekt, nu stämmer inte endast frasens grammatik utan konstruktionen får även en motiverad 

funktion. Det känns logiskt att det är just ett direkt objekt, inte förvånande. Vidare faller både 

grammatik och innebörd hos det andra participet, uppenbara/göra känd väl in i 

sammanhanget. Således finns här ett rimligt förslag på hur rörelsen kan verka genom versen, 

nu återstår att tillfoga en passande teologisk innebörd. 

 

2.2.5 Mönstret för verbskeendet prövat mot kontexten i 2 Kor  

Vi ska nu notera tre texter som exempel där vi kan läsa in den ovan gjorda tolkningen.
226

 

Texterna är även kommenterade så att de anknyter till Paulus övergripande teologi.  

Vi börjar med en schematisk mycket nedbantad överblick av huvudtråden i Paulus 

argumentation genom 2:14-7:1 för att överblicka var i brevets sammanhang som de tre 

texterna befinner sig:  
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 Harris, Second Epistle to the Corinthians, 338, 357, 411, Johansson, Andra Korintierbrevet 1, 110, 

124, 142. 
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De tre aktuella texterna är följande:   

 4:10-12, (beskriver var och när verbhandlingarna är verksamma – nutid).  

De här verserna utgör en teologisk summering av 4:7-9 i brevet vilka redogör för de 

lidanden som apostlarna erfar när de utåt praktiserar den inre uppenbarelse av anden 

som beskrivits precis före i 2:14-4:6.227  

 4:16-18, (beskriver hur verbhandlingarna verkar, och dess syfte – framtid). 

De här verserna inleder en kompletterande utveckling (4:16-5:10) till vad som sagts 

tidigare i 4:7-15. Temat i 4:16-5:10 utgörs av hoppet och förvissningen om en 

framtida uppståndelse tillsammans med Kristus, och att därför även kunna förstå, och 

”stå ut med” att lida tillsammans med honom (Rom 8:17).
228

  

 5:14-15, (beskriver upphovet/källan till varför verbhandlingarna verkar – dåtid). 

De här verserna är en del av 5:11-6:10 där Paulus summerar sin redogörelse (2:14-

5:10) för vad den andliga tjänsten innebär. Fokus ligger på nuet, att tjänsten är en 

försoningens tjänst (18c), och att dess upphov är att Gud försonat människans synd 

med sig själv genom Kristi död och uppståndelse (14-15, 18a/b-19a/b, 21). Som följd 

är Paulus och medhjälparna utrustade med försoningens ord (19c, se även 2:17b, 

12:19, 13:3) och vädjar till korinthierna att de skall försonas med Gud (20, 6:1).
229

 

 

 

 

                                                           
227

 Harris, Second Epistle to the Corinthians, 345.  

228
 Johansson, Andra Korintierbrevet 1, 124-7. 

229
 Johansson, Andra Korintierbrevet 1, 142-5. 

          2:14-4:6  

Andens uppenbarelse 

av doften av 

kunskapen om Gud. 

Andens nya förbund 

genom Kristus bryter 

in i bokstavens 

gamla förbund 

genom Mose.  

 

         4:7-5:10  

”Skatten i lerkärl” –  

andens tjänst. 

Oglamoröst genom 

Kristi lidande, men 

med Guds kraft och 

härlighet i hopp om 

evig uppståndelse 

med Kristus. 

 

        5:11-6:10  

Således, genom 

försoningens tjänst 

och ord med Guds 

kraft verksam här 

och nu vädjar vi: 

”Låt försona er med 

Gud!” 

 

         6:11-7:1  

”Gå inte i par med 

dem som inte tror!” 

”Då vi alltså har 

dessa löften, låt oss 

rena oss från allt 

orent från kött och 

ande!” 
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2 Kor 4:10-12 

10
πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι περιφέροντες, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ 

Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν φανερωθῇ. 
11

ἀεὶ γὰρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνατον 

παραδιδόμεθα διὰ Ἰησοῦν, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ φανερωθῇ ἐν τῇ θνητῇ σαρκὶ 

ἡμῶν. 
12

ὥστε ὁ θάνατος ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται, ἡ δὲ ζωὴ ἐν ὑμῖν.
230

  

 
10

alltid bär vi runt Jesu död i kroppen, för att också Jesu liv ska uppenbaras 

(synliggöras/göras känt) i vår kropp.
11

Ty alltid överlämnas vi som lever till döden för 

Jesu skull, för att också Jesu liv ska uppenbaras i vårt dödliga kött (vår dödliga kropp). 
12

Därför/alltså verkar döden i oss och livet i er.  

