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Abstract: 
In First Corinthians, Paul tries to convince his readers to stay faithful to their congregation and to 

work together to achieve unity and solidarity within their Christian context. In 8:1 - 11:1, he warns 

them of the secular temptation to participate in polytheist temples and to take part in the pagan 

meals there. My main question in this essay is to examine what Paul means that the people in the 

congregation are ”one body”. How is that possible by sharing the one loaf? Christians share their 

unity in the worship of God and cannot, Paul asserts, at the same time accept invitations to dine in 

the pagan temple because that is the same thing as sharing the worship of pagans. Nevertheless, 

Paul is using the exact same model for unity - κοινωνία - that was the tradition of the ancient 

Hellenistic-Roman context. Throughout this essay, I will try to describe for the view of difficulties 

within a Christian context and how this unity is expressed in the community of Corinth in the light 

of the secular surroundings.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

”Eftersom brödet är ett enda är vi  fast många - en enda kropp, för alla får vi del av ett och samma 

bröd” (1 Kor 10:17)  1

Nästan 2000 år har gått sedan Paulus skrev Första Korinthierbrevet och dessa ord säger han i sitt 

brev till den församling som han hade etablerat i Korinth några år tidigare. Samma ord läses 

fortfarande vid momentet brödbrytelsen i många kristna kyrkans nattvardsgudstjänster runt om i 

världen.  Denna uppsats kommer att ha dessa ord i centrum och försöka visa hur det är möjligt att 2

bli en kropp genom att dela bröd tillsammans. 

Första Korinthierbrevet är ett praktiskt brev, adresserat till en specifik grupp på grund av en tuff och 

komplex situation.  Oenighet och splittring har uppstått inom församlingen som fanns i staden 3

Korinth. Paulus fokus i brevet är att göra medlemmarna medvetna om att de faktiskt är att betrakta 

som en familj i egenskap av sitt nya liv i Kristus och uppmanar sina läsare/hörare till tjänstvillighet 

och ödmjukhet gentemot varandra.  Brevets praktiska råd är grundat på teologiska principer som 4

hjälper oss att återskapa den ursprungliga situationen genom att vara uppmärksamma på vad orden 

betydde då de skrevs kontra hur vi kan tolka samma ord i nutid.  

1.2 Problem 

Mitt problem är att Paulus uttrycker sig lite kortfattat och kan vara lite svår att förstå för våra nutida 

öron. Bland annat så fokuserar Paulus genom hela textavsnittet 10:14-22 på att försöka övertyga 

Korinthierna från att avstå från att delta i allt som har med avgudadyrkan att göra samtidigt som 

hela hans pedagogik och undervisning utgår från att de kristustroende är fria från lagen, jfr Rom 7:6 

- νυνὶ δὲ κατηργήθηµεν ἀπὸ τοῦ νόµου = nu emellertid har vi blivit befriade från lagen. Om de 

kristustroende är frälsta på grund av nåd och inte på grund av gärningar så borde detta rimligen 

innebära att det inte spelar någon roll om församlingsmedlemmarna deltar i tempelmåltiderna eller 

 Min egen översättning.1

 Den svenska kyrkohandboken. Stockholm: Verbum, (2010) s 552

 Barrett, C K (2013) The first epistle to the Corinthians. Washington D C: Baker Academic, s 173

 Mitternacht, Dieter och Runesson Anders (2006) Jesus och de första kristna - inledning till nya testamentet. Kristianstad: Verbum, s 4

255
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inte? Jesus själv deltog ju flitigt i syndares måltider, jämför t.ex i Mt 9:10, 11:19. Jag ska försöka ta 

reda på hur Paulus resonerar kring detta. 

Jag har inte funnit några stora anmärkningsvärda textvarianter med språkliga problem vad gäller 

översättningen. Ändringar i texten har kanske gjorts på ett mycket tidigt stadium men verkar inte ha 

lämnat några stora spår efter sig i notapparaten. Öppningen med konjunktionen ὅτι = eftersom (det 

är) kan dock göra det lite knepigt att avgöra om översättningen ska vara eftersom det finns ett bröd, 

en kropp vi många (alla) är eller eftersom vi, många som vi är, är ett bröd.  Verbet εἰµί (= jag är) 5

som i versen ligger till grund för ἐσµεν (= vi är) i ἒν σῶµα οἰ πολλοί ἐσµεν, blir också lite svår att 

översätta. Likaså verbet µετέχω som betyder både att dela och att delta.  

1.3 Frågeställning 

I den här studien söker jag svar på två huvudfrågor:  

1. Vad har Paulus ord till Korinthierna i 1 Kor 10:17 för funktion och innebörd?  

2. Hur är det möjligt för en grupp människor att bli en σῶµά = kropp genom att dela ἄρτον = 

bröd? 

1.4 Metod och syfte 

Syftet för min studie kretsar kring att förstå Paulus. Vad menar han egentligen med brevet han 

skriver till Korinthierna? Jag kommer att utgå från texten i 10:17 och vill försöka förstå hur orden 

skulle bidra till att lösa de problem med splittring och oenighet som fanns inom församlingen. Hur 

ville Paulus att orden skulle tas emot och i förlängningen resultatet av informationen skulle 

utvecklas?  

För att besvara mina två huvudfrågor så har jag som metod valt en så kallad kontextuell analys där 

jag med ordet kontext i första hand syftar på de omgivande texterna och inte på samhälleligt 

sammanhang.  För citat och bibeltexter på svenska kommer jag att göra min egen översättning samt 6

notera om dessa skiljer sig från den översättning som finns i Bibel 2000. Alla grekiska ord, citat och 

texter är hämtade från The Greek New Testament.  Jag kommer i min uppsats att utgå ifrån själva 7

 Barrett, s 2335

 Gerdmar, Anders och Kari Syreeni (2006) Vägar till Nya Testamentet: metoder, tekniker och verktyg för nytestamentlig exegetik. 6

Lund: Studentlitteratur, s 36 - 37

 The Greek New Testament (2012) 4:e rev uppl. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft7
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brevet, vidare till sektionen 8:1 - 11:1, sedan via stycket 10:14 - 22 och slutligen landa vid kärnan, 

nämligen versen 10:17. 

Under analysdelen så kommer jag att titta på texten genom: 

- Fjärrkontext - Skapa en  överblick av hur situationen såg ut i Korinth. 

- Omgivande kontext - Förstå vad Paulus svar på frågan angående församlingsmedlemmarnas 

deltagande i tempelmåltider och om det är tillåtet att äta offerkött eller inte (som  är en fråga som 

församlingsmedlemmarna själva har ställt) innebär. 

- Närkontext - Se hur stycket 10:14-22, som handlar om avgudadyrkan, relaterar till just denna 

fråga 

- Slutligen vill jag landa i 10:17, hur är det möjligt att bli en enda kropp genom att äta bröd 

tillsammans 

Min strävan är att studien både ska fördjupa min egen kunskap inom bibelvetenskap och 

förhoppningsvis även bidra till att berika andra studenters tankar kring paulusforskning. 

1.5 Material och avgränsningar 

Paulus undervisning i Första Korinthierbrevet handlar till största delen om etik och moral, om vad 

som är rätt och vad som är fel. Detta grundar sig i ett teologiskt tänkande (som uppstått på grund av  

Paulus egen erfarenhet vilket han är angelägen om att förklara) vilket sedan lade grunden till 

kristendomen som religion. Jag valde att fokusera just på och kring 10:17 eftersom det är en central 

text som fortfarande aktivt används och på grund av att jag tycker att 8:1 - 11:1 speglar många 

centrala tankar och begrepp inom paulinsk teologi.  

Jag har försökt att välja sekundärlitteratur utifrån hur olika forskare och exegeter har diskuterat 

kring frågan om enheten bland de av Korinthierna som levde i Kristus och hur dessa resonerat 

utifrån detta kring begreppet bröd och kropp.  

