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Ievadvārdi latviešu lasītājiem

Dārgie brāļi un māsas Kristū!
Man bija liels iepriecinājums saņemot ziņu no mana labā drauga mācītāja 

Guntara Baikova, ka Latvijas Luterisma mantojuma fonds Konkordijas ko-
mentāru sērijā ir nolēmis izdot manu Pirmās  vēstules korintiešiem komentāru 
latviešu valodā. Manai sievai Kristīnei un man ir saglabājušās labas atmiņas 
par latviešu luterāņu mācītājiem, kuri studēja Fortveinas Konkordijas teoloģijas 
seminārā, Indianas štatā, tajā laikā, kad arī mēs tur bijām (1991–2000). Jūsu 
baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags arvien bija godāts ciemiņš mūsu seminārā. 
Man bija prieks viņu vairākkārt satikt ASV. Savukārt laikā, kad atrados “ilg-
stošā kalpošanas atvaļinājumā” ‒ tā mēs to saucam Austrālijā ‒, mēs ar Kristīni 
2003. gadā piecas dienas viesojāmies Rīgā. Toreiz arhibīskaps Vanags mūs kā 
tūristus labvēlīgi uzņēma savā birojā sestdienas rītā.

Vienmēr, kad tieku aicināts piedalīties Austrālijas Luterāņu baznīcas mācī-
tāju ordinācijā, sveicinājumam izmantoju apustuļa Pāvila vārdus, ar kuriem viņš 
noslēdz savu izcilo nodaļu par mūsu Kunga augšāmcelšanos: “Tad nu, mani 
mīļie brāļi, topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgāki Tā Kunga darbā vienumēr, 
zinādami, ka jūsu darbs Tā Kunga lietās nav veltīgs!” (1Kor 15:58) Šie brīniš-
ķīgie iedrošinājuma vārdi, protams, ir domāti ne vien mācītājiem, bet arī visiem 
Dieva dārgajiem svētajiem, “kas piesauc mūsu Kunga Jēzus Kristus Vārdu visās 
vietās”. (1Kor 1:2)

Mūsu Kunga Jēzus žēlastība lai ir ar jums visiem!

Kristus sadraudzībā 
Jūsu Dr. Gregorijs Lokvuds 

Austrālijas Luterāņu koledžas emeritēts pasniedzējs
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Izdevēja priekšvārds

Ko lasītājam varētu piedāvāt izdevums “Konkordijas komentārs: Svēto 
Rakstu teoloģisks skaidrojums”?

Šīs sērijas nolūks ir palīdzēt mācītājiem, misionāriem un teologiem interpretēt 
Dieva Vārdu ar lielāku skaidrību, izpratni un uzticēšanos teksta dievišķajam 
nolūkam.

Tā kā ikviens interpretētājs uzlūko ekseģētisko uzdevumu no sava viedokļa, 
skaidrības labad ir jāpiemin tie iepriekšpieņēmumi, pēc kuriem ir veidota šī ko-
mentāru sērija. Tas tad arī kalpotu kā īss komentāra raksturojums.

Kā pirmo un pašu galveno minēsim pārliecību, ka Rakstu centrā ir Jēzus 
Kristus. Pats Kungs to ir apliecinājis, sakot: “.. [Raksti] .. liecina par Mani” 
(Jņ 5:39), – šie vārdi ir ietverti arī šīs sērijas logo. Raksti sludina Labo Vēsti 
par to, ko Dievs ir darījis, samierinot pasauli ar sevi caur Jēzus dzīvi, nāvi un 
augšāmcelšanos. Šajā komentārā tā paša Gara vadībā, kurš inspirējis Rakstu 
veidošanos, ikvienas kanoniskās grāmatas ikvienā rindkopā tiek meklēts “tas, 
kas paaugstina Kristu”, jo šīs grāmatas ir kristocentriskas, kristoloģiskas. 

Atainojot Rakstu liecību par Jēzu Kristu, šie komentāri skaidro Bauslību un 
Evaņģēliju. Šāda pieeja izriet no otrās pārliecības: Bauslība un Evaņģēlijs ir vis-
aptverošas Bībeles doktrīnas, un pareiza izpratne par šo doktrīnu atšķirībām 
un savstarpējām attieksmēm ir atslēga atziņai par Dieva pašatklāsmi un Viņa 
pestīšanas plānu Jēzū Kristū.

Tomēr – ne jau vienmēr Bauslība un Evaņģēlijs Bībelē tiek nosaukti vārdā. 
Rakstu valodas palete ir daudzkrāsaina – tajā ir liela krāsu toņu dažādība. Pe-
rikopes dialektiku var veidot kritusī radība un jaunā radība, tumsa un gaisma, 
nāve un dzīvība, klejojumi un apsolītā zeme, trimda un atgriešanās, neziņa un 
gudrība, dēmonu apsēstība un Dieva valstība, miesa un Gars, bailes un prieks, 
bads un dzīres, Bābele un jaunā Jeruzāleme un daudz kas cits. Taču vienojošais 
elements ir Dieva žēlastības pilnais darbs, atjaunojot grēkā kritušo (Bauslībai 
pakļauto) cilvēci caur sava Dēla Evaņģēliju. Un Evaņģēlijs ir pārsvarā. Šie ko-
mentāri ir evaņģēliski šī termina patiesā izpratnē.