Här ska vi observera den tvådelade process som framställs, ett bärande av Jesu död och av 

Jesus liv. Att det är ἵνα καὶ för att också livet från Jesus ska φανερωθῇ uppenbara sig/göras 

känt i apostlarnas kroppar, som de överlämnas till att bära runt τὴν νέκρωσιν τοῦ Ἰησοῦ Jesu 

död, ἐν τῇ θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν i vårt dödliga kött medan de lever.
231

 Jesu död och liv är alltså 

verksamma samtidigt inom Paulus och hans medhjälpare enligt ordningsföljden Jesu död som 

förutsättning för att Jesu liv ska bli synligt. Att processen utvecklas och förstärks i vers 11 och 

summeras i vers 12 visar samtidigt att temat utgör en grundsats i Paulus tankekedja.
232

  

I de här verserna kan vi således se vårt förslag till den dubbla funktionen hos participen 

i vers 2:14, samt att en teologisk innebörd tillkommer till det första participet, en pågående 

verkan som resulterar i ett avslutande – död, och en pågående verkan som resulterar i det som 

tillkommer – uppenbarelse av liv. Samtidigt kan vi observera att mönstret är detsamma som i 

Rom 8:17 där den troende ärver med Kristus, om vi lider tillsamman med honom (Kristus) för 

att också bli förhärligade tillsammans med honom.   

Här bör även följande viktiga paralleller observeras: Tidsangivelsen i 4:10-12, πάντοτε 

alltid (vilken märker ut tiden för när apostlarna bär Jesu död och liv), förekommer även 

betonat i 2:14a (τῷ πάντοτε) och anger när verbhandlingarna i vers 14 är verksamma. 

Samtidigt harmonierar beskrivningen i 4:10-12 av att Jesu död och liv uppenbarar sig inom 

apostlarnas kroppar för att Jesu liv ska uttryckas ut ur dem med platsangivelsen i 2:14b. Där 

verkar verbhandlingarna i presens ἐν παντὶ τόπῳ på varje plats och uttrycks med δι’ ἡμῶν 

genom oss.   
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 Textkritik: Vers 10 har en textkritisk anmärkning och följande alternativa läsart finns: τοῖς σώμασιν: א

0243.326. 1739. 1881 pc r t vg sy
p 
bo
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; Or. Vers 11 har en textkritisk anmärkning och följande alternativa läsart  
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F G a b sy
p
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Tert Ambst. Nestle Aland, 478. 
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 Thrall, A Critical and Exegetical Commentary, 334-5. Furnish, 2 Corinthians, 283.  

232
 Johansson, Andra Korintierbrevet 1, 115. Harris, Second Epistle to the Corinthians, 347-9. 
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2 Kor 4:16-18 

16
Διὸ οὐκ ἐγκακοῦμεν, ἀλλ’ εἰ καὶ ὁ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος διαφθείρεται, ἀλλ’ ὁ ἔσω 

ἡμῶν ἀνακαινοῦται ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ. 17
τὸ γὰρ παραυτίκα ἐλαφρὸν τῆς θλίψεως ἡμῶν 

καθ’ ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολὴν αἰώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ἡμῖν, 
18

μὴ 

σκοπούντων ἡμῶν τὰ βλεπόμενα ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπόμενα, τὰ γὰρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, 

τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα αἰώνια.
233

 
16

Därför räds vi inte och tappar modet, utan/för även om vår yttre människa bryts 

ner/förstörs, förnyas vår inre människa dag för dag. 
17

Ty våra kortvariga/tillfälliga lätta 

lidanden bereder en övermåttan evig tyngd av härlighet åt oss, 
18

som inte riktar blicken 

mot det synliga utan mot det osynliga, ty det synliga är förgängligt men det osynliga är 

evigt. 

Även här i vers 16 kan vi se förslaget till den dubbla funktionen på participen i vers 2:14, men 

nu beskriven i andra ordalag. Ett pågående avslutande genom nedbrytande, och ett pågående 

tillkommande genom förnyelse dag för dag, med samma tempus presens.   

Här ska vi även observera lidandets roll, och vad Paulus anger för skäl för det. Vers 17 

innehåller en tydlig kontrastering, den är överlastad med fraser för att särskilja lidandet mot 

en kommande härlighet.
234

  

17a: τὸ γὰρ……...τῆς θλίψεως ἡμῶν, Ty……vårt lidande 
235

 

- παραυτίκα, tillfälliga (just nu varande för den här stunden) 

- ἐλαφρόν, lätta (som väger lätt/är utan betydelse när de jämförs med) 

17b: κατεργάζεται ἡμῖν, bereder åt oss 
236

 

- καθ’ ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολήν, bortom/i övermått till övermått 

- αἰώνιον, evig (utan slut) 

- βάρος δόξης, tyngd av härlighet 

Paulus markerar alltså att lidandet är något positivt som bereder en stor härlighet i en framtida 

evig tillvaro.
237

 Vidare att nyckeln till processen är att de fokuserar ”mot det osynliga”, vilket 

enligt Paulus är bestående och ”evigt” (18). Här behöver vi observera att temat genom 4:16-

5:10 är att tydliggöra den här processen och specifikt vad som är dess slutmål: ἵνα καταποθῇ 

τὸ θνητὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς, för att det som är dödligt ska uppslukas av livet (5:4c).
238

 Motivet för 

lidandet är alltså att det bidrar till att döden ska övervinnas av livet, och det har vi sett tidigare 
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 Textkritik: Vers 16 har två textkritiska anmärkningar och följande alternativa läsarter finns: 1. 