Eftersom detta är en C-uppsats med ett begränsat antal sidor så kommer jag inte att skriva något om 

Paulus missionsresor eller de övriga problemen som fanns i Korinth som till exempel orättvisor, 

tron på uppståndelsen, synen på sex och om kvinnans roll i församlingen även om dessa också är 

oerhört intressanta ämnen. Välkända passager i Första Korinthierbrevet som till exempel Kärlekens 

lov i kapitel 13 och kvinnosynen i kapitel 11 kommer jag heller inte att betrakta. Jag har heller inte 
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heller tagit hänsyn till att det i brevet nämns en viss Sosthenes som medförfattare (jfr Apg 18:17, 1 

Kor 1:1). Jag kommer således i min studie enbart att arbeta med 10:14-22 och huvudsakligen 

fokusera på texten i 10:17. 

1.6 Forskningsläge 

1.6.1 Tidigare forskning  

Utifrån min frågeställning i den här studien så har jag valt att titta på de delar av forskningen som 

främst gäller den paulinska lärosatsen ”att vara i Kristus” eftersom det bäst speglar mitt problem i 

att förstå vad Paulus menar. 

Modern paulusforskning har oftast handlat om huruvida Paulus var grundare av en helt ny religion 

eller om han var en reformatorisk missionär inom sin judiska kontext. Var Paulus syfte att utifrån 

sin egen starka kristuserfarenhet på vägen till Damaskus skapa något nytt eller var hans mål att 

omforma sin judiska tradition är frågan som den nytestamentliga exegetiken fortfarande arbetar 

med.  Åsikterna är många och diskussionerna har genom åren varit spretiga. Jag har trots detta 8

försökt att få en tydlig bakgrundsbild till den paulusforskning som ligger till grund för hur vi ser på 

Paulus idag.  

Under 1900-talet har teologen och forskaren Albert Schweitzer varit en av de första att strukturera 

upp och lägga grunden till den Paulusforskning som används av forskare och exegeter idag. Han 

hävdade att uttrycket ”att vara i Kristus” i grunden var en judisk lärosats i motsats till 

”rättfärdigande genom tron” som huvudsakligen talade emot judendomen.  Att leva ”i Kristus” 9

betyder att på ett mystikt sätt vara förenad eller ”inlemmad” i Kristus, vilket var angeläget för 

Paulus eftersom han var övertygad om att den yttersta dagen snart skulle komma.  Schweitzer 10

strukturerade upp fyra grundfrågor som utgör paulusforskningen i ett nötskal: 

Var hör Paulus hemma i dagens religionshistoria? 

Hur ska vi uppfatta hans teologi? 

 Tellbe. ”Paulus i nytt perspektiv - öppningar och återvändsgränder” 2000 år med Paulus, s 2488

 Wright (1998) Vad sa Paulus egentligen? Stockholm: Verbum, s 139

 Wright, s 1510
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Hur läser vi breven och förstår det som Paulus avser i texten? 

Hur visar detta sig praktiskt i vår egen aktuella verklighet? 

Dessa fyra frågor används fortfarande i någon form av alla som skrivit och skriver om Paulus och är 

en av anledningarna till att Schweitzer varit så viktig för vidare forskning.  Den moderna 11

Paulusforskningen har ofta handlat om hur mycket av det judiska kontra det hellenistiska arvet som 

har påverkat formuleringar och teologi och framförallt E P Sanders forskning kring ”det nya 

perspektivet” utifrån Dödahavsrullarna på 70-talet har format dagens forskningsstil.  Jag upplever 12

att de bibelkommentarer som jag studerat visserligen innehåller många detaljer men tyvärr inte så 

mycket teologiskt nytänkande utan ofta beskriver liknande slutsatser vad gäller tolkning och 

presentation. Korinthierbrevet är inget enkelt brev att tolka, varken idag eller för tidigare forskare. 

Brevet kan tyckas både osammanhängande och spretigt när vi läser det genom våra nutida 

västerländska glasögon. Det förefaller dock vara så att många bibelforskare och exegeter är eniga 

om att tolkningsnyckeln till brevet är att Paulus skriver till en oenig församling där splittring 

uppstått av olika anledningar och att hans uppdrag är att skapa enhet bland medlemmarna. Kanske 

är det därför som helheten blir lite svår att "greppa". 

1.6.2 Forskning kring 10:17 

För att kunna besvara mina två frågor, vad har Paulus ord till Korinthierna i 1 Kor 10:17 för 

funktion och innebörd samt hur är det möjligt för en grupp människor att bli en σῶµά = kropp 

genom att dela ἄρτον = bröd så behöver jag först titta på hur några olika forskare resonerat kring   

hur uttrycket Kristi kropp representerar de kristustroendes gemenskap och hur detta uttrycks i 

korrespondensen och dialogen mellan Paulus och adressaterna.  

Jag har av många intressanta exegeter valt att presentera tre forskares syn på 10:17, nämligen C K 

Barrett, Margret M Mitchell och Harm W Hollander. Dessa tre har beskrivit hur församlingen, eller 

snarare gemenskapen i församlingen - κοινωνία - blev centrum för Paulus arbete med att skapa tro i 

ord och handling. Jag ska med hjälp av dessa försöka beskriva huvudpunkterna i 10:17. 

 Wright, s 1411

 Wright, s 1912
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C K Barrett ser i sin bok The first epistle to the Corinthians på κοινωνία i ljuset av delaktighet i 

gruppen/församlingen och inte ett personligt åtagande utan syftar till att dela gemenskapen. Med 

Jesus relation med Fadern som förebild så försöker Paulus få Korinthierna att förstå att de 

beståndsdelar av just denna relation.  Reglerna kring Herrens måltid försöker han införa med en 13

vädjan till församlingsmedlemmarnas sunda förnuft.  Deltagandet i gemenskapen bygger 14

huvudsakligen på Korinthiernas egna fria vilja.  Kristi kropp är alltså i första hand gruppen och 15

inte individen och att leva i Kristus och delta i Herrens måltid ställs i 10:17 gentemot ett deltagande 

i de kultiska måltiderna i templet på tre olika sätt, enligt Barrett:  

- Deltagande i Herrens måltid ger inte några garantier om att undgå att falla för synd eller att 

slippa straff och ska heller inte ses som ett opus operatum, dvs med spirituell effekt, som man 

kan gömma sig bakom (vilket det förefaller som om vissa av Korinthierna trodde).  16

- Herrens måltid ska användas av de som är ärliga och lojala i sin tro gentemot Kristus. I ljuset av 

detta så är även deltagande i kultiska måltider i templet en omöjlig ekvation.  

- Brödet som bryts i Herrens måltid representerar realiteten av Kristi kropp och de som deltar är 

förenade med varandra just eftersom de är förenade med Kristus.   17

Sammanfattningsvis så menar Barrett att enheten i Kristi kropp enbart kan uttryckas i kärlek mellan 

trossyskon, hur olika eller tröttsamma de än är.  I sin undervisning så uppmanar Paulus alltså de 18

”starka” församlingsmedlemmarna, alltså de som är medvetna om att deltagandet i 

tempelmåltiderna är oförenligt med livet i Kristus trots allt kan, eftersom de är medvetna om att det 

är fel, ändå äta av offerköttet och annan mat, men bör på grund av sina mer osäkra och vacklande 

bröder och systrar i församlingen ändå avstå för att inte medvetet eller omedvetet ”locka” någon in 

på fel väg och bort från tron.   19

 Barrett, s 40 - 4113

 Barrett, s 231 14

 Barrett, s 23415

 Barrett, s 23416

 Barrett, s 233 - 23417

 Barret, s 234 - 23518

 Barrett, s 196 - 19719
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Enligt Barrett så försöker Paulus, efter att ha presenterat sina tre huvudståndpunkter ovan, att vidare 

i texten hitta analogier för att klargöra dem och att tydliggöra att det är själva gemenskapen som 

både är styrkan mellan de kristustroende och risken om de delar den i templet.  20