Trešā pārliecība ir, ka Raksti ir Dieva izvēlēts līdzeklis Evaņģēlija izplatīšanai. 
Redaktori un autori bez ierunām atzīst, ka Vecās un Jaunās Derības kanoniskās 
grāmatas savā kopumā ir inspirēts Dieva Vārds. Trīsvienīgais Dievs ir Bībeles 
patiesais autors; katrs vārds ir Svētā Gara inspirēts, vienlaikus izmantojot arī 
rakstītāju zināšanas, intereses un stilus. Tādējādi, lai gan katrai grāmatai ir at-
šķirīgas iezīmes, tomēr Rakstu kanonam piemīt iekšēja vienotība un katrs pants 
ir izprotams saskaņā ar visa kopuma kontekstu. Šajā komentāru sērijā uzmanība 
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tiek pievērsta vissīkākajām detaļām, atzīstot verbālo inspirāciju, un interpre-
tācija notiek saskaņā ar ticības analoģiju, sekojot principam Raksti interpretē 
Rakstus. Abas šīs lietas ir nepieciešamas, jo visa Bībele ir Dieva Vārds, Svētie 
Raksti, kam nepieciešams teoloģisks izklāsts.

Ceturtā pārliecība: lai gan Evaņģēlija Dievs ir nācis šajā pasaulē Jēzū Kristū 
(inkarnētajā Vārdā), Rakstu Evaņģēlijs ir dots Dieva ļaudīm un ar Dieva ļaužu 
starpniecību visas cilvēces labā. Dievs nav paredzējis savu Rakstu eksistenci 
šķirti no baznīcas. Viņš ir dāvājis tos caur paša izvēlētiem kalpiem: praviešiem, 
gudrajiem, evaņģēlistiem un apustuļiem. Viņš ir dāvājis tos baznīcai un caur 
baznīcu, lai baznīcā tie tiktu glabāti kā brīdinājums un mierinājums un lai baz-
nīca tos lietotu pasludinājumam un katehēzei. Rakstu dzīvais konteksts vienmēr 
ir baznīca, kur Tā Kunga kalpošana turpinās kā sludināšana, Kristība, grēku 
piedošana, mācība un Svētā Vakarēdiena svinēšana. Apzinoties, kāds ir Dieva 
Dēla inkarnācijas iespaids uz Rakstu un baznīcas, Vārda un Sakramentu ciešo 
vienību, šajā sērijā ir iekļauti komentāri, kuru centrā ir inkarnācija un Sakra-
ments. 

Turklāt šis dievišķais Evaņģēlija Vārds rada vienību visu to vidū, kuri tam 
paklausa, proti, tic, un kuri apliecina tajā atklāto Dieva patiesību un pakļaujas 
tai. Tā ir vienas, svētas, kristīgas un apustuliskas baznīcas vienība, kas turpinās 
visas pasaules vēstures gaitā. Baznīca ir atrodama visur tur, kur ir klātesošas 
tās pazīmes: Evaņģēlijs Vārdā un sakramentos. Tie ir pasludināti, apliecināti un 
svinēti daudzās dažādās kultūrās un nav nekādā veidā ierobežoti vai raksturīgi 
tikai kādai īpašai kultūrai vai tautai. Paužot Evaņģēlija universālo patiesību, 
šajā komentāru sērijā tiek atzīts un apstiprināts Rakstu patiesības  apliecinājums 
visās vietās un laikos, kur vien atrodama patiesā baznīca. Ar nolūku veicināt 
vienprātību Rakstu Evaņģēlija apliecināšanā šie komentāri tiecas būt vislabā-
kajā nozīmē konfesionāli, ekumeniski un katoliski.

Visas paustās pārliecības un raksturojošās iezīmes veido to, ko redaktori at-
zīst par Mārtiņa Lutera un “Vienprātības grāmatas” (1580) parakstītāju – kurus 
vēlāk sāka saukt par luterāņiem – teoloģisko mantojumu. Lai gan šīs sērijas 
titulā nav minēti tādi  vārdi kā “Luters” vai “luterisks”, tomēr redaktori un autori 
atklāti apliecina savu piekrišanu Rakstu doktrinārajam izklāstam “Vienprātības 
grāmatā”, kā arī savu mācīšanos no Mārtiņa Lutera kā ekseģēta, īpaši izceļot viņa 
hermeneitiskās metodes paraugu. Lutera metode (to praksē izmanto arī daudzi 
citi) ietver sevī šādus principus: (1) Raksti jāinterpretē ar Rakstu palīdzību sa-
skaņā ar ticības analoģiju (respektīvi, harmonijā ar visu Vārdā atklāto kristīgo 
mācību); (2) liela vērība jāpievērš oriģinālvalodu gramatiskajām formām; (3) 
jāmeklē teksta iecerētā nozīme, “vienkāršā” jeb “burtiskā” jēga, apzinoties, 
ka Rakstu valodas diapazons plešas no vēstījuma līdz diskursam, no formālas 
prozas līdz radošai dzejai, no arhaisma līdz akrostiham un apokalipsei; tajā tiek 
izmantotas metaforas, prototipi, līdzības un citi literāri paņēmieni; (4) jāizmanto 
filoloģija, lingvistika, literatūra, vēsture un citas nozares, ja tas nepieciešams 
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labākai teksta izpratnei; (5) jārespektē baznīcā lietotā interpretācijas vēsture, 
taču tai nav noteikti jāseko; (6) teksts ir jāizmanto kā augstākā autoritāte arī 
interpretētāja laikā un vidē; (7) un, vissvarīgākais, jāsaskata teksta lietojums un 
piepildījums attiecībā uz Jēzu Kristu un Viņa baznīcu tagadnē, jāuztur Vārds, 
Kristība un Svētais Vakarēdiens kā līdzekļi, caur kuriem Kristus šodien dāvā 
pestīšanu, un jāapzinās, ka tuvojošās pestīšanas mūžīgos labumus mēs sākam 
saņemt jau tagad.