ἐκκακοῦμεν: C D
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 Ψ 0243. 33. 1739. 1881 m. ἐγκακοῦμεν: p
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 Johansson, Andra Korintierbrevet 1,120. 
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 BDAG: παραυτίκα 772, ἐλαφρὸν 314.  

236
 BDAG: καθ’ ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολὴν 1032, αἰώνιον 33, βάρος 167, δόξης 256-8.  
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 Thrall, A Critical and Exegetical Commentary, 347. Se även Rom 8:17ff. 
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 Harris, Second Epistle to the Corinthians, 389-90. 
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är grundstenen i den eskatologiska frälsningsprocess som Paulus försöker förmedla.
239

 

Således spelar lidandet en nyckelroll i 2 Kor, vilket även kan ses i den grekiska 

satsbyggnaden i vers 5:5 som markerar att det är Gud som berett för skeendet genom sin 

ande.
240

 

 

2 Kor 5:14-15 

14
ἡ γὰρ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ συνέχει ἡμᾶς, κρίναντας τοῦτο, ὅτι εἷς ὑπὲρ πάντων 

ἀπέθανεν, ἄρα οἱ πάντες ἀπέθανον· 
15

καὶ ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν, ἵνα οἱ ζῶντες μηκέτι 

ἑαυτοῖς ζῶσιν ἀλλὰ τῷ ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθανόντι καὶ ἐγερθέντι.
241

 
14

Ty Kristi kärlek pressar/driver på/lämnar oss inget val, vi har bedömt/kunnat 

urskilja/förstått detta, att en har dött för alla, således har alla dött. 
15

Och han dog för 

alla, för att de som lever inte skall leva för sig själva utan för honom som dog och 

uppväcktes för dem. 

Här bör tankekedjan förtydligas något.
242

 Enligt vers 14 har alla människor dött på grund av 

att Kristus har dött. Vilket ligger i linje med Rom 6:6 där Kristus har dött för att bryta syndens 

makt. Hans död utgör således en dom över synden som leder till försoning för alla människor, 

och som följd hänvisas de i vers 15 till att leva för Kristus och erhålla liv genom hans 

uppståndelse.
243

   

Här ska vi titta lite närmare på versernas tempusformer. Verbskeendet i 14a συνέχει 

pressar/driver på/lämnar uttrycks i presens, ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ Kristi kärlek verkar således 

i nuet. Samtidigt är Kristi och allas död ἀπέθανεν/ον i 14b uttryckt i aorist, vilket i det här 

sammanhanget rimligast tolkas som dåtid. Enligt samma ordning uttrycks οἱ ζῶντες de som 

lever i 15b i presens, och ἀποθανόντι καὶ ἐγερθέντι som dog och uppväcktes för dem i aorist 

(dåtid). Här finns alltså en åtskillnad, Kristi kärlek verkar i nuet för dem som lever för Kristus, 

som en konsekvens av Kristi tidigare död och uppväckande. 

Det här mönstret följer sedan genom stycket 5:11-6:10 varav vi skall notera följande: 

Att Gud καταλλάξαντος ἡμᾶς…..διὰ Χριστοῦ försonade oss…..genom Kristus från synden 

med sig själv,
244

 καὶ δόντος ἡμῖν τὴν διακονίαν τῆς καταλλαγῆς och gav oss försoningens 

tjänst (5:18), καὶ θέμενος ἐν ἡμῖν τὸν λόγον τῆς καταλλαγῆς och placerade försoningens ord i 
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 Dunn, The Theology of Paul the Apostle, 483. Se även Rom 8:17, Fil 1:29-30, 1 Tess 3:3-4. 
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oss (19),
245

 är uttryckt i aorist (dåtid). Men den andens kraft som finns i försoningens tjänst 

och ord (20b/c) är verksam i nuet.
246

 

Här kan vi således dels notera att Paulus eskatologiska frälsningsprocess är verkande, 

dels även urskilja vårt tolkningsförslag till den dubbla funktionen på participen i vers 2:14: En 

pågående fördold verkan genom Kristi kärlek som resulterar i ett avslutande – död, och i det 

som tillkommer – uppenbarelse av liv, genom att de troende inte lever för sig själva utan för 

honom som dog och uppväcktes för dem. 

