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Alkulause.

Mielenkiintoisimpia Paavalin teoksista ovat korintto
laisille osoitetut kirjeet. Niissä tapaa lukija apostoli 
Paavalin ja samalla kristinuskon mitä monipuolisimmassa 
kosketuksessa kreikkalaisen sivistyselämän kanssa. Tosin 
se kreikkalaisuus, joka Korintossa kukoisti, ei enää ollut 
puhtaasti klassillista, vaan oli monella tavalla sekaan
tunut itämaisiin uskomuksiin ja kulttimenoihin. Tämä 
n. s. hellenistinen kulttuuri oli muodostunut sen ajan 
maailmankaupungeissa, jommoisia varsinkin Antiokia ja 
Aleksandria olivat. Näistä se levisi yli silloisen sivistys- 
maailman.

Hellenistisen kulttuurielämän kanssa tuli Paavali teke
misiin varsinkin Korintossa. Ensimmäisessä Korinttolais
kirjeessä saamme nähdä Paavalin taistelussa vallitsevain 
filosofisten käsitysten kanssa. Aleksandriasta päin levisi 
eräs platonilaisen filosofian haarautuma, jota juutalainen 
opettaja Philon edusti. Kun siihen oli yhtynyt aineksia 
Vanhasta Testamentista, oli se tyypillinen sekamuodostus. 
Se suosi allegorista raamatunselitystä, ja oli siten mie
luinen kristityillekin. Useat Paavalin lauseet ovat tähdä
tyt sitä vastaan. Paitsi tätä, esiintyi eräitä opinsuuntia, 
jotka puolustivat siveettömyyttä (»kaikki on luvallista»), 
kun sitä vastoin toiset vaativat ehdotonta kieltäytymistä
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avioliitosta. Kaikki nämät opit olivat kristinuskon kanssa 
ristiriidassa, joten niitä vastaan täytyi taistella.

Ensimmäisessä kirjeessä Paavali selvittää lukijoilleen 
kreikkalaisen sivistyselämän vaaroja. Siitä näemme, että 
seurakunnassa oli paljon synkretismiin taipuvia, s. o. 
sellaisia, jotka kristittyinäkin kannattivat hellenististä 
viisautta, löyhiä sukupuolisuhteita, eivätkä tahtoneet 
jättää vallitsevaa epäjumalanpalvelusta menoineen. 
Synkretismiä esiintyi edelleen naisten liian vapaassa käy
töksessä sekä ylösnousemususkon kieltämisessä. Ensimmäi
nen kirje on periaatteellinen * selvitys evankeliumin ja 
silloisen kreikkalaisen elämän välillä.

Toinen kirje on sävyltään persoonallisempi. Näemme, 
kuinka vaikeata Paavalin oh päästä vastustajistaan voi
tolle. Asteikko ulottuu jyrkästä ankaruudesta mitä 
hellimpään lempeyteen. Kun ensimmäinen kirje on mielen
kiintoinen siinä, että se suo meille katsahduksen hellenis
tiseen sivistyselämään, johtuu toisen kirjeen kiintoisuus 
siitä, että saamme läheisesti tutustua suureen apostoliin 
seurakunnankaitsijana ja sielunhoitajana. Jokainen raa- 
matunlukija on huomannut, kuinka vaikeata on monessa 
kohden tajuta apostolin ajatuksen juoksua. Usein hänen 
puheensa on kuin vuolas virta, joka kosken tavoin syöksyy 
kallioiden ja vastuksien yli. Toisinaan hän taas koskettelee 
sydämen hellimpiä kieliä puhuen kuin isä lapsilleen. Mutta 
kaikkialla tarvitaan olojen ja vastustajien tuntemista, 
jotta lukija pääsisi kirjeen täydelliseen ymmärtämiseen. 
Sitä paitsi toisessa kirjeessä usein vain viittauksin puhu
taan tapahtumista, joita oli sattunut ensimmäisen ja toisen 
kirjeen lähettämisen välillä.

On näin ollen tuntunut tarpeen vaatimalta kirjoittaa 
yhden jaksoinen selitys Korinttolaiskirjeisiin yllämainit
tuja näkökohtia silmälläpitäen. Kim synkretistinen vir
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taus varsinkin lähetysmailla jälleen on käynnissä, saattaa 
olla opettavaista tarkata, kuinka ankarasti apostoli tais
telee evankeliumin puhtauden puolesta. Ja niinkuin 
totuuden kallis aarre silloin oli heikoissa saviastioissa, 
niin se on nytkin.

Kirjani lukijoiksi olen ajatellut paitsi pappeja ja 
opettajia sellaisia kristityltä, jotka yksityisesti tai raa- 
mattukerhoissa tahtovat syvemmin tutustua kyseessä 
oleviin kirjeisiin. Kun voinee edellyttää, että lukijoilla on 
Uusi Testamentti käsillä, en ole kirjaan painattanut 
tekstejä, vaan ainoastaan viittaukset niihin.

Apukeinoina on minulla ollut Korinttolaiskirjeitä koske
vat osat Meyer-Heinricin, Joh. Weissin, B. Weissin ja 
Zahnin selitysteoksista. Myöskin suomalaisesta Uuden 
Testamentin selitysteoksesta on minulla ollut paljon 
hyötyä. Toivon lukijoilleni samaa rakennusta ja siunausta, 
mikä omalle kohdalleni on tullut tarkemmasta perehtymi
sestä Korinttolaiskirjeisiin. Olkoon rakkauden ja rauhan 
Jumala meidän kanssamme (2 Kor. 13: n).

Viipurissa huhtikuun n  p. 1931.

Erkki Kaila.





Johdanto.

1. P a a v a li K o rin to ssa .

Ap. T. 18: 1—18.

öisellä lähetysmatkallansa (noin 52—543. Kr.) 
Paavali saapui Makedonian ja Ateenan kautta 
Korinttoon. Tämän kuuluisan kaupungin oli 
roomalainen konsuli Mummius valloittanut 
ja hävittänyt v. 146 e. Kr. Sen taideaarteet 

ryöstettiin, asukkaat myytiin orjiksi ja talot poltettiin. 
Noin 100 vuotta oli paikka sen jälkeen autiona. Mutta 
v. 44 e. Kr. rakensi Julius Caesar raunioille uuden kau
pungin, asuttaen sen osaksi sotilailla, osaksi vapautetuilla 
orjilla. Näin uudistetusta Korintosta tuli A k a i a n maa
kunnan pääkaupunki ja prokonsulin asuinpaikka.

Korintto sijaitsi Istmoksen kannaksella, joka erottaa 
toisistaan Aigeianmeren ja Korintonlahden. Laivoja 
saapui Korinton satamiin sekä idästä että lännestä. 
Aigeianmeren puolella oli varsinainen satamakaupunki, 
Kenkrea, joka mainitaan Apostolien Teoissa (18: 18). 
Edullisen asemansa vuoksi oli Korintto sekä väkirikas 
että varakas kaupunki; sen ylellisyys oli melkein tullut 
sananparreksi. Runoilija Horatius kirjoittaa: »Non cuivis 
homini contingit adire Corinthum» (ei jokaiselle ole suotu 
matkustaa Korinttoon). Tapainturmelus kaupungissa oli
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