1. Kirje Korinttilaisille
Ajoitus
Ensimmäinen Korinttilaiskirje on itse asiassa ainakin toinen kirje, jolla Paavali lähestyy
seurakuntaa (Kts. 1 Kor 5:9). Kirje on kirjoitettu vuoden 53/54 jKr tietämillä, ilmeisesti
Efesosta. Paavali oli toiminut Korinttissa vuosina 50–51 (toisella lähetysmatkallaan) ja
siirtynyt sieltä Efesokseen. Sieltä hän oli pitänyt yhteyttä seurakuntaan ja Korinttilaiset olivat
lähestyneen Paavalia kirjeitse ja Paavali vastaa heille tällä kirjeellä.
Korintti
Korinttin kaupunki sijaitsi strategisesti tärkeällä paikalla, Peloponnesoksen niemimaan
tyvessä. Kaupungin kautta kulkivat niin kauppareitit kuin sotajoukotkin. Myös laivoja hinattiin
kannaksen yli, jotta ei jouduttaisi kiertämään koko niemimaata. Antiikin Korintti hävitettiin
vuonna 146 eKr ja Roomalaiset rakensivat kaupungin uudelleen vuonna 44 eKr. Paavalin
aikana kaupunki oli siis Roomalainen suurkaupunki.
Vastaanottaja
Paavali oli perustanut seurakunnan ensimmäisellä lähetysmatkallaan ja se oli innolla ottanut
vastaan evankeliumin sanoman. Ensimmäisen Korinttilaiskirjeen aikaan seurakunnassa
vallitsi kuitenkin hajaannus. Eri kristittyjen julistajien ympärille oli muodostunut leirejä, joissa
korostettiin heidän opetuksiaan. Lisäksi armolahjakysymyksestä oli noussut kiistan aihe.
Tiettyjen armolahjojen haltijoita pidettiin korkeammassa asemassa seurakunnassa ja tämä
aiheutti riitoja. Myös kysymys siitä, mitä ihmiselle ylösnousemuksessa tapahtuu, oli
aiheuttanut hämmennystä seurakunnassa.
Sisältö
Kirje ei ole retorisesti yhtä yhtenäinen kuin Roomalaiskirje. Se alkaa ja päättyy tyypillisesti
Paavalin tervehdyksellä seurakunnalle. Itse kirje koostuu Paavalin vastauksista
seurakunnan esittämiin kysymyksiin ja moitteista, jotka koskevat seurakunnan
eripuraisuutta, erityisesti armolahjakysymyksessä. Paavali kertoo myös aikomuksestaan
vierailla Korinttissa, mikä toteutuukin lopulta kolmannella lähetysmatkalla, vuonna 56. Tätä
ennen Paavali ehtii kuitenkin vielä lähestyä seurakuntaa kirjeitse useampaan otteeseen.
Sanoma

Kysymyksiä
1. …toiset teistä sanovat: "Minä olen Paavalin puolella", toiset taas: "Minä
Apolloksen", "Minä Keefaksen", "Minä Kristuksen". Mitä Paavali tarkoittaa
Jumalan ja ihmisten viisaudella, joka on aiheuttanut ristiriitoja Korinttissa? Mikä
seurakunnan tilanne on?

2. Millä tavoin lopun ajan odotus näkyy Paavalin seksuaalietiikkaa koskevissa
ohjeissa (luku 7)?
3. Voidaanko 12. luvun kuvausta armolahjoista pitää oikeiden armolahjojen
luettelona vai kuvauksena erilaisista Jumalan antamista lahjoista ja niiden
käytöstä seurakunnissa?
Luku 13 on Paavalin vastaus armolahjakeskusteluun Korinttissa. Mitä Paavali tarkoittaa
”rakkauden armolahjalla”?