 

Sammanfattning 

Jag har föreslagit att participen i vers 2:14 verkar i nuet som en enhet efter ett visst mönster, 

och att mönstret utgör tankekedjan genom versen. Jag har även noterat tre textpassager i 

versens kontext där tankekedjan tydligt går att urskilja, och som även lägger till ett teologiskt 

innehåll till funktionen. Vi kan nu komplettera uppställningen från sidan 46 på följande sätt: 

14a:(θριαμβεύοντι – som leder…(oss)…i triumf)……den troende leds in i att:  

 Kristi död verkar invärtes,  

 nedbrytande på den ”yttre” människan,  

 försonande mot synden och den onda naturen,               

 upphovet är Kristi tidigare korsdöd,  

 och det utförs av Guds ande, ἐν τῷ Χριστῷ,   

καὶ………………………...nödvändigt tillägg. 

14b:(φανεροῦντι – och uppenbarar)……den troende leds in i att:  

 Kristi liv verkar invärtes,  

 till förnyelse av den ”inre” människan, 

 uppenbarelse av kunskap om Kristus och kraft från Gud, 

 upphovet är Kristi tidigare uppståndelse till liv, 

 för att kunskapen och kraften ska förmedlas till människor,  

 det utförs av Guds ande, och kan leda till förföljelse. 

Genom att jämföra den här uppställningen med sammanfattningen av punkt 2.2.2/3 kan 

vi nu observera att den retoriska betoningen i 2:14 (2.2.1), innehållet i Paulus övergripande 

teologi (2.2.3), vår tolkning av 2.14 med det teologiska klargörandet från kontexten i 2 kor 
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(2.2.4/5) följer samma genomgående mönster. Vidare att termen Χριστὸς brukas centralt av 

Paulus för att kommunicera mönstret, i synnerhet ἐν Χριστῷ.     

 

2.2.6 Jämförelse romersk triumf – Paulus triumf  

Vi ska nu fortsätta med att jämföra framställningen av den romerska triumfen från punkt 2.1.2 

med det material som jag lyft fram i tolkningen av metaforens sakhälft. Detta för att notera 

likheter och olikheter. Jämförelsen är gjord i följande ordning: 

 Triumfatorns roll – Paulus triumf 

 Yttre synliga lidanden – Paulus triumf 

 Inre fördolt lidande och gudsuppenbarelse – Paulus triumf 

 

Triumfatorns roll  

Förutom att demonstrera imperiets makt var syftet med triumfen att visa upp triumfatorn som 

stridsherre och segrare, vidare dennes makt över de fångar som leddes fram. Detta gjordes 

genom att återge segern över fienden med en utställning på vagnsflak i processionen, leda 

fångarna i vanära i tåget, och som regel avsluta med att avrätta fångarna i fängelsehålan 

bredvid Jupiterstemplet. 

 

Paulus triumf 

Här finns en parallell utifrån 2 Kor 5:14c-15, ”att en har dött för alla, således har alla dött”. 

Och han dog för alla, för att de som lever inte skall leva för sig själva utan för honom som 

dog och uppväcktes för dem.
247

  

Genom Kristi försoningsdöd bryter Gud kraften i Paulus synd och hans destination till 

att dö. Brottet verkar inom honom på ett sådant sätt att hans enda möjlighet till fortsatt liv 

finns genom anden ἐν Χριστῷ.
248

 På det viset visar Gud sin nedbrytande makt över Paulus 

kroppsliga otillräcklighet och köttsliga natur, och han kan beskriva sig som korsfäst med 

Kristus. Som personlig uppgift leds han sedan av anden i ἡ διακονία τοῦ πνεύματος, eller som 

han också uttrycker τὴν διακονίαν τῆς καταλλαγῆς försoningens tjänst (5:18), rustad med τὸν 

λόγον τῆς καταλλαγῆς försoningens ord (5:19). Hans huvudsakliga uppgift är att hjälpa andra 

människor till samma försoning.
249

 Genom sin tjänst förnyas han till Kristi härlighet. Gud 

                                                           
247

 Se även Rom 14:7-9, Gal 2:19-20, 3:22. 

248
 Se Rom 8:1-17. 

249
 Καταλλάσσω: Se not 249. 
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demonstrerar på det här viset sin makt över aposteln, och vidare genom aposteln ut till 

omgivningen (2 Kor 2:14). 

En väsentlig olikhet mellan bilderna är att Guds roll som triumfator erbjuder utbyte av 

synd mot Guds rättfärdighet (5:21) i Paulus alternativ. Bilderna är således likadana men 

triumfatorns syften är olika. Den romerske triumfatorn leder till död, men Gud leder genom 

Paulus från död, till liv i Kristus. En till olikhet är att Paulus tackar Gud för att bli ”ledd i 

triumf”, men något liknande har jag inte noterat någostans gällande den romerska triumfen. 

 

Yttre synligt lidande/förföljelse  

I triumftåget leddes fångarna inför tillfälligt byggda läktare med åskådare. Därifrån kom 

tillrop, skratt, applåder, hån, trakasserier glåpord med mera. Det kunde vara en mycket rå och 

hätsk stämning. Detta var ett av syftena med processionen som ett ”folkligt lustspel”. Den 

besegrade skulle visas upp och vanhedras.  

