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FÖRORD
Bibelguiden är en serie som ger vägledning in i Nya testamentets böcker.
Med förankring i vad texterna betydde för de ursprungliga mottagarna
får bibelläsare praktisk hjälp i hur de kan tillämpas i vår tid. Guds ord
talade till människor då, och fortsätter att förändra människors liv idag.
Bibelguiden kan användas på flera olika sätt. Den är utformad speciellt
med tanke på gruppsammanhang, men lämpar sig lika bra för den
enskilde läsaren som vill ha vägledning i sin bibelläsning. Genom det låga
försäljningspriset finns även möjlighet att tillhandahålla Bibelguiden till
församlingen i sin helhet. När det predikas utifrån en viss bibelbok i ett
antal veckor i sträck kan Bibelguiden med fördel delas ut för att skapa ett
bredare engagemang.
Runt om i vårt land samlas människor ständigt i olika gruppkonstellationer för att samtala om Bibeln. Vare sig det handlar om
bibelstudiegrupper, böne- och hemgrupper eller tillfälliga samlingar i
samband med konferenser och läger, är det angeläget att det finns bra
diskussionsunderlag att utgå ifrån. Bibelguiden utgör förhoppningsvis ett
attraktivt alternativ i detta avseende, i och med att det erbjuds ett omfattande frågematerial.
Bibelguiden är ett djärvt projekt eftersom författarna till serien
är unga kristna ledare mellan 25 och 40 år. Det är därför med största
ödmjukhet vi har tagit oss an uppgiften att skapa detta material. Vi
hoppas att detta initiativ ska sända ut hopp och positiva signaler till
kristna i vårt land.

REINE TOTH, REDAKTÖR BIBELGUIDEN

FÖRORD
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2 KOR 1:23–2:13 DEN KONKRETA KÄRLEKEN
Efterhärmning är ett beteende som kan tolkas och tas emot väldigt olika.
”Imitation är den uppriktigaste formen av smicker”, sa Oscar Wilde, men
försök säga det till barn som bråkar för att den ena vägrar sluta härmas! I
kristen tro är det en helt central aspekt att vi är kallade till imitation. Vi
är skapade för att vara Guds avbild och kallade av Jesus att följa honom.
I Första Korinthierbrevet 11:1 skriver Paulus ”Ha mig till föredöme
liksom jag har Kristus till föredöme.” Jag har ännu inte sett någon bära
ett WWPD-armband – What would Paul do? – men om vi studerar hur
Paulus hanterar den komplicerade konflikten med Korinth kan vi lära oss
att förstå och följa Jesus bättre.
Ledmotivet i det avsnitt vi nu har läst är kärlek. Det kanske inte är
helt uppenbart vid en första genomläsning, men jag menar att det som
driver Paulus i hans agerande gentemot församlingen är Kristi kärlek (jmf
5:14). Den kärleken kommer till konkret uttryck i försiktighet, förlåtelse
och fruktan.
För det första ser vi att Paulus praktiserar försiktig kärlek. Paulus
motiverar varför han ännu inte har kommit till Korinth med att han vill
skona dem, v 23. Paulus ändrade ju sitt planerade långa besök, Första
Korinthierbrevet 16:5–6, och gjorde det första av två planerade besök.
Det blev ett svårt besök, präglat av bedrövelse, 2:1. Därför ersatte han det
andra besöket med ett brev, skrivet med tungt hjärta, ja gråtande, 2:4. Det
blev ett brev istället för ett besök, vilket Paulus kritiker tolkade som svaghet och vacklande ledarskap. Paulus förklarar att han ville gå försiktigt
fram och inte använda sin rättmätiga auktoritet på ett sätt som skulle
skada relationen till Korinth genom att kraftfullt råda över er tro, v 24.
Paulus vill hjälpa er till glädje, v 24, ett uttryck för den kärlek jag hyser till
just er, 2:4.
Kärleken drev Paulus att ta upp de svåra saker som församlingen
behövde höra på ett försiktigt sätt, det vill säga på ett sätt som gav dem tid
och utrymme att ta in vad som sas och visa ånger. Han använde inte sin
auktoritet på ett sätt som skulle skada relationen. På samma sätt kan fak38
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tiskt Guds kärlek beskrivas som försiktig, därför att Gud i sin barmhärtighet agerar tålmodigt och ger chans till omvändelse (jmf Jesu liknelse
i Matteusevangeliet 13:24–30). Vi som följer Jesus är kallade till samma
svåra balansgång, att säga vad som måste sägas, men på ett sätt som inte
skadar relationen utan läker den.
För det andra ser vi kärlek som uttrycks i förlåtelse. 2:5–11 handlar om konfliktens centralfigur, den som har vållat sorg, 2:5, ledaren för
den grupp som utmanat och attackerat honom. Paulus poängterar att
han som själv var måltavla för attackerna har förlåtit motståndaren, och
uppmanar därför församlingen att verkligen visa honom kärlek, 2:8. Förlåtelsen är viktig både för förbrytarens skull, så att han [inte] går under,
2:7, och för församlingens skull, för att inte Satan skulle få övertaget över
oss, 2:11. Paulus stränga och tårfyllda brev var ett prov på lydnad, men
han var mån om att det inte skulle leda till permanent splittring utan till
ånger och förlåtelse (jmf 7:8–13). Paulus beskriver hur han själv har förlåtit mannen inför Kristus, 2:10.
När vi närmar oss Jesus som har älskat oss med en förlåtande kärlek
är vi också kallade att förlåta andra. Paulus visar oss hur: först får vi förlåta inför Jesus själv, när vi är redo kan vi sedan uttrycka förlåtelsen till
den berörda personen.
För det tredje så ser vi att kärleken leder till fruktan och oro. I 2:12–
13 berättar Paulus om sina resor, men det kan vara svårt att förstå vad det
har med saken att göra. Paulus tårfyllda brev verkar ha levererats av hans
medarbetare Titus, och Paulus hoppades få träffa Titus i Troas och höra
om utvecklingen i Korinth (se 7:5–16). När det inte hände fick Paulus
ingen ro i sinnet, 2:13, och reste vidare. Paulus intygar här sin kärlek
genom att berätta hur han som apostel, med uppdrag att förkunna evangeliet om Kristus, 2:12, kände sig tvungen att lämna Troas trots att dörren
[stod] öppen. Det här är nästan chockerande! Paulus lämnar en framgångsrik ”evangelisationskampanj” av kärlek till församlingen i Korinth
och omsorg om deras relation.
Vi ser hur verklig kärlek är något annat än att ha positiva känslor. Att
älska kan leda till smärta och fruktan, men kärleken uthärdar detta för
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den andres bästa. På liknande sätt är Bibelns Gud så full av kärlek att han
är allt annat än likgiltig. När Guds folk går bort säger Gud ”mitt hjärta är
i uppror”, Hosea 11:8; när Guds får går vilse lämnar han 99 för att söka
upp ett enda, Lukasevangeliet 15:4. Så fruktan kan vara ett ”symtom” på
kärlek. När vår kärlek gör oss oroliga får vi lägga fram dem vi älskar i bön
inför Gud och anstränga oss för att visa vår kärlek i förlåtelse och med
försiktighet och tålamod.