Margret M Mitchell beskriver samma gemenskap i sin bok Paul and the Rhetoric of Reconciliation 

med en jämförelse mellan gemenskapen kring Herrens måltid kontra gemenskapen vid den kultiska 

tempelmåltiden. Paulus använder detta som en jämförelse för att adressaterna ska förstå att 

delaktigheten bygger upp en relation mellan deltagarna och att det därför är viktigt att välja på 

vilken sida man står.  Hon beskriver hur Paulus fokuserar just på församlingsmedlemmarnas frihet 21

att själva välja men att de samtidigt måste vara medvetna om ”riskerna” med att delta i 

tempelmåltiderna.  Paulus argument om enhet i bröd och kropp i 10:17 speglar alltså de splittringar 22

som hade uppstått inom församlingen. Friheten att äta vad man vill kvarstår visserligen (10:25-27) 

men Paulus vädjar ändå till församlingsmedlemmarnas ὲλευθερία - frihet att välja (10:29) eftersom 

den enskildes felaktiga val kan skada gruppens bästa.  En sann broder konsulterar sitt samvete och 23

gör, på grund av kärlek, det val som gynnar gruppen (ffa de ”svagare” i gruppen). Konflikten 

mellan ἐξουσία (auktoritet/makt) och ἀγάπη (kärlek) är alltså en fråga om frihet under ansvar.  Att 24

delta i tempelmåltider är alltså förbjudet (8:10-13, 10:7, 14, 20-22) men inte enbart att äta av köttet 

såvida det inte tillfogar något trossyskon skada.   25

I sin artikel ”The idea of fellowship in 1 Corinthians 10:14-22” så skriver Harm W Hollander om 

betydelsen av ordet κοινωνία som gruppidentitet. Κοινωνία var ett populärt uttryck att använda i 

den grekisk-romerska världen som en beskrivning på olika typer av affärsmässiga partnerskap, 

sociala/sexuella relationer och andra sammanhang.  Kοινωνία är alltså en benämning för en diskurs 26

eller något man delar med andra individer som har samma gemensamma intresse eller syfte för 

något.   27

 Barrett, s 23520

 Mitchell, Margret M (1991) Paul and the rhetoric of reconciliation : an exegetical investigation of the language and composition 21

of 1 Corinthians. Tübingen: Mohr, s 254

 Mitchell, s 25622

 Mitchell, s 25723

 Mitchell, s 24224

 Mitchell, s 24025

 Hollander. ”The idea of fellowship in 1 Corinthians 10: 14-22”, s 457. New Testament Studies, vol 55, s 46126

 Hollander, s 46227
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Hollander skriver i sin artikel att Paulus särskilt starkt betonar enheten och solidariteten mellan 

trossyskon vilket innebär att ett deltagande i tempelkulterna därför är absolut inkompatibelt med 

den kristna gemenskapen.  Paulus förtydligar i 10:16-17 de kristnas innerliga och nära gemenskap 28

genom att beskriva för sina läsare/hörare att Herrens måltid, som hålls till minne av Kristus offer på 

korset, symboliserar solidaritet med både Kristus och med varandra. Det är tack vare att Kristi död 

och uppståndelse som de kristna syskonen är frälsta och genom att äta och dricka tillsammans så 

uttrycker de kristna sin solidaritet och sin enhet med och för varandra.  Paulus förefaller, enligt 29

Hollander, vara orolig över att Korinthierna ska missförstå  uttrycket om metaforen en kropp och 

förtydligar därför sin förklaring i 17b - οἱ γὰρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου µετέχοµεν som oftast 

översätts för alla får vi del av ett och samma bröd vilket oftast tolkats som en bekräftelse på att 

gruppen tillsammans skapar Kristi kropp. Hollander belyser istället att betydelsen av en gemensam 

kropp som intar samma föda, nämligen brödet.  30

  

Sammanfattningsvis så har jag kommit fram till att Barrett, Mitchell och Hollander är eniga om att 

texten i 10:17 är en vädjan från Paulus. En vädjan till församlingsmedlemmarna om förståelse.  

Jämförelsen mellan de tre forskarna visar också att:  

1. Kristen tro skapar inte en samling enskilda kristna utan bygger alltid på samexistens med andra. 

Paulus syfte med brevet var först och främst att bygga upp gemenskapen.  

2. Herrens måltid är central för de kristustroende och kan inte kombineras med de kultiska 

måltiderna i templet. 

 Hollander, s 46928

 Hollander, s 469 - 47029

 Hollander, s 467 - 46830
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2. Analys 

2.2 Fjärrkontext - Brevet 

Att brevet skulle komma att ingå i den nya heliga skrift som skulle bli central för Kristendomen 

hade Paulus ingen aning om då han satt och skrev i Efesos, i nuvarande Turkiet, någon mellan år 53 

och 56. Hela brevet är skrivet som en vädjan till församlingsmedlemmarna om att vända om, från 

splittring och osäkerhet, till trygghet, stabilitet och gemenskap. Brevet skrivs under Paulus tredje 

missionsresa, vilket man kan läsa om i Apg 19 och att Paulus befinner sig i Efesos när han skriver 

framgår av texten i 16:8.   

Det finns två huvudsakliga anledningar till att han skriver brevet: 

1. På grund av rykten om att allt inte står rätt till (1:11, 5.1, 11:19) 

2. Som svar på ett brev med funderingar från adressaterna (7:1) 

Paulus vill alltså försöka åtgärda missförhållandena och svara på församlingsmedlemmarnas frågor 

och brevet är i huvudsak en skrift med deliberativ karaktär där man strävar efter medvetenhet och 

en överenskommelse och där olika åsikter får komma till uttryck.  Adressaterna ska övertygas om 31

att i första hand sluta sig samman och upphöra med sina inre konflikter. Den del av brevet som 

utgörs av 8:1-11:1 domineras av frågan som Korinthierna är oense om, nämligen huruvida de kan 

äta av det kött som har använts som offer i tempelmåltiderna eller inte och om det är förenligt med 

deras kristna tro att delta i kultiska måltider.  De har skrivit till skriver Paulus om råd i saken. Vissa 

tycker att det är självklart att äta av köttet och delta i de kultiska måltiderna medan andra är osäkra. 

Paulus svarar inte med ett klart och tydligt ja eller nej utan bemöter istället de faktorer som styr 

Korinthiernas handlande.  

2.2.1 Den antika staden Korinth 

Den antika staden Korinth var huvudstad i den romerska provinsen Achaia och hade två hamnar. En 

mot det Adriatiska och en mot det Egeiska havet. Således var staden en betydande handelsstad med 

drag av internationell metropol med romerska, grekiska och orientaliska influenser.  Resande 32

 Mitchell, s 38 - 3931

 Mitternacht, Runesson, s 25232
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människor från Makedonien, Attica eller Athen till Arkadien, Argos, Achaia eller Sparta passerade 

alla Korinth och den strategiska placeringen inklusive de två hamnarna gjorde staden till en av det 

antika Greklands mest betydelsefulla städer.  Liksom i många andra stora handelsstäder fanns det 33

ett stort utbud av olika religioner och kulter. Arkeologiska fynd har visat att det fanns flera stora 

tempel, bland annat ett till den romerske kejsarens ära.  Staden var också ett viktigt centrum för 34

bildning med flera filosofiska skolor dit många resande vishetslärare kom.   Befolkningen var i 35

huvudsak grekisk men bestod även av många romare eftersom staden från år 44 v t var romersk 

koloni där romerska lagar gällde. Socialt sett så var befolkningen i staden mycket blandad och 

bestod av allt i från både rika handelsmän till en mängd fattiga slavar.    36

2.2.2 Församlingen 

Det antika Korinth var en mångkulturell och pulserande stad och de kristna var i minoritet och det 

omgivande samhällets värderingar och ideal var normgivande. Enligt Apostlagärningarna så fanns 

det en judisk grupp och en synagoga i staden där Paulus predikade och undervisade.  Flera av 37

judarna kom sannolikt till tro men den första församlingen bestod sannolikt till största delen av 

hedningar, dvs icke-judiska kristustroende män och kvinnor.  När Första Korinthierbrevet skrivs så 38

har en tid förflutit sedan dess, ca 3 år.  Församlingen, som alltså har existerat i ca 4 år, bestod 39

troligen av en eller ett par grupper av husförsamlingar med totalt 60 - 120 medlemmar.   40