  

Paulus triumf 

I 2 Kor 4:8-9, 6:4-10, 11:23-27 beskrivs olika former av yttre lidanden. Detta görs även i 1 

Kor 4:9-13, varav 4:9, 10b, 12b, 13a utgör nästan exakta likheter med förebilden. Där 

beskriver Paulus att apostlarna upplever sig vara dömda till döden, uppvisade inför och 

verbalt trakasserade av allmänheten i sin tjänsteutövning. 

I de resterande texterna beskrivs vidare svaghet, törst, hunger, hemlöshet, nöd, 

fångenskap, trångmål, vilket bör vara rimliga tillstånd bland de fångar som leddes i ett 

romerskt triumftåg, men även fattigdom, förföljelse, svält, grovt fysiskt våld, olyckor, stora 

risker och faror, vilket är mindre troliga, eller icke troliga tillstånd för dem som leddes i 

triumftåg.
250

 Således finns här två perspektiv, en detaljerad bild som stämmer med den 

romerska trumfen, men även en varierande bild av utsatthet i apostlarnas tjänst som inte 

stämmer med förebilden, men som knyter an till den genom att referera till själva utsattheten. 

 

Inre lidande och gudsuppenbarelse 

Det bör ha varit mycket smärtsamt för fångarna att ledas fram i triumftåget. Då avser jag ett 

vanligt mänskligt känslomässigt lidande för sin egen skull. En källa framställer att även 

åskådare uttryckt känslor av lidande (starkt tagit illa vid sig), detta för att barn till fångarna 

                                                           
250

 Att vara utsatt för fattigdom, svält och grovt fysiskt våld framstår som en troligt, men är kanske 

snarare förknippat med att vara en romersk fånge, än att just ledas i triumftåget. Att uppleva verbal förföljelse 

passar i tåget, men fysisk förföljelse, olyckor, stora risker och faror är mer tveksamt. 
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leddes fram i processionen.
251

 Dock nämns inte någon form av gudsuppenbarelse i de källor 

som framställer den romerska trumfen.
252

  

 

Paulus triumf     

I Paulus framställning är gudstriumfen också mycket smärtsam (2 Kor 1:8-9), här finns 

således en tydlig parallell.  Men samtidigt finns det också två väsentliga avvikelser. Hos 

Paulus är perspektivet helt och hållet knutet till Kristus, och ett lidande för/tillsammans med 

honom, så som det beskrivs i 2 Kor 1:5. Någon sådan form av lidande beskrivs inte i 

anslutning till triumfen. Vidare beskrivs inte heller någon form av osynlig andlig 

uppenbarelse, eller inre förändring genom gudomlig kraft i samband med triumfen, i 

synnerhet inte genom någon inblandning av den kristna guden.  

Således utav tre teman på den här punkten är det endast ett som harmonierar mellan den 

romerska triumfen och Paulus framställning. Men paradoxalt nog framstår just lidandet med 

Kristus genom anden som Paulus möjlighet till att metaforen ska fungera. 

 

 

3. Sammanfattning/slutsatser  

3.1 Sammanfattning  

Jag har försökt redogöra för de exegetiska problem som uppstår vid tolkningen av metaforen 

θριαμβεύοντι ἡμᾶς i 2 Korintierbrevet 2:14a. Dels lingvistiskt, att betydelsen på verbet 

θριαμβεύω är svår att fastställa, och att det kan orsaka besvär att frasen är försedd med ett 

direkt objekt. Dels teologiskt, att vid prioritet för den bild som har bäst exegetiskt stöd, den 

romerska triumfen, så framträder en väldigt grov och våldsam bild av Guds handlande i 

metaforen. Innebörden blir att Paulus och hans medhjälpare leds av Gud som fångar i ett 

Kristi triumftåg mot en trolig avrättning, vilket är en svårhanterlig teologisk föreställning.  

Vidare har jag inventerat hur metaforens bildhälft har tolkats, dels systematiskt utifrån 

de nämnda problemen, dels kronologiskt från ca 300 e. kr. fram till idag. Det samlade 

intrycket är att metaforen varit svårtolkad och att det fortfarande inte är fastställt vad Paulus 

försöker beskriva med den.  

I bearbetningen har jag samtidigt observerat att det saknas ett försök att tolka metaforen 

utifrån det perspektiv som jag uppfattar som grundläggande för 2 Kor: Paulus beskrivning av 

                                                           
251

 Williamsson, s. 322-3. 

252
 Förutom att under triumfens första århundraden skulle triumfatorns utseende likna guden Jupiter (se 

not 59). Den traditionen hade dock helt försvunnit vid Paulus tid. Versnell, Triumphus, 92-3. 

http://www.zhubert.com/word?word=θριαμβεύοντι&root=θριαμβεύω&number=686154
http://www.zhubert.com/word?word=ἡμᾶς&root=ἐγώ&number=686155
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hur Guds ande verkar osynligt för och genom de troende som menar sig vara i Kristus. Detta 

trots att frasen ἐν τῷ Χριστῷ utgör metaforens sakhälft. Min avsikt med det här arbetet har 

därför varit att i någon mån försöka fylla det tomrummet.     