FRÅGOR

I v 24 skriver Paulus att han inte vill råda över korinthierna.
Varifrån tror du detta ideal kommer? Jämför med
Markusevangeliet 10:42–45 och Första Petrusbrevet 5:3.
Paulus skriver i v 10 om vikten av att förlåta och talar om hur
han själv brottats med detta. Vad tror du han menar med att
han har förlåtit mannen inför Kristus?
Har du någon gång hamnat i en konflikt där du behövt
kommunicera en svår sanning? Hur gjorde du? Hur skulle
detta avsnitt kunna hjälpa dig?
Paulus skriver om hur hans omsorg om församlingen gav
honom oro. När har du upplevt något liknande?
Hela avsnittet ger exempel på att älska som Gud älskar. I
vilken av dina relationer kan detta avsnitt vara en inspiration
till hur du ska visa kärlek?

40
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BIBELN IDAG
Bibeln idag är en ideell organisation som arbetar på ekumenisk basis. Den
är organiserad som en förening där alla prenumeranter är medlemmar.
Bibeln idag har funnits i Sverige sedan 1965. Vår vision är att varje kristen
lever i en växande, personlig relation till Gud genom bibel och bön, och att
församlingen utrustas till att leda familjer, barn, ungdomar och vuxna till
att lära känna och följa Kristus. Förutom Bibelguiden uppmuntrar vi även
till bibelläsning genom vår kvartalsskrift Bibeln idag. Vi ger även ut annan
bibelstudielitteratur för grupper och enskilda.

KOMMENTERAD BIBELLÄSNINGSPLAN
Bibeln idag är också namnet på vår bibelläsningsplan med kommentarer
som utkommer fyra gånger per år. Här ger vi dig en systematisk genomgång
av hela Bibeln. I varje nummer medverkar ett antal olika skribenter som
guidar dig genom dagens text. Skribenterna är från olika sammanhang,
det är både präster, pastorer och lekmän.
Du kan enkelt teckna en prenumeration via vår hemsida eller genom
att ringa 018-18 69 67. Du kan också ge bort en prenumeration eller
beställa till din församling.

WWW.BIBELNIDAG.ORG
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