Nav noliedzams, ka autori un redaktori nejūtas spiesti visos gadījumos piekrist 
konkrētām Lutera interpretācijām. Tie arī nedomā, ka šeit sniegtie skaidrojumi 
ir pēdējais vārds, kas teikts par ikvienu nozīmīgu un grūti saprotamu Rakstu 
vietu. Tomēr darbs ir veikts Lutera garā un saskaņā ar baznīcas apliecību: vie-
nīgi žēlastība, vienīgi ticība, vienīgi Raksti, vienīgi Kristus.

Redaktori vēlas paust savu pateicību visiem, kas palīdzējuši šīs komentāru 
sērijas tapšanā. Pēc vairākiem plānošanas un lūgšanu gadiem šis projekts tika 
uzsākts 1992. gada 2. jūlijā. Nu jau mūžībā aizgājušais Dr. Proiss tolaik veltīja 
šim projektam lielu uzmanību, uzskatot, ka tas rosinās kristīgās ticības paslu-
dinājumu saskaņā ar luteriskās baznīcas izpratni. Par finansiālo atbalstu, kas ir 
šīs sērijas pamatā, ir gādājis dāsns ziedotājs, kurš arī jau ir devies mūžībā un ir 
vēlējies palikt anonīms, lai viss gods par paveikto tiktu dots Dievam.

Dr. Gerbers (John W. Gerber), bijušais izdevniecības Concordia Publishing 
House (CPH) prezidents, un tagadējais CPH prezidents Dr. Kārters (Stephen 
J. Carter) prata saskatīt šī nozīmīgā darba potenciālo devumu visai baznīcai 
kopumā. Tie palīdzēja izveidot šī darba projektu, un Dr. Kārters joprojām to pār-
rauga. Abu vīru uzticība un gatavība daudzu gadu garumā ziedot šim projektam 
nozīmīgus resursus ir devusi nenovērtējamu ieguldījumu šīs ieceres attīstībā.

Labdarības garā CPH ir ziedojusi šī projekta sākumstadijas attīstībai divu 
savu darbinieku – mācītāja B. Kamerona (Bruce A. Cameron) un Dr. K. Mičela 
(Christopher W. Mitchell) – enerģiju un pūliņus. Viņu vīzija un dedzīgā apņē-
mība nodrošināja sākotnējos pētniecības priekšdarbus, organizēšanu un plāno-
šanu, un ideja tika iemiesota reālā projektā. Kad 1995. gadā mācītāju Kameronu 
aicināja atpakaļ kalpot par draudzes mācītāju Sv. Jāņa luterāņu baznīcā Spartā, 
Ilinoisas štatā, viņš tomēr augstsirdīgi piekrita turpināt redaktora pienākumus. 
Dr. Mičels joprojām turpina pārraudzīt ikdienas darbu pie sērijas sējumiem kā 
CPH redakcijas loceklis. Pateicība izdevniecībai CPH pienākas arī par brīnišķīgu 
talantu iesaistīšanu šajā darbā: mācītāju K. Vāgeneru (Kenneth C. Wagener) un 
sērijas izdevumu literāro redaktori Dž. Djūmitu (Julene Gernant Dumit), kura 
pedantiski pārbaudījusi neskaitāmas detaļas, lai lasītājs varētu vieglāk uztvert 
tekstu.

Sentkatarinsas Konkordijas luterāņu teoloģijas seminārs (Concordia Lutheran 
Theological Seminary) Ontārio štatā un Konkordijas teoloģijas seminārs (Con-
cordia Theological Seminary) Fortveinā, Indiānas štatā, ir vēlīgi ļāvuši saviem 
prezidentiem darboties kā šīs sērijas redaktoriem un atsevišķu sējumu autoriem. 
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Abas šīs mācību iestādes uzteicamas par to, ka tās nesavtīgi paplašinājušas savu 
kalpošanu visas baznīcas labā.

Redaktori pastāv lūgšanās, lai šajā sērijā tiktu atainota evaņģēliska nostāja, 
stingri kristoloģiska perspektīva, eshatoloģisks skatījums uz Kristus līgavas 
 augstāko labumu un rūpes par to, lai Ķēniņa Dēla kāzu mielastā piedalītos vis-
dažādākie viesi (Mt 22:1–14).