  

Splittringen i församlingen hade flera orsaker, bland annat så fanns det ett filosofiskt tänkande i 

omlopp inspirerat av kringresande vishetslärare då staden var ett centrum för bildning och filosofi.  41

På grund av detta så ifrågasattes Paulus, Apollos och de övriga kristna ledarnas undervisning och 

ansågs inte tillräckligt vis och insiktsfull (jfr 2:6, 3:2).  En miljö präglad av sådan aktivitet och av 42

 O´ Connor (1992) ”Corinth” The Anchor Bible dictionary A-C, sid 1135 - 113633

 Fitzmeyer, Joseph A (2008) First Corinthians : A new translation with introduction and commentary. New haven CT USA: Yale 34

university press, s 25

 Fitzmeyer, s 30 - 3135

 Tellbe, Mikael (2011) Korsmärkt gemenskap : Första Korinthierbrevet. Örebro: Libris, s 2636

 The Greek New Testament, Πρξεις αροστολων 18:437

 Mitternacht, Runesson, s 25238

 Tellbe, s 1539

 Tellbe, s 1540

 Fitzmeyer, s 30 - 3141

 Tellbe, s 15 - 1642
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en sådan ström av olika människor och influenser gör det svårt för den gemensamma tillväxten i 

församlingen. Ett annat troligt problem som fanns i församlingen var ökade sociala klyftor bland 

fattiga och rika. Flera av problemen verkar dock ha haft sin förklaring i ett andligt sökande och en 

jakt på vishet, där man eftersträvade ett karismatiskt uttryck och ”bevis” i form av helande och en 

överdriven andlighet.  I 8:1-11:1 handlar problemen i församlingen främst om de partibildningar 43

och schismer som finns kring frågan om visheten kring hur man som kristen ska uppträda gentemot 

varandra och gentemot världen utanför. Församlingen har skrivit till Paulus för att få råd och 

vägledning i frågan om hur tron på Kristus påverkar vilka gärningar som är tillrådliga eller inte. Var 

går egentligen gränsen för vad som är accepterat inom ett liv i Kristus kontra den polyteistiska 

traditionen som många av Korinthierna tidigare hade varit en del av och som många av deras 

familjemedlemmar, vänner och bekanta betraktade som en helt naturlig del av livet? 

2.2.3 Herrens måltid 

Att dela bröd och vin i Herrens måltid är ett bevis för en intim gemenskap.  Två huvudpunkter 44

bekräftas i måltiden:  

1. att de troende står i en särskild relation med Gud genom sin relation med Jesus Kristus  

2. att de kristustroende hör ihop med andra kristustroende  

Herrens måltid för Paulus var den största av de heliga aktiviteter som äger rum bland människorna 

som tillsammans lever i Kristus.  Altaret i tabernaklet var förlagan till det som Paulus benämner 45

som Herrens bord och själva måltiden något som spänner genom tid och rum.  Från Gamla 46

testamentets berättelser, via Jesus uppmaning att minnas den sista måltiden innan korsfästelsen och 

vidare in i framtiden så samlas den kristna familjen kring Herrens bord till måltid. En måltid är både 

platsen där man får den näring man behöver för att kunna fortsätta leva och den fysiska platsen som 

vi samlas kring i gemenskap med varandra. Att samlas kring en måltidsgemenskap som påminner 

om Kristus roll som världens frälsare bidrar till att skapa en speciell relation mellan de troende, som 

inte går att finna någon annanstans. Nattvarden firas för att autentiskt minnas Jesus (alltså inte 

enbart historiskt) och att verkligen bli medveten om syftet med vad hans liv och död har betytt för 

 Tellbe, s 1743

 Bauer, Danker (2000) A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian literature (3:e uppl) Chicago: 44

University of Chicago press, s 136

 Neyrey, Jerome H. ”Body language in 1 Corinthians : The use of antrophological models for understanding Paul and his 45

opponents”. Semeia, nr 35, s 144

 LXX, Ὶεζεκιήλ 44:16, Μαλαχίας 1:7, Λευίτικόν 8:1646
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mänskligheten.  Herrens måltid handlar inte enbart om en inre och privat erfarenhet utan är en 47

aktiv handling som sätter troende i gemenskap med andra troende och att tillsammans påminnas om 

frälsningen inkluderar ett element av tacksamhet i måltiden.  Den kristna familjen utgörs av en 48

enhet som bygger på delaktighet och ansvar för varandra och det var just detta som Paulus ville 

förklara. Tillsammans utgör de troende Kristi kropp.  49

2.2.4 Offerkött och tempelkult 

Det mesta av köttet som såldes på marknaderna hade först använts som offer till avgudarna och till 

kejsaren. Maten serverades så att säga först till avgudar och dukades därefter upp på matborden. För 

de första kristna så var frågan om detta kött inte helt okomplicerad eftersom detta hängde samman 

med ett socialt samspel som fanns utanför församlingens väggar. Texten i 8:1 - 11:1 är Paulus svar 

på Korinthiernas frågor om vad som är förenligt att göra i förhållande till livet i Kristus. I fråga om 

kött som offrats till avgudar så finns det tre ”problemområden”. Kött som såldes på marknaden 

(8:1-13), kött som en del i tempelmåltider (8:10, 10:21) och kött som serverades på privata fester 

(10:27).   50

  

I den antika världen var kött dyrbar mat som sällan åts förutom i samband med religiösa  

sammanhang. Köttet serverades ofta i offentliga sammanhang och vid privata festligheter där 

delaktighet i själva offer-riten ingick innan måltiden. Att vägra att delta i kunde innebära att värden 

tog illa upp eller att man på annat sätt förnärmade någon.  Dessutom var detta möjligen något av en 51

klassfråga då det fanns fattiga kristna som inte hade råd att äta kött alls.  Frågan var tydligen svår 52

eftersom församlingsmedlemmarna väljer att skriva till Paulus om råd. Enligt Paulinsk teologi så är 

det som bekant tro och inte gärningar som avgör om man är i Kristus eller inte, jfr Rom 3:28 - 

människan blir rättfärdig på grund av tro, oberoende av gärningar, så Korinthiernas fråga till 

Paulus är: Om nu rättfärdigheten inte beror på vilka gärningar man gör, varför kan Korinthierna då 

inte lugnt kunna fortsätta att delta i tempelmåltiderna och äta av detta kött?  

 Murphy O´Connor. Keys to first Corinthians : revisiting the major issues. Oxford: Oxford university press, s 21047

 Murphy O´Connor, s 21048

 Tellbe, s 20549

 White, Joel (2013) ”Meals in pagan temples and apostolic finances: How effective is Paul´s argument i 1 Corinthians 9:1-23 in the 50

context of 1 Corinthians 8-10?” Bulletin of Biblical research 23, nr 4, s 534

 Tellbe, s 17251

 Meggitt, Justin J (1994) ”Meat consumption and social conflict in Corinth”. Från Journal of theological studies, Oxford university 52

press, vol 45 s 137 - 141
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2.2.5 Kroppsmetaforen 

I Rom 11:17-24 använder Paulus olivträdsmetaforen för att konkretisera sin övertygelse om 

relationen mellan judar och kristna icke-judar. På så sätt ville han skildra hur medlemmarna i 

församlingen kan bestå av många människor, med olika bakgrund (till skillnad från det judiska 

folket som automatiskt fick sin tillhörighet genom sitt ursprung). På så sätt ville Paulus visa hur det 

utvalda folket nu hade öppnats upp och tagit emot alla som erkände Kristus som Herre i sitt liv.   

