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Den Korsfäste Jesus Kristus 
Trons grund är Guds kraft och inte 

människors visdom 
Predikan i Betelkyrkan Jönåker 

Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft (1 Kor 2:5) 

Bibeltext 
När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade 
Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av 
något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till 
er. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom 
utan genom en bevisning i Ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors 
visdom utan på Guds kraft. (1 Kor 2:1-5) 

Inledning 
Lustigt nog talade jag över denna text för exakt två år sedan, 24 juni 2017, och 
av någon anledning har jag känt mig ledd att återvända till den. Jag vill först 
idag ge en längre återblick för att sedan föra våra tankar in på ett annat spår. 
Min huvudpunkt idag är ganska kort, men vi behöver göra ett visst förarbete. 

Predikan 
1. ÅTERBLICK: Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst (från 24 

juni 2017) 

1.1. Vad Paulus inte gjorde när han kom till Korinth — Han 
predikade inte Guds hemlighet med stor vältalighet eller hög visdom. 
Paulus kunde ha valt att försöka möta grekerna på deras egen planhalva 
genom att göra sig och sin förkunnelse relevant för sin omgivning genom 
att just använda sig av den stora vältalighet och höga visdom som de 
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uppskattade, men han gjorde det inte. Vi skall inte heller sträva efter att 
vara relevanta för vår omgivning eller vår kultur, utan istället skall vi 
sträva efter att vara relevanta för Gud i allt vi gör och säger, något vi skall 
se att också Paulus gjorde. 

1.2. Vad Paulus gjorde när han kom till Korinth — Paulus bestämde 
sig för något särskilt.  

1.2.1. Han bestämde sig för att inte veta av något annat än något särskilt, 
och vad vad det då? Inget annat än Jesus Kristus, och honom som 
korsfäst. Paulus talade om Jesus Kristus, vem Jesus är, hur han föddes, 
hur han blev människa, vilka under han gjorde, att han var Guds Son, 
den av judarna väntade Messias. Vi gör också rätt i att tala om Jesus, 
han skall vara i centrum i våra liv och i våra församlingar.  

1.2.2. Paulus talade framför allt om Jesus Kristus som korsfäst. När det 
gäller Jesus Kristus så fanns det en sak som Paulus ville framhålla först 
och främst: att Jesus blivit människa och ödmjukat sig ända till döden 
på ett kors, där han blev korsfäst på trä och bar världens synder på 
sina skuldror och dog en fruktansvärd död, krossad under Faderns 
heliga rättvisa för att du och jag skulle gå fria. Därför säger han senare 
i 1 Kor 15:3-4: Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit 
emot, att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd, att han 
uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna. Detta var för Paulus det allra 
viktigaste med Jesus -- inte hans personlighet som dock var 
häpnadsväckande, inte hans etik som dock övergick all uppfattning 
om vad som var rimligt, inte hans underverk som dock var fler och 
större än någon tidigare eller senare profets, inte hans sätt att bemöta 
utstötta människor som dock var det högsta av föredömen för oss -- 
utan att han dog för våra synder. Detta var för Paulus evangeliets 
kärna, det enda evangelium han ville predika.  

1.2.3. Detta evangelium var också orsaken till allt motstånd som väcktes 
mot hans förkunnelse. Tidigare i brevet säger han: Judarna begär tecken 
och grekerna söker visdom, men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en 
stötesten och för hedningarna en dårskap (1 Kor. 1:22-23). Vi måste komma 
ihåg: evangeliet kommer alltid att vara anstötligt för människor som 
inte är födda på nytt i alla kulturer och sammanhang: En oandlig 
människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och 
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hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt (1 Kor. 
2:14). Evangeliet kommer alltid att betraktas som en dårskap av dem 
som inte tror, och de kommer att bekämpa evangeliet om de inte blir 
omvända när de hör det. För trots dårskapen i budskapet vet vi att 
Paulus vann många för Herren, och du och jag sitter ju här idag som 
en frukt av evangeliet? Hur går det ihop?  