“Bet Tam, kas jūs var stiprināt ar manu evaņģēliju un Jēzus Kristus pasludi-
nāšanu pēc tā noslēpuma atklāsmes, par kuru bija klusēts no mūžīgiem laikiem, 
bet kas tagad ir tapis redzams caur pravietiskiem rakstiem un ar mūžīgā Dieva 
pavēli darīts zināms, lai ticībai pakļautos visas pagānu tautas, – vienīgajam vi-
sugudrajam Dievam caur Jēzu Kristu lai mūžīgi gods! Āmen.” (Rm 16:25–27)
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Autora priekšvārds

“.. topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgāki Tā Kunga darbā vienumēr, zinādami, 
ka jūsu darbs Tā Kunga lietās nav veltīgs.” (1Kor 15:58) Šie iedrošinājuma vārdi 
noslēdza vēstuli, kuru es saņēmu septiņdesmito gadu vidū no luterāņu izglītības 
darba sekretāra Papua-Jaungvinejā Reja Blekloka (Ray Blacklock). Rejs zināja, 
ka viņa jaunais misionārs piedzīvojis satraukuma pilnu dzīves posmu, pielāgojo-
ties Papua-Jaungvinejas rietumu augstienes kultūrai un baznīcas situācijai. Taču 
Rejs gan nevarēja zināt, ka šis paulīniskais teksts, kas balstīts mūsu augšāmcel-
šanās cerībā Kristū, paliks ar mani visas manas dzīves pacēlumos un kritumos 
kā drošs “dvēseles enkurs” (Ebr 6:19).

Pāvila Pirmo vēstuli korintiešiem sāku studēt 1968. gadā Lutera seminārā 
Adelaidē, Dienvidaustrālijā. Mūsu lektors doktors Viktors Ficners (Victor 
Pfitzner) radīja manī nezūdošu interesi par šo vēstuli un vēlmi saprast tās tekstu 
kā vienotu veselumu. Vēlāk, lasot dažādus komentārus, kā, piemēram, Ričarda 
Heiza (Richard Hays), vēl vairāk tiku rosināts novērtēt Pāvilu kā apustuli, kura 
vēsts ir skaidra, sakārtota un labi pamatota. Luterāņu komentētājam šāda pieeja 
ir īpaši tuva, jo tradicionāli luterāņi vienmēr ir uzsvēruši Svēto Rakstu skaid-
rību, saskaņotību un pārliecinošo spēku. Laikā, kad apustulis un viņa vēsts tiek 
pakļauta kritikai un pat bezkaunīgam noraidījumam, empātiska pieeja Pāvila 
pētniecībai –atzinīga hermeneitika ‒ ir īpaši nepieciešama. Pēterim Brunneram 
(Peter Brunner) noteikti bija taisnība, spriežot, ka baznīca, kura noraida Pāvila 
vēsti un pamācības, kas sniegtas Pirmajā vēstulē korintiešiem, zaudēs tās “apus-
tulisko raksturu” un deģenerēsies “sinkrētiskā sektā”. 

Komentāra rakstīšanas pēdējā posmā es arvien vairāk saskatīju, cik Pirmā 
vēstule korintiešiem ir aktuāla mūslaiku baznīcai. Īpaši ievēroju līdzību starp 
1. gadsimta Korintas kultūras un reliģijas situāciju un pasauli uz 21. gadsimta 
sliekšņa. Sniegšu tikai vienu skaidrojošu piemēru ‒ no visām pusēm mēs 
dzirdam modernā individuālisma balsis, kas ļoti atgādina senā stoicisma balsi, 
kura sludināja vajadzību pēc autonomijas, neatkarības, pašpiepildījuma, sevis 
likšanu pirmajā vietā, savas dzīves vadīšanu un kontroli. Šādu kultūru Pāvils ‒ 
līdzīgi kā korintiešus ‒ izaicina ar vēsti, ka patiess piepildījums ir rodams tikai 
mīlošā, sevi upurējošā sadraudzībā (κοινωνία) ar citiem ‒ ar krustāsisto Kristu 
un Viņa miesas locekļiem (1Kor 1:9). “Jeb vai jūs nezināt, .. ka jūs nepiederat sev 
pašiem? Jo jūs esat dārgi atpirkti.” (1Kor 6:19–20)

Iepriecināšanas dēlu (Apd 4:36) un meitu vidū ‒ līdzās jau iepriekš pie-
minētajam Rejam Bleklokam, kas man palīdzējis visu šo ceļu, ‒ es vēlētos 
īpaši pateikties doktoram Džonatanam Grotam (Jonatan Grothe), manam   
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zinātniskajam konsultantam Jaunajā Derībā, studējot Konkordijas teoloģijas 
seminārā Sentluisā; tagad doktors ir Konkordijas Luterāņu teoloģijas semināra 
Sentkatarinsā, Ontārio, prezidents. Viņš pastāvīgi mani iedrošināja un uzdeva 
rosinošus jautājumus mana komentāra tapšanas sākuma posmā. Nozīmīgs ie-
drošinājuma avots manā darbā bija doktors Kristofers Mičels (Christopher Mit-
chell) no Konkordijas izdevniecības ‒ ar lielu rūpību viņš rediģēja manuskriptu 
un deva daudz noderīgu padomu. Savukārt Džuljēna Djūmita (Julene Dumit), 
šīs komentāru sērijas redaktore, ļoti rūpīgi pārbaudīja visus avotus un atsauces. 
Doktors Džefrijs Gibss (Jeffrey Gibbs), Jaunās Derības asociētais profesors 
Sentluisas Konkordijas Teoloģijas seminārā un šo komentāru sērijas Jaunās De-
rības redaktors, lasīja manuskriptu un deva konstruktīvu ieteikumu. Mācītājs 
Džeralds Joršs (Jerald Joersz) no Misūri Sinodes Luteriskās baznīcas Teoloģijas 
un baznīcu attiecību komisijas izrādīja lielu interesi par komentāru un norādīja 
man uz dažu vērtīgu literatūru. Un visbeidzot ‒ pateicos gan Fortveinas Kon-
kordijas semināra vadībai, kas man piešķīra studiju atvaļinājumu, gan saviem 
fakultātes kolēģiem par iedrošinājumu, gan Fortveinas Valtera bibliotēkas un 
Adelaides Loes piemiņas bibliotēkas darbiniekiem, gan arī studentiem, kurus 
man bija privilēģija un prieks mācīt Fortveinas un Adelaides semināros.