Med olivträdsmetaforens olika grenar, både naturliga och inympade, så gestaltas de kristna 

människorna på jorden, med sina olikheter och sina skillnader. Med denna bild i bakgrunden så är 

Paulus ord i brevet ett förtydligande om hur livet inom församlingen, dvs inuti olivträdet, ska 

fungera och se ut. Hela Första Korinthierbrevet genomsyras i av tanken på församlingen som Kristi 

kropp på jorden - ”Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar så utgör vi, fastän många, en 

enda kropp i Kristus, var för sig är vi lemmar som är till för varandra”.  Som en kropp så är 53

församlingen  mera en sammanslutning av människor som av fri vilja är kallade av Gud till enhet 

och omsorg om varandra. Jag uppfattar detta på tre sätt: 

A. Den korsfästes sargade kropp, som brutits sönder och sedan, tack vare uppståndelsen, satts 

samman igen. 

B. Församlingen som en sluten enhet som markerar skillnad på ”vi och dem”. Antingen man en del 

av kroppen eller inte.  

C. Församlingen som en enhet där alla delar behövs. De olika lemmarna berikar enheten av 

kroppen. 

Bilden av församlingen som en kropp återkommer genom hela brevet och markerar inte 

samhörigheten geografiskt eller etniskt utan genom sin ”organiska” funktion, dvs att den är begåvad 

med liv och har ett intimt inre sammanhang.  Detta gör det också möjligt för Guds nåd att, genom 54

medlemmarna, gestaltas i ord, gärningar, uppdrag och uppgifter.  De olika individernas 55

samarbetsvilja och strävan åt samma mål är en nödvändighet för att kunna leva i Kristus, dvs i 

samspel med varandra och med samma värderingar och livsregler. 

 Bibel 2000,  Rom 12:4-5 53

 Nationalencyklopedin, organisk, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/organisk, hämtad 2015-06-0654

 Mitternacht, Runesson, s 344 - 34555
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2.3 Omgivande kontext 8:1 - 11:1 

Man kan dela in 8:1 - 11:1 enligt följande:  

8:1-13 Kärlek, inte kunskap, är grunden för ett kristet liv 

9:1-27 Paulus roll som apostel och förebild 

10:1-22 Håll er borta från det som river ner 

10:23-11:1 Frihet att själv avgöra vad som är rätt 

Kapitel 8 handlar om kött offrat till avgudar och om det är förenligt eller inte för de troende i 

församlingen att äta sådant. Vissa av de kristustroende menade att det inte mötte några problem att 

varken äta offerkött eller att delta i tempelmåltiderna, eftersom det inte finns några avgudar (8:4), 

medan andra var osäkra och oroade sig över att göra fel. I kapitel 9 tar Paulus upp rätten att avstå 

och använder sig själv som exempel. Han menar att de kristustroende faktiskt är skyldiga varandra 

att se upp med de risker som kan skada andra eller föra någon på villovägar. Kapitel 10 är en vädjan 

till adressaterna om att inte delta i avgudadyrkan. 

Jag kommer nu att strukturera upp den text som utgör den omgivande kontexten.  

Observera att huvudtexten för min studie, 10:14-22, kommer att redovisas enskilt under punkt 2.4 

8:1-13 Ὰγάπη vs γνῶσις  - Kärlek, inte kunskap, är grunden för ett kristet liv  

I 8:1-13 talar Paulus här till Korinthierna som vuxna och intelligenta människor. I fråga om 

offerkött vet vi att vi alla har kunskap (8:1). Han kommer inte med någon ny lag eller överraskande 

regler. Hans svar på frågan om det är tillåtet att äta av offerköttet eller inte signalerar tydligt att han 

vill att församlingsmedlemmarna själva ska komma till insikt med vad som är förenligt med deras 

kristna tro eller inte. Kunskap - γνῶσις - stod högt i kurs bland Korinthierna och vishet och insikt 

var ett uttryck för andlig mognad. Men, säger Paulus, det är framförallt kärleken - ὰγάπη - och inget 

annat som bygger upp, säger Paulus. Men, måste verkligen det ena utesluta det andra? Γνῶσις 

betonade ju både världslig och andlig insikt och kunde det då inte vara möjligt att söka både vishet 

och frälsning, att inneha så kallad kärleksfull γνῶσις? Men detta är helt inkompatibelt, enligt 

Paulus, som genom orden i 8:2 är noggrann med att låta adressaterna förstå att han både förstår och 

delar den kunskap som γνῶσις innebär. Γνῶσις förefaller ha först och främst ha handlat om att 

känna Gud, dvs att besitta sådan kunskap om Gud att man själv kan bedöma vad som är Guds vilja.  
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8:4-6 förtydligar att det visserligen finns många gudar - vilket är uppenbart för Korinthierna på 

grund av alla kulttempel som omger dem - men bara en enda Gud, genom vilket allt är till och 

genom vilken vi är till. 8:7-13 handlar om kärlek i handling. Vad händer inom en människa som 

medvetet gör orätt? Jo, hennes samvete tynger henne, skriver Paulus (8:7). Verbet tynger - µολύνω - 

kan också översättas med smutsar ner/orenar vilket associerar till de judekristnas renhetsföreskrifter. 

För de församlingsmedlemmar som hade ett judiskt ursprung så förefaller inte frågan om offerkött 

ha varit aktuell eftersom de överhuvudtaget inte åt något kött som inte var slaktat på rätt sätt. Man 

ska heller inte agera så att man leder någon annan fel och ibland får offra de små sakerna till förmån 

för de stora (8:10-13). 

9:1-27 Paulus roll som apostel och förebild 

Kapitel 8 diskuteras ofta i skenet av kapitel 10 och vice versa medan kapitel 9 oftast inte alls 

analyseras tillsammans med de övriga två.  Kapitel 9 utgör en helt egen genre och står lite som en 56

liten egen ö mellan diskussionerna kring offermåltiderna. Kapitel 9 är något av ett försvarstal mitt i 

argumentationen kring tempelkulter och livsval. Övergången från kapitel 8 till 9 är något märklig 

och Paulus presenterar plötsligt sig själv som ett gott exempel på hur ett försonande och icke 

splittrande beteende kan eller snarare ska se ut.  Han inleder kapitel 9 med att först proklamera sin 57

roll som apostel och sedan  att exemplifiera sig själv som någon som håller tillbaka sina egna behov 

och vilja till förmån för den verkligt stora sakens skull, vilket är att sprida evangeliet och att bygga 

upp församlingsgemenskap.  Man kan här fundera på vad ordet apostel egentligen betyder för 58

Paulus. Förutom Jesu 12 lärjungar så benämner Paulus flera andra som just apostlar, bland annat en 

man och en kvinna (Andronikos och Junia) i Rom 16:7 som högt ansedda apostlar. Oavsett 

innebörd så var apostel en hög titel inom den tidiga kristna rörelsen.  59

 White, Joel, s 53256

 Mitchell, s 13057

 Mitchell, s 13358

 Mitternacht, Runesson, s 13659
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10:1-13 Håll er borta från det som river ner 

I 10:1-13 så varnar Paulus för avguderi med hänvisning till Gamla testamentet och det utvalda 

folkets ökenvandring. Detta trots att han skriver till en församling som till stor del har en icke-

judisk bakgrund. Kanske är detta ett retoriskt försök för att stärka församlingens identitet som Guds 

folk?  Genom att använda ökenvandringen som exempel så kopplar Paulus ihop vandringen genom 60

Röda havet (2 Mos 14:21) och molnpelaren som ledsagare (2 Mos 13:21-22) med vattnet i det 

kristna dopet och fokuset på Kristus.   61

10:23 - 11:1 Frihet under ansvar 

I tre kapitel har nu i stort sett samma diskussion förts. Paulus avslutar här det stora huvudämnet om 

offerkött och tempelmåltider med att bekräfta Korinthiernas ord om frihet men visar att sann frihet 

styrs av det långsiktiga, det som bygger upp. Någon som känner sig tillräckligt fri för att göra vad 

hen vill riskerar att förlora sin frihet genom att bli beroende av det han lockas att göra.  Att enbart 62

äta av det kött som offrats till avgudarna möter inga egentliga hinder men ett deltagande i 

kultmåltiderna däremot är oförenligt med livet i Kristus eftersom det, liksom i Herrens måltid, då 

handlar om en tillbedjan och ett deltagande.  Detta innebär: 63

- Att äta av köttet som offrats till avgudar är tillåtet OM det inte orsakar något trossyskon att gå 

vilse bland frestelser i världen utanför livet i Kristus. 