1.2.4. Detta evangeliet var också den stora hemligheten bakom Paulus 
framgångar som missionär: Men för de kallade, både judar och greker, 
predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Ty Guds dårskap är visare än 
människorna, och Guds svaghet är starkare än människorna. (1 Kor. 1:24-25) 
För kraften till frälsningen låg i samma evangelium som orsakade så 
mycket motstånd (Rom. 1:16), därför att Gud bestämt att genom 
dårskapen i evangeliet frälsa dem som tror (1 Kor 1:21), för så har Gud 
bestämt för att täppa till munnen på alla kloka och visa människor och 
förhärliga sitt eget namn. 

1.3. Hur Paulus kände sig när han kom till Korinth. Svag, rädd och 
mycket orolig -- man kan förstå honom, för rent mänskligt hade han 
ingenting att komma med . Hur skulle han kunna övertyga dessa 1

konservativa judar och dessa okunniga greker om att Jesus är Herren som 
de måste böja sina knän för? Hur skulle han kunna få dem att förstå att 
den där underliga snickaren från avkroken Galileen som avrättades av 
romarna som en statens fiende var Guds Son och världens Frälsare? Rent 
mänskligt fanns det ingen chans att nå dem med detta. Läser man vad 
samtida romerska historiker skriver om de kristna så bekräftas den bilden 
av att man betraktade deras budskap som sämre än godnattsagor och 
rena illusioner. Ändå valde Paulus att predika evangeliet i all sin dårskap 
för folket i Korinth. Hur gjorde han det? Vad kan vi lära oss av det? 

1.4. Vad Paulus predikan bestod av när han kom till Korinth — 
Inte övertygande ord, inte mänsklig visdom utan en bevisning i Ande och 
kraft -- på det sättet att det inte var Paulus vältalighet och höga visdom 
som skulle övertyga människorna utan Guds Andes kraft som skulle 
överbevisa dem som hörde evangeliet. Jesus undervisar oss i Joh 16:8-11 
om att Andens uppgift är att överbevisa människor om synd, dom och 

 Vi återkommer till varför Paulus kände sig svag och rädd nedan. För tillfället nöjer vi oss med att påpeka den 1

allmänna anspänning som drabbar varje förkunnare som träder upp för att proklamera evangeliet för de icke 
troende.
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rättfärdighet. Paulus visste att det var sant. Han skulle inte förvänta sig att 
någon skulle tro på hans budskap om inte Guds Ande verkade på deras 
hjärtan som hörde evangeliet. Därför var det hans uppdrag att enbart 
lägga fram evangeliet i all sin enkelhet och sedan lita på att den helige 
Ande skulle göra resten. 

1.5. Vad Paulus ville att tron i den blivande församlingen i 
Korinth skulle bygga på — Paulus ville inte någon som blev omvänd 
skulle bli det på grund av hans vältalighet eller vishet — han visste att en 
sådan tro blir inte äkta eller hållbar. De som blev omvända skulle bli det 
på grund av Guds kraft och att den helige Ande gjort evangeliet levande 
för dem som hört det -- vi måste förstå att tron inte bara är en fråga om 
att fatta ett rationellt beslut om att tro på något och hålla det för sant. Det 
finns människor som har kommit till tro genom att resonera sig fram till 
sanningen, och kristendomen är intellektuellt hållbar, utan tvekan. MEN, 
som Jesus sa till Nikodemus: Amen, Amen säger jag dig: Den som inte blir född på 
nytt kan inte se Guds rike (Joh 3:3). Om en människa skall kunna komma till 
tro på Jesus Kristus som korsfäst så måste det till ett underverk genom 
den helige Ande, och om en människa skall kunna bli bevarad i sin tro 
måste det till ett underverk genom den helige Ande. Tron måste vila på 
Guds kraft. 