Es nerimšos lūgt, lai šis komentārs ar Dieva žēlastību kalpotu baznīcas 
celsmei (1Kor 14:26) un krustāsistā Kristus godam (1Kor 2:2).

2000. gada 11. jūnijā
Vasarsvētkos
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Saīsinājumi

Bībeles grāmatas*
Vecā Derība VD Jaunā Derība JD

1. Mozus grāmata 1Moz Mateja evaņģēlijs Mt
2. Mozus grāmata 2Moz Marka evaņģēlijs Mk
3. Mozus grāmata 3Moz Lūkas evaņģēlijs Lk
4. Mozus grāmata 4Moz Jāņa evaņģēlijs Jņ
5. Mozus grāmata 5Moz Apustuļu darbi Apd
Jozuas grāmata Joz Pāvila vēstule romiešiem Rm
Soģu grāmata Soģ Pāvila 1. vēstule korintiešiem 1Kor
Rutes grāmata Rut Pāvila 2. vēstule korintiešiem 2Kor
1. Samuēla grāmata 1Sam Pāvila vēstule galatiešiem Gal
2. Samuēla grāmata 2Sam Pāvila vēstule efesiešiem Ef
1. Ķēniņu grāmata 1Ķēn Pāvila vēstule filipiešiem Flp
2. Ķēniņu grāmata 2Ķēn Pāvila vēstule kolosiešiem Kol
1. Laiku grāmata 1L Pāvila 1. vēstule tesaloniķiešiem 1Tes
2. Laiku grāmata 2L Pāvila 2. vēstule tesaloniķiešiem 2Tes
Ezras grāmata Ezr Pāvila 1. vēstule Timotejam 1Tim
Nehemijas grāmata Neh Pāvila 2. vēstule Timotejam 2Tim
Esteres grāmata Est Pāvila vēstule Titam Tit
Ījaba grāmata Īj Pāvila vēstule Filemonam Flm
Psalmi Ps Vēstule ebrejiem Ebr
Sakāmvārdi Sak Jēkaba vēstule Jk
Mācītājs Māc Pētera 1. vēstule 1Pēt
Dziesmu dziesma Dz Pētera 2. vēstule 2Pēt
Jesajas grāmata Jes Jāņa 1. vēstule 1Jņ
Jeremijas grāmata Jer Jāņa 2. vēstule 2Jņ
Vaimanu dziesmas Vdz Jāņa 3. vēstule 3Jņ
Ecehiēla grāmata Ech Jūdas vēstule Jūd
Daniēla grāmata Dan Atklāsmes grāmata Atkl
Hozejas grāmata Hoz
Joēla grāmata Jl Apokrifu grāmatas
Amosa grāmata Am
Obadjas grāmata Ob 2. Ezras grāmata 2Ezr
Jonas grāmata Jon 3. Ezras grāmata 3Ezr
Mihas grāmata Mih Tobita grāmata Tob
Nahuma grāmata Nah Sālamana gudrības grāmata Sāl
Habakuka grāmata Hab Sīraha gudrības grāmata Sīr
Cefanjas grāmata (Sofonijs) Cef Baruha grāmata Bar
Hagaja grāmata (Agejs) Hag 1. Makabeju grāmata 1Mak
Zaharijas grāmata (Zaharijs) Zah 2. Makabeju grāmata 2Mak
Maleahija grāmata Mal

* Bībeles grāmatu nosaukumi latviešu valodā un to saīsinājumi ņemti no 2012. gada Bībeles tulkojuma 
latviešu valodā (Rīga: Latvijas Bībeles biedrība, 2012). Apokrifu jeb deiterokanonisko grāmatu nosaukumi 
latviešu valodā un to saīsinājumi, kā arī citāti ņemti no Deiterokanoniskās grāmatas, Rīga: Latvijas Bībeles 
biedrība, 2005. 
Šajā grāmātā Bībeles citāti ņemti no 1965. gada revidētā teksta (Rīga: Latvijas Bībeles biedrība, 1997).
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Uzziņu literatūra un periodiskie izdevumi
ABD The Anchor Bible Dictionary (six vols.; New York; Doubleday, 1992)

ATA Augsburgas Ticības apliecība
Ap Augsburgas Ticības apliecības apoloģija
BAGD  Bauer-Arndt-Gingrich-Danker, A Greek-English Lexi  con of the 

New Testament and Other Early Christian Literature (second ed.; 
Chicago: Univ. of Chicago Press, 1979)