- Att delta i tempelmåltiderna fördöms däremot eftersom detta likställs med att tillbe avgudar och 

kejsaren.  64

 Tellbe, s 20160

 Tellbe, s 201 - 20261

 Barrett, s 23962

 Tellbe, s 20463

 Mitchell, s 23864
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2.4 Närkontext 10:14-22 

2.4.1 Den grekiska grundtexten 

14. Διόπερ, ἀγαπητοί µου, φεύγετε ἀπὸ τῆς εἰδωλολατρείας.  

15. ὡς φρονίµοις λέγω· κρίνατε ὑµεῖς ὅ φηµι. 

16. Τὸ ποτήριον τῆς εὐλογίας ὃ εὐλογοῦµεν, οὐχὶ κοινωνία ἐστὶν τοῦ αἵµατος τοῦ Χριστοῦ; τὸν 

ἄρτον ὃν κλῶµεν, οὐχὶ κοινωνία τοῦ σώµατος τοῦ Χριστοῦ ἐστιν; 

17. ὅτι εἷς ἄρτος, ἓν σῶµα οἱ πολλοί ἐσµεν· οἱ γὰρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου µετέχοµεν. 

18. βλέπετε τὸν Ἰσραὴλ κατὰ σάρκα· οὐχ οἱ ἐσθίοντες τὰς θυσίας κοινωνοὶ τοῦ θυσιαστηρίου εἰσίν; 

19. τί οὖν φηµι; ὅτι εἰδωλόθυτόν τί ἐστιν, ἢ ὅτι εἴδωλόν τί ἐστιν; 

20. ἀλλ’ ὅτι ἃ θύουσιν, δαιµονίοις καὶ οὐ Θεῷ θύουσιν· οὐ θέλω δὲ ὑµᾶς κοινωνοὺς τῶν δαιµονίων 

γίνεσθαι. 

21. οὐ δύνασθε ποτήριον Κυρίου πίνειν καὶ ποτήριον δαιµονίων· οὐ δύνασθε τραπέζης Κυρίου 

µετέχειν καὶ τραπέζης δαιµονίων. 

22. ἢ παραζηλοῦµεν τὸν Κύριον; µὴ ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσµεν; 

2.4.2 Min egen översättning 

14. Därför, mina älskade, fly från avgudadyrkan. 

15. Till förnuftiga talar jag, bedöm själva vad jag säger. 

16. Bägaren av välsignelse, som vi välsignar, ger den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som 

vi bryter, ger den inte gemenskap med Kristus kropp? 

17. Eftersom brödet är ett enda, så är vi - fast många - en enda kropp, för alla är vi en del av ett och 

samma bröd. 

18. Se på Israeliterna: har inte de som äter av offret, gemenskap med offeraltaret? 

19. Vad menar jag? Att det som offrats till en avgud är någonting, eller att en avgud är någonting? 

20. Snarare att det som offras av hedningarna är till demoner, och inte till Gud. Jag önskar för övrigt 

att ni inte ska ha gemenskap med demoner. 

21. Ni kan inte dricka både ur Guds bägare och demonernas bägare. Inte dela Guds bord och 

demonernas bord. 

22. Eller, vill vi provocera fram svartsjuka hos Herren? Vi är väl inte starkare än honom? 
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2.4.3 Struktur 10:14-16, 18-22 

10:14  

Att Paulus väljer att tilltala adressaterna med mina kära - ἀγαπητοί - tyder på att han är angelägen 

om att det som sägs är för adressaternas bästa. Han bryr sig om dem och vill dem enbart väl. 

Ordagrant översatt så använder Paulus uttrycket fly avgudadyrkan - φεύγετε τῆς εἰδωλολατρίας -  

vilket låter som ett mer kraftfullt uttryck än Bibel 2000s håll er borta.  Han repeterar här vad han 65

tidigare har sagt i v 7a men på ett mer teoretiskt sätt och förstärker därmed att oavsett vilka goda 

saker man gör i livet så måste man som kristen alltid vända sig ifrån det som leder bort ifrån Gud.  66

Religiösa måltider skapar både gemenskap mellan de som deltar och gemenskap med den gud/de 

gudar inför vilken måltidsgemenskapen hålls.  

10:15 

I den här versen så vädjar Paulus till Korinthiernas eget omdöme att själva bedöma vad som är rätt 

eller fel i sammanhanget. Han vänder sig särskilt till de församlingsmedlemmar som äger kunskap 

och är ”starka” i tron.  

10:16 

Uttrycket välsignelsens bägare syftar på den tacksägelsebön som läses över den judiska 

påskmåltidens vinbägare. ”Blodet” symboliserar inte blod som substans utan refererar till vår 

frälsning som blev möjlig på grund av Jesus frivilliga offerroll.  I den kristna kontexten så har detta 67

blivit ett delande av ”blodet” från den korsfäste Kristus som ger liv, förlåtelse och försoning. Precis 

som i den judiska påskmåltiden så är Herrens måltid en förbundsmåltid (jfr 11:25), som skapar en 

speciell delaktighet mellan Kristus och de troende och som förpliktigar att leva efter detta 

förbund.  Välsignelsens bägare skapar gemenskap med Kristus.   68 69

 Tellbe, s  20465

 Fitzmeyer, s 38966

 Thiselton, Anthony C (2000) The first Epistle to the Corinthians: a commentary on the greek text. Carlisle: Paternoster press, s 76667

 Tellbe, s 20568

 Thiselton, 76969
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10:18 

Här hänvisar Paulus till Israels offermåltid från 3 Mos 7:1-15. Efter att israeliterna hade offrat till 

Gud så åt de av det kött som hade offrats. Måltiden bekräftade att de deltagande tillhörde Guds folk 

och skapade gemenskap mellan dem.  Paulus uppfattning är att både den judiska måltiden och den 70

kristna nattvarden är gemenskapsmåltider inför Gud som genom människors tillhörighet och 

bekännelse till Gud även skapar delaktighet och band mellan människor.  71

10:19 

Paulus tar för givet att lyssnarna/hörarna redan är medvetna om det som han nu ska bevisa - att offra 

till avgudar har inget värde. Frågan tar hand om själva objektet. Själva offerhandlingen är inget 

annat än det trä, metall eller sten som det består av.  72

10:20 

Visserligen är både avgudar och tempelkult något som är utan värde men bakom dessa ”fasader” 

lurar demoner, jfr 5 Mos 32: 17.  Det är detta faktum som gör det omöjligt att kombinera ett 73

deltagande i tempelmåltiderna för de som lever ett liv i Kristus.  74

10:21 

Här förtydligar Paulus återigen omöjligheten för de kristna att delta i offerkulten, när de nu är 

medvetna om vad detta ”dubbelliv” innebär.  Omtanke för andra är visserligen viktigt men får inte 75

gå så långt att det riskerar att fira måltid vid fel bord. Han hänvisar återigen till måltid som ett 

etablerande av en bestående relation enligt antikens tradition.  Det är omöjligt att vara i gemenskap 76

med Gud och samtidigt ha gemenskap med demoner, vilket är det som riskeras om man äter den 

”förorenade” maten i templet.  77

 Bibel 2000, 3 Mos 7:1-5, LXX, Λευιτικον 7:1-570
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10:22 

Är det möjligt för Gud, den allsmäktige att känna svartsjuka? Vers 22 är ett exempel på Paulus som 

provokatör. Här lägger han till ytterligare en faktor till sin slutsats och formulerar den i 1 person 

plural för att markera sin egen roll som en bland sina åhörare.  Budskapet är tydligt om än ironiskt 78

- Gud är en svartsjuk Gud som kräver kompromisslösa och helhjärtade människor, enligt första 

budet i 2 Mos 20:3 Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. 