2. NY INFALLSVINKEL: Varför kände sig Paulus egentligen svag 
och rädd och full av rädsla inför att predika i Korinth? Vi har 
redan konstaterat att det å ena sidan berodde på att hans budskap om 
frälsningen genom Jesus var så annorlunda, så svårt att rent intellektuellt 
förmedla till människorna. Det var en dårskap för hedningarna, och en 
stötesten för judarna. Paulus kött, hans gamla människa, hade all anledning 
att skämmas för evangeliet, även om hans pånyttfödda människa inte gjorde 
det (Rom 1:16). Men det fanns kanske ytterligare en anledning som vi inte 
ser direkt i texten, men som vi hittar i den historiska beskrivningen av Paulus 
andra missionsresa . För att ytterligare kunna förstå varför Paulus kände sig 2

som han gjorde när han kom till Korinth behöver vi backa några steg i den 
tidiga missionshistorien kring hur evangeliet först kom till Europa, där 
Korinth låg, och vi tar då hjälp av bibelläraren David Pawson och hans 

  Återges framför allt i Apostlagärningarna 15:36-18:22.2
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utmärkta bok Unlocking the Bible , sid 932-934 : [Paulus] hade [på sin andra 3 4

missionsresa] försökt evangelisera först i Asien och sedan i Bithynien, men varje gång hade 
han känt att Anden hindrade honom från att åka till dessa områden. Medan de [Paulus 
och hans medarbetare] befann sig i Troas, fick Paulus en dröm på natten där en man 
uppmanade honom att komma till Makedonien för att hjälpa folket där. Så de korsade 
Egeiska havet och landsteg i  hamnstaden Neapolis. Paulus predikade sedan evangeliet i 
Filippi men blev [satt i fängelse och sedan] utkastad ur staden, och anlände sedan till 
Tessalonika. Som var hans vana, predikade han först för judarna i synagogan … men det 
visade sig att den grupp i synagogan som var mest mottaglig inte var judarna utan de s.k. 
”gudfruktiga”, hedningar som inte blivit judar men var positivt inställda till judendomen 
och trodde att Israels Gud var den sanne Guden … men vissa av judarna gjorde det 
omöjligt för Paulus att fortsätta sitt arbete, och de var särskilt arga över att han påstod att 
de gudfruktiga inte behövde konvertera till judendomen för att bli frälsta. Ett hemskt uppror 
bröt ut, initierat av dessa [avundsjuka] judar, så Paulus lämnade staden redan efter tre 
veckor och fortsatte till Berea. I Berea blev han återigen tvungen att ge sig av [efter ännu ett 
uppror initierat av samma judar som i Tessalonika], och reste då söderut till Athen. I 
Athen kom motståndet mot Paulus budskap från ett annat håll. Den rådande grekiska 
filosofin lärde att människans ande på ett förhärligat sätt separerades från kroppen vid den 
fysiska döden, och Paulus tro på den kroppsliga uppståndelsen blev därför hånad och 
utskrattad. Några omvände sig dock, men inte tillräckligt för att en församling skulle 
bildas. Därifrån begav sig Paulus till Korinth, och när han kom dit var det tydligt att han 
var djupt försjunken i ett demoraliserat tillstånd: Han hade blivit utkastad ur Filippi, 
sedan Tessalonika, och Berea, och i Athen blev han utskrattad. Sålunda var han 
deprimerad när han kom till Korinth…det är nästan så att vi tror att han hade fått ett 
nervsammanbrott, och det är lätt att förstå varför. Vi tänker ofta på Paulus som den mest 
framgångsrike missionären någonsin, men det är inte många människor som kan hålla ut 
genom en sådan räcka av nedslående erfarenheter. Vi vet sedan av Apostla-
gärningarna att Paulus fick inte så lite uppmuntran när hans kollegor Silas 
och Timoteus — som stannat efter och arbetat med uppföljningsarbetet på 
de platser han besökt —  kom ner från Makedonien och berättade att 
församlingen i Tessalonika hade överlevt och mådde prima trots de svåra 
omständigheterna: Men nu har Timoteus kommit tillbaka från er, och han har gett oss 
goda nyheter om er tro och kärlek och berättat hur ni alltid tänker på oss och längtar efter 
att få träffa oss, liksom vi längtar efter er. Så har vi genom er tro fått nytt mod när det 
gäller er, bröder, och det mitt i alla svårigheter och lidanden. Nu lever vi, när ni står fasta i 