BA Biblical Archaeologist
BDB  Brown-Driver-Briggs, A Hebrew and English Lexicon of the Old 

Testament (Oxford: Clarendon Press, 1979)
BDF  Blass-Debrunner-Funk, A Greek Grammar of the New Testament and 

Other Early Christian Literature (Chicago: University of Chicago 
Press, 1961)

CBQ Catholic Biblical Quarterly
CJ Concordia Journal
CTCR Commission on Theology and Church Relations of The Lutheran 

Church–Missouri Synod
DCH The Dictionary of Classical Hebrew (ed. D. J. A. Clines; Sheffield: 

Sheffield Academic Press, 1993–)
Ep Konkordijas formulas Epitome
ET English translation
ExpT The Expository Times
KF Konkordijas formula
GNB Good News Bible (the Bible in Today's English Version)

JB Jerusalem Bible

JBL Journal of Biblical Literature

KJV King James Bībeles tulkojums angļu valodā

JD Jaunā Derība
LK M. Lutera Lielais katehisms
Loeb Loeb Classical Library

LSJ  Liddell-Scott-Jones, A Greek-English Lexicon (Oxford: Clarendon 
Press, 1958)
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LW M. Lutera kopotie raksti (56 sēj.; St. Louis: Concordia and 
Philadelphia: Fortress, 1955–86)

LXX Septuaginta
MK M. Lutera Mazais katehisms
MM  Moulton-Milligan, The Vocabulary of the Greek Testament (Grand 

Rapids: Eerdmans, reprint 1980)
MT  Masoretic Text of the Hebrew Old Testament
NA27  E. and E. Nestle, K. and B. Aland, et al., Novum Testamentum Graece 

(twenty-seventh ed.; Stuttgart: Deutsche Bibel gesellschaft, 1993)

NEB The New English Bible
NIV New International Version of the Bible
NJB New Jerusalem Bible
NKJV New King James Version of the Bible
NRSV New Revised Standard Version of the Bible
NTS New Testament Studies
NovT Novum Testamentum
Pd Konkordijas formulas pamatdeklarācija
PG Patrologia graeca, ed. J.-P. Migne
Phillips J. B. Phillips, trans., The New Testament in Modern English (revised 

ed.; New York: Macmillan, 1972)
PL Patrologia latina, ed. J.-P. Migne
REB Revised English Bible
RSV Revised Standard Version of the Bible
Ša Šmalkaldes artikuli
TDNT  Theological Dictionary of the New Testament, ed. G. Kittel and G. 

Friedrich; trans. and ed. G. Bromiley (nine vols.; Grand Rapids: 
Eerdmans, 1964–74)

UBS United Bible Societies
UBS4  The Greek New Testament (fourth rev. ed.; Stuttgart: Deutsche 

Bibelgesellschaft; New York: UBS, 1994)
VD Vecā Derība
Vulgāta Biblia Sacra Vulgata (Stuttgart: Deutsche Bibelge sellschaft, 1969, 

1994)
WA Lutera darbu Veimāras izdevums

ZNW Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft
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Attēli

Attēli komentāra lappušu malās izceļ šādas tēmas:

Trīsvienība Templis, tabernākuls Inkarnācija

Ciešanas, izpirkuma 
upuris

Nāve un augšāmcelšanās, 
krusta teoloģija, lielais  

apvērsums

Christus Victor, 
kristoloģija

Kristība Katehēze, mācība, 
atklāsme

Svētais Vakarēdiens
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Vārda un Sakramenta 
kalpošana, Atslēgu vara

Baznīca Dievkalpojums

Grēks, bauslība, nāve Eshatoloģija Attaisnošana
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Ievads

Teoloģiskās Tēmas

Mārtiņš Luters 1. vēstules korintiešiem teoloģisko domu īsi apkopo šādi: 
“Šajā vēstulē Sv. Pāvils mudina kristiešus palikt vienotiem ticībā un mīlestībā 
un pielūkot, lai tie iemācītos pašu galveno, proti, ka Kristus ir mūsu pestīšana, – 
kaut arī šī patiesība ir klupšanas akmens prātam un gudrībai.”1 Tādējādi Pāvils 
kā vienotības veicinātāju saskata uz Kristu vērstu ticību, kas darbīgi izpaužas 
mīlestībā (sal. 1Kor 13); šī ticība ir vēstules galvenais konstruktīvais2 mērķis. 
Tālāk Luters raksta: “Jo tieši mūsu dienās Evaņģēlijs ir nācis gaismā. Ir daudz 
neprātīgu svēto (mēs tos saucam par šķeltnieciskiem gariem, fanātiķiem un 
herētiķiem), kuri pārlieku ātri ir kļuvuši gudri un ieguvuši zināšanas un savu 
zināšanu un gudrības dēļ nespēj ne ar vienu saskanīgi sadzīvot.”3

Vēstules tēmu Pāvils formulē pirmās nodaļas 8. pantā: “Jo vēsts par krustu 
ir ģeķība tiem, kas pazūd, bet mums, kas topam izglābti, tas ir Dieva spēks.” 
Apliecinājumu teiktajam viņš tūdaļ rod Vecās Derības pantā: “Jo ir rakstīts: 
Es samaitāšu gudro gudrību un likšu kaunā prātnieku prātu.”4 Tādējādi tas, ko 