2.4.4 Struktur 10:17 

Måltidsgemenskapen skapar, på grund av sitt fokus på Kristus roll som mänsklighetens frälsare, en 

speciell relation mellan de troende. Att ta del av Herrens måltid handlar inte enbart om en inre och 

privat erfarenhet utan är en aktiv handling som sätter troende i gemenskap med andra troende. 

Tillsammans utgör de Kristi kropp.  Brödet som bryts utgörs av ett stycke vilket symboliserar de 79

troendes enhet som bygger på delaktighet och ansvar för varandra. Brödet skapar gemenskap mellan 

de kristustroende.  En enda kropp kan också länkas samman med det kristna dopet, jfr 1 Kor 12:13 80

- Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp.   81

Σῶµά, kropp, har flera betydelser: 

- Mänsklig kropp eller djurkropp, både levande och död.   82

- En förenad grupp av människor.   83

- Ett tempel, dvs varje kristen människa bär Guds ande och är själv ett tempel, jfr 1Kor 6:19 - τὸ 

σῶµα ὑµῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑµῖν Ἁγίου Πνεύµατός ἐστιν = ”er kropp ett tempel av den i er Heliga 

Anden är.  84

 Fitzmeyer, s 39478
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Ἂρτος, bröd, symboliserar förutom just en bakad produkt: 

- Martyrens kropp som offrats, jfr brödet som bakas i ugnen.  85

- Brödet som ger liv och näring, jfr brödundret i Joh 6:9, 13.   86

- Symbol för enheten av φίλοι (de kära, de älskade) från tidens början till nuet. Att dela bröd och 

vin är ett bevis för en intim gemenskap.  87

När det gäller just 10:17 så verkar Paulus huvudsyfte inte i första hand vara enheten i kroppen som 

måltiden representerar utan är en bild för solidariteten i och med den utvalda (eller räddade/frälsta) 

gruppen som en kropp vilket i förlängningen gör alla andra sådana solidaritetshandlingar omöjliga 

för församlingsmedlemmarna. Han uttrycker detta genom att använda jämförelsen med brödet.   88

Ett kiastiskt mönster över 10:17 skulle kunna beskrivas som:   89

Eftersom det är  ett bröd,    A 

 vi som är många är en kropp;     B 

eftersom vi alla delar/deltar      B 

    samma bröd.    A 

A1 är en direkt reflektion av de sista orden i v16 - τὸν ἄρτον ὃν κλῶµεν, οὐχὶ κοινωνία τοῦ 

σώµατος τοῦ Χριστοῦ ἐστιν = brödet som vi bryter, inte en del av Kristi kropp är. Vid bordet så ska 

de troende dela ett gemensamt bröd som Jesus har kallat sin kropp. 

B1 Paulus hävdar nu att kroppen är detsamma som de troendes gemenskap.  

 BDAG, s 13685
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B2 här kommer hans förklaring till varför. Genom att dela brödet, som är en symbol för det offer 

som Kristus mänskliga kropp gjort för de troende och som har öppnat upp vägen för relationen 

mellan  de troende och Gud, så skapas gemenskap mellan de troende. 

A2 genom att dela samma bröd så bekräftas den ”gåva” som de troende redan har fått genom 

Andens utgjutelse vilket i sin tur har möjliggjorts tack vare Kristus död på korset och 

uppståndelsen.  90

2.5 Argumentation 

För att få svar på min frågeställning om hur det, utifrån Paulus ord i 10:17, är möjligt att skapa en 

kropp utifrån att dela bröd tillsammans så måste jag för det första reda ut synen på de 

kristustroendes gemenskap i uttrycket Kristi kropp. Kristi kropp används som en metafor för de 

troendes gemenskap på flera ställen i både paulinska (Rom, 1Kor) och deuteropaulinska brev (Kol, 

Ef): 

Rom 12:5 - οὕτως οἱ πολλοὶ ἓν σῶµά ἐσµεν ἐν Χριστῷ = (trots) så många en kropp vi är i Kristus. 

1Kor 12:27 - ὑµεῖς δέ ἐστε σῶµα Χριστοῦ καὶ µέλη ἐκ µέρους = ni är kroppen av Kristus och 

medlemmar av den framförallt. 

Ef 4:12 - πρὸς τὸν καταρτισµὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδοµὴν τοῦ σώµατος τοῦ 

Χριστοῦ = genom fullkomlighet hos de heliga för arbetet i tjänst för uppbyggandet av Kristi kropp. 

Kol 1:24 - ὑπὲρ τοῦ σώµατος αὐτοῦ, ὅ ἐστιν ἡ ἐκκλησία = för hans kropp som är kyrkan. 

Den fysiska kroppen är framförallt en bärare av liv. När Kristus föddes som människa så fanns en 

fysisk kropp ”förberedd” åt honom och genom att ha levt i denna så blev det möjligt för Gud att 

känna hur det är att vara människa. Gud och människa fick genom Kristus fysiska kropp en närhet 

som utan kroppen hade varit en omöjlighet. Kristus fysiska kropp dör på korset vilket är nödvändigt 

för både uppståndelsen och Andens utgjutelse över människorna - Kristendomen. 

  

De kristustroendes gemenskap är också en bärare av liv. Genom Den Heliga Andes kraft så får de 

troende tillsammans liv, jfr Rom 8:8-9 οἱ δὲ ἐν σαρκὶ ὄντες Θεῷ ἀρέσαι οὐ δύνανται. Ὑµεῖς δὲ οὐκ 
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ἐστὲ ἐν σαρκὶ ἀλλὰ ἐν πνεύµατι. = De som är i köttet kan inte behaga Gud. Men ni är inte i köttet 

utan i Anden. Liksom den fysiska kroppen så är den kristna gemenskapen också en livsbärande 

enhet, därav liknelsen med den fysiska kroppen. Anthony C Thiselton har förklarat det som att 

orden i 10:17 är att deltagandet i Herrens måltid i första hand är vertikalt, gentemot gruppen, men 

också horisontellt, gentemot Gud. Detta skapar en korsformad livsstil som vittnar om 

identifikationen med Kristus och som praktiskt vittnar om löftet genom Kristus död och 

uppståndelse.   91

  

Församlingens liv genom den Heliga Andes kraft har sin grund i Herrens måltid. Precis som i den 

judiska traditionens påskmåltid där fadern i ett hushåll tar en bit bröd, tackar och sedan delar ut det. 

Måltiden är alltså navet som förenar de troende.  

  

Dessa tre faktorer, liv, kropp och gemenskap, förefaller alltså vara själva kärnan i det som är Kristi 

kropp. De som var en del av kroppen bidrog med sina olikheter och sina olika gåvor till en 

mångfald i gemenskapen som de fått av den Andens kraft. 

Hela stycket 10:14-22 handlar alltså om en varning från Paulus sida gentemot 

församlingsmedlemmarna angående farorna med att delta i tempelkulten eftersom detta motarbetar 

ett liv i Kristi kropp. Som kristna - dvs människor som dricker ur Herrens bägare och som äter vid 

Herrens bord - så kan de samtidigt inte dricka ur demonernas bägare och äta vid demonernas bord. 

Detta dubbelspel är helt oförenligt med ett sant kristet liv. Riterna kring maten som offras i templen 

till avgudarnas ära (v 20) kan bekännande kristna inte delta i, eftersom dessa riter syftar till att ära 

och tillbe avgudarna.  Hans ord är en vädjan om ett val från Korinthiernas sida. Deltar man i 92

religiösa måltider så skapar detta en gemenskap mellan både deltagarna och med den Gud eller de 

avgudar som står i fokus för måltiden.  