 David Pawson, Unlocking the Bible, Collins, London, 2015.3

 Fritt översatt från originalets engelska text.4

WWW.BETELFORSAMLINGEN.COM !5

http://www.betelforsamlingen.com


Herren. (1 Tess 3:6-8) Men om detta visste han ingenting när han skulle börja 
predika i Korinth. Så hur skulle han nu göra? Han hade inte — vad han 
själv visste — haft några stora framgång på de platser han besökt tidigare, 
och många svåra lidanden hade hans evangelium orsakat honom: 
misshandel, fängelse, hån och förakt. Skulle han därför ändra budskapet 
eller hur han framförde det? Kanske skulle det då bli enklare att vinna 
människor för Gud? Jag kan nästan se framför mig hur han våndas över 
detta och frågar sig: kommer det att gå lika illa här som på alla andra 
platser? Hur länge får jag stanna innan de kör iväg mig härifrån? Om jag 
kanske gjorde på något annat sätt, betonade mitt budskap på någon annan 
punkt, inte var så provocerande, så kanske det skulle lyckas bättre? Inte 
undra på att han kände sig både svag, rädd och mycket orolig. 

3. HUVUDPUNKTEN: Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst. Vi 
förstår dock att Paulus trots sina negativa erfarenheter och trots sin vånda 
ändå vägrade ändra sitt budskap. Tvärtom, det verkar istället som att han 
skärpte det ännu mer. För i Athen nämnde han inte (vad vi vet) Jesus-namnet i 
sin predikan på Areopagen, och inte heller själva korsfästelsen, utan endast 
uppståndelsen och den yttersta domen, men i Korinth står det att han 
vittnade för judarna att Jesus är Messias (Apg 18:5) och från vår bibeltext 
inser vi att hans budskap i Korinth var centrerat kring Jesus död på korset. I 
Korinth gick det i huvudsak mycket bättre, och Paulus blev kvar i hela 18 
månader, och många korintier kom till tro. Vad kan vi lära av det? 

3.1. Först och främst: när framgången uteblir så skall vi inte ändra 
budskapet, istället skall vi skärpa det ännu mer. Om vi talat om Jesus 
förut, och det inte lett till något större genombrott, får vi tala ännu mer 
om Jesus framöver. 

3.2. Sedan: när det gäller Jesus så finns det så mycket som kan kan tala om, 
t.ex. hans återkomst och alla möjligheterna till tidslinjer för den yttersta 
tidens händelser, eller när på året han föddes, eller vad Jesus tyckte om 
äktenskap och skilsmässa, etc. Men inget av det där har någon betydelse 
om vi inte talar allra mest om hans död på korset för våra synder. 

3.3. Det verkar också vara så att när du och jag frånsäger oss allt annat och 
enbart förlitar oss på evangeliets inneboende styrka, det är då vi får 
uppleva Guds kraft till frälsning mitt ibland oss. 
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Avslutning 
Och jag vill avsluta med att säga till oss alla: det är budskapet om Jesus Kristus 
som korsfäst som är räddningen för oss alla. Det är detta som är själva kärnan i 
vår frälsning, och det är genom att tro på det, och fortsätta tro på det, som vi 
kommer att få frid med Gud och evigt liv. Och det är det vi skall sprida. Världen 
behöver inget annat evangelium, inte en ny förpackning eller annat innehåll, 
den behöver fortfarande Jesus Kristus som korsfäst för världens synder och 
uppstånden på tredje dagen: För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än 
vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen.  (Gal 
6:14)  Amen!
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