1  M. Luters. Ievads Pirmajai Pāvila vēstulei korintiešiem. (LW 35:380)
2  Pāvils darbības vārdu oijkodomevw ‘celt [būvēt], pamācīt, pilnveidot’ lieto 1Kor 8:l, 10; 10:23; 14:4, 
17, bet lietvārdu oijkodomhv ‘uzcelšana, celtne, pamācīšana, pilnveidošana’  ‒ 1Kor 3:9; 14:3, 5, 12, 26.
3  LW 35:380‒81.
4  Salīdziniet ar līdzīgu struktūru Rm l:16‒17a, kur tematiskam pasludinājumam “Es nekaunos 
Kristus evaņģēlija dēļ” tūdaļ seko Vecās Derības pamatojums “Kā rakstīts: no ticības taisnais dzīvos” 
(Rm l:17b, citējot Hab 2:4). M. Mičela (M. Mitchell, Paul and the Rhetoric of Reconciliation, 1) 
uzskata, ka “provqesi~ jeb teksta galvenā tēze ir izteikta 1Kor 1:10: “Bet es jūs, brāļi, pamācu mūsu 
Kunga Jēzus Kristus Vārdā, lai jūsu starpā būtu vienprātība un neceltos šķelšanās, bet lai jūs visi 
pilnīgi vienoti stāvētu vienā prātā un vienā domā.” Viņasprāt, šī vēstule ir “pārdomāts padomdošanas 
skaidrojums, kurā Korintas kristīgā draudze tiek mudināta atkalapvienoties”. Par apliecinājumu savas 
tēzes pareizībai autore sniedz ļoti plašus pierādījumus; jau vēstules pašā sākumā Pāvils dedzīgi apkaro 
šķeltnieciskumu. Taču Mičelas tēzēs netiek ņemts vērā Pāvila skaidrojums par šāda šķeltnieciskuma 
izcelsmes avotiem:  baznīca nenovērtē “vēsti par krustu” (1:18). Proti, nespēja izlīgt vienam ar 
otru – neveiksme horizontālā līmenī – izriet no neveiksmes vertikālā līmenī – nespējas sadzirdēt un 
sekot dievišķajam Vārdam, caur kuru cilvēki saņem Dieva pestīšanas spēku. Mičela pareizi saskata 
aicinājumu uz vienotību kā vienu no galvenajām vēstules tēmām, taču viņa kļūdās, uzskatot to par 
pašu galveno tēmu. Līdz ar to viņa pārvieto vēstules centru no Evaņģēlija (no tā, ko Dievs Kristū ir 
darījis cilvēces pestīšanai) uz Bauslību (uz to, kas, pēc Pāvila domām, kopienai būtu jādara, lai atgūtu 
vienotību). Viņas skaidrojumā netiek pareizi novērtēta ticības Kristum primārā nozīme (ievērojiet, 
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Luters sauc par “krusta teoloģiju”, veido vēstules pamatu.5 Pestīšana ir atrodama 
ticībā uz “Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu”, kura vārds ir “ģeķība [muļķība]” 
un “nespēks” (1:18, 25; 2:2). Ticība Kristum, kas mira par viņu grēkiem un 
augšāmcēlās viņiem par attaisnošanu, atjaunos arī draudzes vienotību, viešot 
mīlestības pilnas rūpes par brāli, “par kuru Kristus ir miris” (8:11).

Pasludinot krusta teoloģiju, Pāvils pretstata to godības teoloģijai, kas rakstu-
rīga Korintai. Daži draudzes locekļi bija ļāvušies pasaules garam (to; pneu`ma 
tou` kovsmou, 2:12), kas izpaudās kā nemitīga lielīšanās6, dižošanās, iedomība7, 
“naids un ķildas”, un “nekārtības” (3:3; 14:33), un to kristiešu noniecināšana, 
kuri šķita apveltīti ar mazākām dāvanām vai priekšrocībām. Šim pasaulīgajam 
garam nav nekādas izpratnes par garīgām lietām (2:10–16); tam rūp vienīgi 
ļaužu atzinība. Reformācijas laikos šāda garīga slimība tika saukta par Schwär-
merei [spietošana]8 – šo apzīmējumu bija radījuši tie, kas radikālos reformatorus 
salīdzināja ar nemierīgu un uzmācīgu bišu spietu.