Sammanfattningsvis så kan man utläsa att ätandet och drickandet vid tempelfestligheterna är 

oförenligt med ett liv i Kristus eftersom det bidrar till att bygga gemenskap kring avgudadyrkan. 

Detta är meningslöst och hänsynslöst gentemot de som är ”svagare”, jfr 8:7 

 Thiselton, s 75191
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Allt är tillåtet - men allt är inte nyttigt (10:23). Paulus ord passar bra som en del av svaret på min 

frågeställning och mitt problem och frågor om vad det egentligen är som styr våra våra livsval och 

våra prioriteringar? Svaret som Korinthierna får är fortfarande aktuellt trots att ämnet idag kanske 

inte längre handlar om offerkött och avgudadyrkan. Hur mycket av gamla vanor och ovanor kan en 

omvänd kristen människa behålla utan att ”störa” sin kristna övertygelse? Texten i 8:1 - 11:1 

utmanar inte bara Korinthierna i brevet utan berör även modern bekvämlighet i dagens 

västerländska individualism. Ingenting i Paulus korrespondens klarare än hans tro på att Jesu död på 

korset lade grunden till en helt ny relationsform mellan Gud och människa. Denna relation erbjuds 

till varje individ som så önskar genom personlig omvändelse och en vilja att leva ett liv som 

behagar Gud.  Paulinsk teologi talar också om den ”gamla” vs den ”nya” människan, om köttet 93

som kämpar mot anden och om strävan efter att bli ny i Kristus. Tanken på att en människa enbart 

blir så rättfärdig som möjligt genom sin tro, och inte genom sina gärningar, har på ett särskilt sätt 

kommit att förknippas direkt med Paulus undervisning och teologi.  94

För Paulus var det bråttom. Hela brevet präglas av en eskatologisk förväntan om att Jesus mycket 

snart skulle komma tillbaka. 2000 år har nu passerat men tack vare att Paulus skrev på det sättet så 

har texten utmanat, och utmanar fortfarande, läsare kring tanken på hur vi ser på kristna människor 

världen över. Oavsett samfund, traditioner och samtid så är kristna människor en sammanbunden 

grupp, förenade i sin tro på Jesus Kristus.  95

Om eller hur församlingsmedlemmarna i Korinth agerade på anvisningarna i brevet vet vi inte men 

Paulus undervisning har genom tiderna framförallt bidragit till att stimulera läsarnas egna tankar 

och reaktioner.  Fokuset i budskapet är att ge läsarna kunskap så att de själva kan använda den som 96

hjälp och stöd till att stärka och bygga upp de troendes gemenskap.  
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3. Slutsats 

Sammanfattningsvis så kan man se på orden i 10:17 som en summering av 8:1-11:1. 

Måltidsgemenskapen som församlingsmedlemmarna delar i Herrens måltid utesluter gemenskapen i 

tempelfesterna. Avgudarna är visserligen betydelselösa i sig (eftersom de inte finns) men det är ändå 

fel att äta och dricka till någon annans ära eftersom själva måltiden är ett sätt bygga gemenskap. I 

10:16 knyts de kristustroende samman med Kristus och i 10:17 med varandra.   

Min slutsats är att begreppet kropp på ett sätt skiftar betydelse i 10:16-17 från den korsfästes 

sargade kropp till den ecklesiska kroppen som består av de troendes gemenskap. Hela den kristna 

gemenskapen existerar ju på grund av att människor ville följa Kristus.  

KRISTUS <———————>  KROPP <———————> DE TROENDES GEMENSKAP 

I min uppsats har jag studerat hur Paulus presenterar denna tanke för Korinthierna och belyst hans 

huvudsyfte med 10:17 som är att att stärka gemenskapen mellan de troende. Tanken på kyrkan som 

Guds folk hör ihop med förbundstanken (som slöts när Noa räddades undan syndafloden, när 

Abraham fick löftet om om land och framtida avkomma och när Mose fick ta emot lagen på Sinai 

berg) och begreppet Kristi kropp är en förlängning av detta och är alltså detsamma som de troendes 

gemenskap vilket bekräftas med orden i 10:17. Det är alltså i första hand gruppen som bekräftas och 

inte individen.   97

3.1.1 Sammanfattning 

Denna studie är en kontextuell analys där jag med ordet kontext i första hand syftar på de 

omgivande textavsnitten och inte på samhälleligt sammanhang. Jag har lyft fram, presenterat och 

diskuterat mitt analysarbetes målsättning som huvudsakligen har varit att besvara två frågor:  

1. Vad har Paulus ord till Korinthierna i 1 Kor 10:17 för funktion och innebörd?  

2. Hur är det möjligt för en grupp människor att bli en σῶµά genom att dela ἄρτον = bröd? 
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För att ge svar på fråga 1a, om vad funktionen av 10:17 är, så måste vi först försöka förstå vad det 

är som Paulus vill? Den allra sista versen i min studie, 11:1, sammanfattar också hans önskan 

väldigt väl - µιµηταί µου γίνεσθε, καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ = Imitatörer av mig var, som jag också (är) 

av Kristus. Han ser sig alltså som en förebild och han önskar att förmedla sitt budskap till övriga 

troende. Det är värt att notera att han använder just ordet µιµηταί som kommer från ordet µῖµος, 

vilket betyder just imitatör.  Här får man nog dock inte tolka helt bokstavligt utan istället se ordet 98

imitatörer i skenet av Paulus i rollen som den som föregår med gott exempel. Funktionen är alltså 

att förmå Korinthierna att efterlikna sin förebild, dvs inte enbart mekaniskt imitera eller lyda order 

utan att verkligen förstå att hans väg är den rätta och på grund av det VILJA följa den. Varje 

församlingsgemenskaps uppdrag handlar alltid om att bygga upp. De av Korinthierna som han i 

brevet benämner som ”de starka” var ledargestalter i församlingen är just de som liksom han själv 

ägde både kropps- och viljekontroll. Min egen analys av 10:17 bekräftar att Paulus vänder sig just  

till dessa ”starka” i syfte att bygga upp. De ”starka” hade till uppdrag föregå med gott exempel och 

att i förlängningen leda övriga bröder och systrar rätt. 

Innebörden i 10:17 är att stärka förståelsen för de troendes gemenskap så att Korinthierna förstår att 

de inte samtidigt kan delta i liknande sammanslutningar som t.ex hyllar demoner. Paulus budskap är 

inte att de troende blir en kropp enbart genom att delta i Herrens måltid - de tillhör ju redan  Kristi 

kropp genom nåd och genom att ha blivit döpta med en och samma Ande (jfr 1Kor 12:13) - men 

deltagandet i Herrens måltid bekräftar möjligheten som Kristus död och uppståndelse har gett de 

troende. I 10:17 så förtydligar Paulus detta genom att förklara för sina läsare att de genom måltiden 

inte bara är deltagare utan  att de tillsammans utgör en gemenskap - en kropp - där medlemmarna 

känner (eller bör känna) solidaritet med varandra. Tillsammans är de partners - µετέχειν - dvs det är 

medlemmarna själva som utgör kroppen/gemenskapen.  

Det verkar vara möjligt för en grupp människor att bli en kropp genom att dela ett bröd på grund av 

att brödet som delas i Herrens måltid representerar just gemenskap bland de troende. Att minnas vad 

Jesus Kristus faktiskt gjort på grund av kärlek till Fadern och de troende bekräftas i brödbrytelsen. I 

10:17 så sägs detta i kontrast till sin motsats, dvs omöjligheten i att samtidigt delta i 

tempelmåltiderna. 
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Utifrån olika argument i sekundärlitteraturen så anser jag personligen att Harm W Hollanders 

argument kring idén om gemenskapen är den mest intressanta. Han hävdar att nyckelordet i 

passagen är just κοινωνία/κοινωνίός i betydelsen gruppgemenskap och hans slutsats är att det enbart 

är tillsammans som de kristustroende är starka och att hela passagen i 10:14-22 fokuserar på idén 

om gruppens enhet och solidaritet med varandra.  99
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