I uppsatsens argumentation har jag respekterat att frasen är försedd med ett direkt 

objekt, samt utgått från ett förtydligande från slutet av 1800 talet att participet θριαμβεύοντι är 

distinkt transitivt. Det betyder att triumfen riktas direkt mot Paulus och medhjälparna utan att 

de medverkar. Vidare har jag följt det övervägande exegetiska stödet för att den romerska 

triumfen utgör bild till metaforen, med följden att den svårhanterliga teologiska 

föreställningen uppstår. Den har jag bemött genom följande perspektiv: Om Paulus avser den 

romerska triumfen med metaforen, vad lägger han då för innehåll i bilden? Hur menar han att 

den verkar? Vad är det som sker i bilden som han vill kommunicera? Utifrån perspektivet har 

sedan det konkreta ämnet varit, ifall Paulus försöker beskriva att det pågår en fördold 

invärtes process av Guds ande för de troende I Kristus som kan liknas vid en romersk triumf?  

Därefter har jag försökt belysa en retorisk betoning inom Paulus teologi som verkar 

inom metaforens sakhälft ἐν τῷ Χριστῷ, för att pröva om det är möjligt att passa in den 

romerska triumfen som bildhälft till sakhälften. Jag ska nu redogöra för de slutsatser som jag 

har kommit fram till i arbetet.  

 

3.2 Slutsatser och svar på uppsatsens fråga 

Jag inleder med en slutsats utifrån analysen som visar vilket utgångsläge tolkningen av 

metaforen bör ha. Den är indelad i punkt 1 och 2.   

1. En första detalj är om det finns en kontaktyta mellan Paulus teologi och bilden av den 

romerska triumfen? Här har jag belyst ett stöd i 2 Kor och Paulus övriga teologi för en 

pågående ”lida tillsammans med Kristus” aspekt (ex 2 Kor 1:3-10). Den består av hur anden 

leder in i och verkar ett försonande lidande och nedbrytande av människans syndiga natur i 

nuet, genom Kristi tidigare lidande/död på korset som nedbrytande kraft. Samt att Paulus 

betonar denna process som nödvändig för att Jesu liv och Kristi kraft skall uppenbaras genom 

apostlarnas dödliga kroppar. Här finns således en grund för att ἡ διακονία τοῦ πνεύματος ska 

kunna verka, och en kontaktyta mellan Paulus text och lidandet i triumfen som gör att bilden 

kan fungera.   

2. En andra detalj är om metaforen behöver inventeras genom dess samverkan med 

innehållet i 2 Kor, och övriga Paulusbrev? Detta är en något egendomlig fråga, för svaret 

borde väl logiskt vara ett ”ja”, men den motiveras av att den tidigare bearbetningen nästan 

uteslutande har kretsat kring innehållet i metaforens bildhälft. Detta har lett till betydande 

http://www.zhubert.com/word?word=θριαμβεύοντι&root=θριαμβεύω&number=686154
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problem i tolkningen, dels för att materialet till bildhälften är för begränsat (se som exempel 

bearbetningen av verbet θριαμβεύω, sid 23ff), dels för att materialet består av andra källor än 

Paulustext och därför inte primärt anknyter till metaforens sakhälft. Som respons på det har 

jag fokuserat på sakhälften, och specifikt framställningen av andens verkan i nuet. Detta 

utifrån att ἡ διακονία τοῦ πνεύματος utgör tema i vers 2:14, och är dominerande ämne i 2 Kor. 

En sådan strategi har öppnat för lösningar på problemen med bildhälften. 

Av dessa två inledande detaljer har jag dragit slutsatsen att kontaktytan, lidandet 

tillsammans med Kristus, ihop med Paulus framställningar av hur anden verkar inom ἡ 

διακονία τοῦ πνεύματος bör bilda utgångsläge för tolkningen av metaforen. Där uppenbaras 

den vishet och den kraft som tjänsten för anden tycks fodra.
253

 Detta samspelar väl med bilden 

av triumfen och brevinnehållet i 2 Kor. Med en sådan grund ska vi se vidare på några av de 

problemen vi noterat i metaforen. 

 

Inledningsvis drar jag slutsatsen att det uppstår problem i tolkningen om man utesluter lida 

med Kristus-aspekten från metaforen. Som jag försökt visa är den aspekten mycket väl 

utvecklad i sakhälften och har såpass god passform till bildhälften att de övriga lösningarna vi 

noterat tenderar att fungera sämre eller inte alls.
254

 Det blir besynnerligt att byta till en bild 

med en annan aspekt, som Georg G. Findley har gjort, eller endast utesluta aspekten, som 

Rory B. Egan har gjort.
255

 Man måste då förklara hur ἡ διακονία τοῦ πνεύματος kan verka 

utan lidandet med Kristus, vilket blir svårartat utifrån innehållet i sakhälften. Till exempel hur 

förklarar man Paulus positiva referens till lidandet (2 Kor 1:3-7), att det renar från synd (4:16-

17), så att han tackar för det (2:14a)? Detta pekar mot att Findley och Egan inte noterat 

ordentligt hur sakhälftens innehåll ser ut.  

