
Bibelguiden ger vägledning in i Nya testamentets böcker. Serien är en 

hjälp för den som vill utveckla sin relation till Bibeln – till djupare förståelse 

för vad texten betydde för de ursprungliga mottagarna och djupare 

efterföljelse i det egna livet. Utformningen med korta kärnfulla kapitel 

och ett omfångsrikt frågematerial gör att den lämpar sig väl både för 

bibelstudiegrupper och enskild bibelläsning. Seriens författarskara utgörs 

av unga ledare inom den svenska kristenheten.

”Ibland beskrivs urkyrkan som näst intill perfekt — som de som hade 
koll, trodde och levde som riktiga kristna. När man hör sådant är det 
bra att läsa Första Korinthierbrevet. De kristna i Korinth behövde 
hjälp med det mesta: synen på andlighet, sex, enhet, karismatik och 
hopp. Med goda bilder, värme och respekt för både texten och oss 
läsare är Linnéa Åberg en alldeles utmärkt lots i läsningen av Paulus 
fantastiska text.”
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1 KOR 9:19–27 ATT AVSTÅ FÖR ATT VINNA

En av världens snabbaste män är jamaicanen Usain Bolt. Han har blivit 
en levande legend som vinner lopp efter lopp och som vässar sina egna 
rekord. Hans framgångar beror inte bara på hans begåvning eller talang 
utan är också ett resultat av tusentals timmar av hård träning, strikt kost 
och mental förberedelse. Bolt har fått offra mycket för att vinna mycket. 

Paulus utmaning till korinthierna och oss kan liknas vid Bolts 
livsstil – var och en som tävlar måste försaka allt – löparen gör det för en krans 
som vissnar, vi för en som aldrig vissnar, v 25. I det föregående textavsnittet 
argumenterade aposteln för att han har avstått sin apostoliska rätt till 
ekonomisk ersättning. Genom att försörja sig själv äger Paulus en frihet 
som han annars inte skulle ha haft. Dock måste hans val av hur han 
använder friheten ha förvånat brevets mottagare – fri och oberoende av alla 
har jag alltså g jort mig till allas slav för att vinna så många som möjligt, v 19. 

Frihet i form av oberoende och befrielse från kroppens begär var 
något som värderades högt i antikens Grekland. Men i motsats till 
omgivningens värderingar har Paulus valt att använda sin frihet och 
sitt oberoende till att begränsa sig. I ett samhälle som var uppbyggt 
runt hierarkiska sociala strukturer var slaven knappast den man ville 
efterlikna. Orden måste ha provocerat korinthierna: att använda sin 
frihet till att bli slav var en paradox. Varför väljer han en sådan sak? 
Jo, därför att fler ska lära känna Kristus. Paulus väljer att begränsa sin 
frihet för judarna, de under lagen, de utan lag och de svaga, v 20–22. 
Allt har jag varit inför alla, skriver han i v 22. Det handlar inte om att 
anpassa evangeliet efter rådande omständigheter utan om att göra allt för 
att människor ska bli räddade. 

En grupp i Korinth tycks inte vilja sluta äta kött som offrats till 
avgudar. Troligtvis ansåg de att de hade rätt att göra så. Var det inte 
Paulus som misstog sig och vände kappan efter vinden när det gällde 
den här frågan? Visst hade han ätit offerkött vid andra tillfällen och 
med andra människor? Varför sa han att de skulle avstå nu? Motivet är 
självklart för Paulus – vårt handlande styrs av att andra människor ska 
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nås av budskapet om Jesus Kristus och bevaras i tron på Gud. Guds 
evangelium förändras inte, men evangeliet förkroppsligas i budbäraren 
själv. Frihet är inget värd om den inte leder till människors räddning. Allt 
gör jag för evangeliet skull, för att också jag skall få del av dess löften, v 23. 

Vartannat år hölls stora och välkända idrottstävlingar i Korinth. 
Många människor kom för att besöka och delta i tävlingarna som näst 
efter olympiska spelen var de största i den grekiska världen. Korinthierna 
var helt säkert bekanta med spelen, då hela staden drogs in i evenemanget. 
Paulus ger dem därför en välbekant bild – löparen, v 24. Det var ingen 
enkel match att utmana södra Greklands bästa idrottsmän. För att ha 
en chans till vinst var löparen tvungen att fokusera och träna hårt. Det 
kristna livet kan jämföras med den som tränar och tävlar. Vi har också ett 
mål, Guds rike och skapelsens fullständiga förnyelse. Det är ett mål som 
är mer värt än något annat och som kräver vår fulla uppmärksamhet och 
mot vilket vi riktar hela våra liv. Usain Bolt tränar inte slentrianmässigt 
eller när han har lust. Hela hans liv har anpassats och utformats efter 
vad han och hans tränare tror krävs för att bli världens snabbaste man. 
På liknande sätt uppmanar Paulus oss att anta utmaningen – löp då för att 
vinna det, v 24.

Paulus lever inte planlöst – jag slår inte i luften när jag boxas, v 26. 
Han anpassar inte evangeliet efter människors tyckande. Nej, snarare 
disciplinerar han sig för att nå målet. Jag går hårt åt min kropp och tvingar 
den till lydnad, för jag vill inte predika för andra och själv komma till korta, v 27. 
Aposteln använder sin frihet till något som kan få honom att se ofri 
ut. Han har valt att avstå sina rättigheter och gjort sig till allas slav,  
v 19–23. Anledningen är att Paulus vill vinna en krans som aldrig vissnar 
– evangeliets löften, v 23. Samma krans, löftena om Guds rike, väntar oss 
när vi springer mot målet.
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Någon har sagt att kristen frihet inte handlar om att 
göra vad vi vill utan om att vi är fria att tjäna Gud och 
människor. Vad kan det innebära i ditt liv?

Paulus liv styrs av hans längtan efter att få se andra 
människor komma till tro. Vilka mål styr ditt liv? Vad är 
din längtan?

Har du något exempel då du har agerat likt  
Paulus i v 19–22?

Hur kan vi anpassa oss efter andra utan att för den 
skull förändra evangeliet?

Vad tror du att Gud vill säga till dig och din församling 
genom Första Korinthierbrevet 9:19–27?

”NI VET JU ATT ALLA LÖPARNA I EN 
TÄVLING SPRINGER MEN ATT BARA 
EN FÅR PRISET. LÖP DÅ FÖR ATT 
VINNA DET.”

Första Korinthierbrevet 9:24
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