 

Samtidigt har vi som motpol även noterat en tydlig kritik mot lidandet, och då primärt 

martyrieaspekten i metaforen. Calvin, Findley och Egan reagerar på grovheten i den äldsta 

tolkningen, vilket kan vara förståeligt och någon form av lösning är önskvärd.  

Här bör frågan ställas hur exegesen ser ut som ligger till grund för deras reaktion? Vi 

har sett i analysen att Paulus primära referens till att bruka metaforen inte är martyrium, utan 

andens ledande in i lidande/död med Kristus för helgelsens skull genom hans tjänst. I 2 Kor 

                                                           
253

 Se som exempel Paulus framställning av sig själv som ”korsfäst tillsammans med Kristus” (Gal 2:19-

20), visheten från Gud (1 Kor 2:6-16), och talet om att ”korset inte ska förlora sin kraft” (1 Kor 1:17-18).  
254

 Jag kan sträcka mig till att hävda att merparten av innehållet i Paulus texter är uppbyggda på aspekten.  

255
 Findley, se sidan 20, Egan, se sidan 21. Observera att deras lösningar på problemen med metaforen 

överlag betraktas som tämligen bristfälliga. 
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betonas således förföljelse på flera ställen, men inte martyrdöd på samma sätt.
256

 I den tidiga 

kyrkans tolkning har vi dock noterat en betoning av martyrieaspekten i metaforen, även det 

kan vara förståeligt i en kontext med grov förföljelse och martyrium. Men det har även 

resulterat i en överdimension så att metaforen blivit väldigt grov. Detta samspelar inte med 

Paulus referens till metaforen. Vad jag kan se reagerar Calvin, Findley och Egan på en 

grovhet i metaforen som inte följer Paulus framställning, utan följer ett skeende i den tidiga 

kyrkan och dess kontext. 

Min slutsats gällande problemet är att martyrieaspekten i bildhälften har fått för stort 

utrymme i den tidiga kyrkans tolkning, och det har lett till en felaktig förståelse i tolkningen. 

Dels att metaforen kan upplevas som oförståeligt grov, och tycks ”skrämma bort” 

läsaren/tolkaren. Dels att en sådan tolkning ”skymmer” lidandeaspekten i sakhälften, och 

samtidigt den primära referensen till Paulus intention med att bruka bilden.  

Här vill jag understryka att martyrieaspekten har sin plats i metaforen det är helt klart, 

den svåra frågan är hur stort utrymme aspekten har fått i Paulus tänkande när han skrev 

brevet.  

 

Min avslutande slutsats gäller den språkliga konstruktionen av vers 2:14. Vi har ju noterat en 

del oklarheter kring bildhälften θριαμβεύοντι ἡμᾶς i analysen. Här orsakade satsens 

grammatik med ett direkt objekt en del huvudbry utifrån att tolkaren då skulle behöva 

acceptera en ”för grov” metafor om man väljer det goda exegetiska stödet för triumfen. 

Vidare har betydelsen hos verbet θριαμβεύω inte kunnat fastställas.  

Vad gäller grammatiken så vid val av punkt 1 och 2 ovan som jag föreslagit som 

utgångsläge för tolkningen så uppstår inte de grammatiska problemen med frasen, lida med 

Kristus-aspekten fodrar nämligen ett distinkt transitivt particip och ett direkt objekt i satsen. 

Då kan Gud verka ensam i vers 2:14a och driva Paulus och medhjälparna med sin ande. Detta 

ligger helt i linje med det grammatiska klargörande som vi sett i analysen.  

Vad gäller participet θριαμβεύοντι så återstår det att ta fram en text med en passande 

betydelse, dels så att grovheten blir rimlig i metaforen, dels så att hela vers 2:14 får ett 

komplett innehåll. Jag föreslog i analysen en grammatisk och teologisk tankekedja som rör sig 

genom vers 2:14, och som bygger på att versens två particip ska ses som en verkande enhet 

med två betydelser (se sammanfattning på sidan 50). Jag vill nu slutföra och göra tankekedjan 

komplett med följande förslag till en parafras som redogör för en innebörd hos participet:   

                                                           
256

 Snarare nämns att Gud beskyddar från martyrium (2 Kor 1:10). 

http://www.zhubert.com/word?word=θριαμβεύοντι&root=θριαμβεύω&number=686154
http://www.zhubert.com/word?word=ἡμᾶς&root=ἐγώ&number=686155
http://www.zhubert.com/word?word=θριαμβεύοντι&root=θριαμβεύω&number=686154
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”Men Gud vare tack som alltid leder oss i nedbrytande av/döende bort från vår 

syndiga natur ἐν τῷ Χριστῷ och uppenbarar doften av kunskapen om honom genom oss 

på varje plats”. 

Τῷ δὲ θεῷ χάρις τῷ πάντοτε θριαμβεύοντι ἡμᾶς ἐν τῷ Χριστῷ καὶ τὴν ὀσμὴν τῆς  

γνώσεως αὐτοῦ φανεροῦντι δι’ ἡμῶν ἐν παντὶ τόπῳ· 

Det här förslaget ligger i linje med versens grammatik. Det är tolkat utifrån punkt 1 och 2 

ovan, således samverkar det med lidandet med Kristus-aspekten och med lidande-aspekten i 

bilden av den romerska triumfen. Det tillfogar en specifik teologi som har en tydlig förankring 

i Paulus texter, och utgör samtidigt ett förslag till en betydelse hos participet θριαμβεύοντι. 

Vidare är ”tvånget” över tolkaren att acceptera en ”för grov” metafor om man godtar det 

exegetiska stödet för den romerska triumfen, mildrat till att behöva godta ett lidande med 

Kristus i metaforen. Antingen endast ett invärtes lidande, eller även ett yttre lidande. Detta 

betyder inte att martyrskap är uteslutet, utan det betyder att risken för martyrskap finns om en 

sådan sorts förföljelse uppstår.  

 

Metaforens paradox 

Samtidigt vill jag även nämna en lite märklig paradox som är inblandad i metaforen. Den här 

uppsatsens tolkning bygger ju på att det inre fördolda andliga perspektivet vi noterat är 

korrekt och utgör grund för hur metaforen är tänkt att fungera. Men något sådant perspektiv 

finns inte i anslutning till den romerska triumfen, alltså ingen motsvarighet till att ledas och 

erhålla kunskap från någon gud, genom gudens ande, eller att ”transformeras från död mot/till 

liv”, i synnerhet inte på ett sådant sätt att man kan omtala sig själv som ”korsfäst tillsammans 

med Kristus”.  

Det är istället i det yttre perspektivet som bilden finner bäst stöd i Paulus text. Där finns 

nästan en full motsvarighet till triumfen, där Paulus och medhjälparna upplever sig vara lägst 

prioriterade av Gud, dömda till döden, uppvisade inför människor, och verbalt trakasserade av 

allmänheten (se punkt 2.6.2). Men den beskrivningen förekommer egendomligt nog inte i 2 

Kor, utan i 1 Kor (4:9, 12b, 13a) vars innehåll endast mycket sparsamt berör ἡ διακονία τοῦ 

πνεύματος (se till exempel 4:1). 

Men trots denna obalans i metaforens sakhälft fungerar den ändå gentemot bildhälften, 

Paulus och medhjälparna lider tillsammans med Kristus som korsfästa i Guds triumf över 

deras köttsliga natur och blir försonade sin synd samtidigt som Guds kraft uppenbaras och 

verkar genom dem i deras andliga tjänst (2 Kor 5:12, 14-6:2).   

 

 

http://www.zhubert.com/word?word=θριαμβεύοντι&root=θριαμβεύω&number=686154
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Avslutning 

Strategin för att tolka metaforen har varit att analysera dess sakhälft, primärt för att svaren på 

problem i bildhälften bör gå att finna där, och för att jag saknade en sådan analys i de källor 

jag har undersökt. Min övergripande slutsats är att den romerska triumfen som bildhälft ligger 

”nära” innehållet i de fakta som vi belyst i sakhälften. Som följd bedömer jag att Paulus högst 

troligt syftade på den romerska triumfen med metaforen. Samtidig betvivlar jag att jag skulle 

komma fram till en sådan slutsats om jag inte hade utgått från punkt 1 och 2 som inledde 

slutsatserna. 

 

Svar på uppsatsens fråga 

Svaret på uppsatsens fråga har jag utformat på följande sätt: 

 

 Paulus försöker med hjälp av metaforen beskriva att Gud utför en 

osynlig/fördold process för de troende som befinner sig under 

andens kraft ἐν τῷ Χριστῷ. Processen består av en eliminering av 

syndens natur och döden och leder till evig härlighet och liv, men 

Paulus har dolt processen bakom en uppseendeväckande bild av att 

Gud leder dem som tillhör honom officiellt som lidande fångar i sin 

triumf även synd och död genom andens ledning. 

 

Epilog  

En sådan slutsats som jag presenterat är inte förnyande i förhållande till ”den vanligaste” 

teologiska uppfattningen gällande metaforen. Vilket är att den romerska triumfen är dess 

förebild. Men jag tror att den kan förnya vad gäller att mer detaljerat försöka förstå vad Paulus 

vill förmedla. Det kan i längden ge en bättre förståelse för metaforen, och förhoppningsvis till 

ett fastställande av verbet θριαμβεύω:s betydelse. 
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