cik liela nozīme ir vārdiem “Jēzus Kristus” un “Kristus Jēzus”, kuri 1Kor 1:1–10 tiek izteikti deviņas 
reizes, un ka vārdi “Kristū Jēzū” ir pēdējie šīs vēstules vārdi 16:24). Šīs ticības pamatā ir vēsts par 
krustu – Evaņģēlijs, un tās augļi ir mīlestības pilnas rūpes par vienotību. 
Vēl vienu interesantu secinājumu pauž K. Barts (K. Barth), rakstot, ka 15. nodaļas augšāmcelšanās 
tēma nav uzskatāma tikai par tēmu starp daudzām citām, bet gan atzīstama par epistulas galveno tēmu: 
“Mirušo augšāmcelšanai veltītā nodaļa neatrodas izolētā nošķirtībā no Pirmās vēstules korintiešiem, 
kā varētu šķist no pirmā acu uzmetiena. Tā ir ne vien visas vēstules noslēgums un vainagojums, bet arī 
vēstules atslēga, apgaismojot visu tās kopumu.  
Pavediens, kuram mēs līdz šim esam sekojuši [1.–14. nodaļā], šajā brīdī [15. nodaļā] kļūst saredzams 
kā Vēstules tēma. .. 1Kor i‒xiv mēs atrodam autentisku komentāru 1Kor xv. (The Resurrection of the 
Dead, 11‒13; sal. R. Harrisville, 1 Corinthians, 247. lpp.: 15. nodaļa “ir vēstules sirds jeb centrālā ass, 
no kuras izstaro viss pārējais”.) 
Barts ir sniedzis lielisku pamatojumu. Taču vēl labāk 15. nodaļā būtu saskatīt kulmināciju ‒ Pāvila 
izteiktās kritikas pēdējo un augstāko izpausmi, kas vērsta pret iedomības pilno attieksmi, kura 
nevēlas gaidīt, dzīvojot zem krusta tagadējā laikā, bet vēlas pilnība triumfēt, dzīvojot šeit un 
tagad (4:8!). Raugoties no šāda viedokļa, ir jānorāda, ka krusta teoloģija ar tai līdzejošo pacietīgo 
gaidīšanu uz eshatoloģisko piepildījumu patiesi ir vēstules galvenā tēma. Kā jau norādīts, ir redzamas 
nepārprotamas pazīmes, ka 1:18‒19 minētā “vēsts par krustu” šo tēmu formulē. Tomēr R. Herisvilam 
(R. Harrisville) ir taisnība, vēršot uzmanību uz to, ka krusts un augšāmcelšanās ir cieši vienoti: 
“Augšāmcelšanās pasludināšana vienlaikus  ‒  tai pašā elpas vilcienā ‒ ir arī vārds par krustu; krusta 
vārds tai pašā elpas vilcienā ir pasludināta augšāmcelšanās.” (248. lpp.)
5  Sk. nodaļu “Godības teoloģija un krusta teoloģija” komentārā par 1:18‒25.
6  No piecdesmit deviņiem Jaunajā Derībā sastopamajiem vārdiem, kas atvasināti no vārda “lielība” 
(kaucavomai, kauvchma, kauvchsi~), trīsdesmit deviņi ir atrodami Pirmajā un  Otrajā vēstulē 
korintiešiem.
7  Darbības vārds fusiovw, “uzpūsties”, 1. vēstule korintiešiem lietots sešas reizes (4:6, 18, 19; 5:2; 8:1; 
13:4). Vienīgā vieta, kur tas vēl sastopams Jaunajā Derībā, ir Kol 2:18. Attiecīgais lietvārds fusivwsi~ 
‘uzpūtība’ ir atrodams tikai 2Kor 12:20.
8  Šim vārdam angļu valodā nav atbilstoša ekvivalenta. Tas bieži tiek tulkots ar vārdu “entuziasms”, 
taču vārdam “entuziasms” parasti ir pozitīva nozīme atšķirībā no Schwärmerei, kuram ir nievājoša 
pieskaņa. Šis termins attiecas uz fanātismu, kas meklē redzamu un taustāmu Dieva pieredzi, nevis turas 
pie Dieva apsolījumiem, kuri atrodami Viņa vārdā un sakramentos. Šādi fanātiķi, iespējams, apgalvo, 
ka šajā dedzībā jau tagad izbaudīt nākamās pasaules godību viņus vada Gars, taču viņiem pietrūkst tās 
pacietības pilnās ciešanu panešanas šajā mūžā, kāda bija raksturīga Kristus dzīvei.
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Pretēji šim laicīgajam garam “Gars, kas nāk no Dieva” (2:12) vada tā, lai sa-
ņēmējiem ir “žēlastība” un “miers” (1:3) caur Kristu, krustā sisto. Novērtējot 
visas garīgās dāvanas, kas tiem pieder Evaņģēlijā, Kristībā vienā Garā un Svētā 
Vakarēdiena stiprinošajā garīgajā ēdienā un dzērienā (2:12; 10:3–4; 12:13), tie 
pieaug Jēzus Kristus, Viņa miesas un asiņu sadraudzībā (koinwniva, 1:9:10:16). 
Tie apzinās sevi kā daudzus locekļus vienā Kristus miesā, kuru raksturo pacie-
tīga mīlestība (12:27; 13:4), miers un kārtība (12:27; 13:4; 14:33, 40; 16:14, 24).

Tā ir mīlestība, kura spēj gaidīt. Pamatojoties uz 4:8 (“Jūs jau esat pārsātinā-
jušies”), bieži vien tiek secināts, ka korintiešiem piemita “pārmērīgi realizēta es-
hatoloģija”, lepnība par to, ka tiem jau pieder visas beigu laiku svētības. Līdz ar 
to viņu eshatoloģija bija nelīdzsvarota: viss, uz ko tie varēja cerēt kā kristieši, jau 
bija realizēts tagadnē; nākotnē nebija nekā, uz ko cerēt un gaidīt. Tomēr Ričards 
B. Heizs (Richard B. Hays) apgalvo, ka korintiešiem bija nevis “paātrināts apo-
kaliptisks grafiks”, bet ka tiem vispār nebija nekādas eshatoloģijas, “kā rezultātā 
tie nemaz neņēma vērā nākamo Dieva tiesu pār viņu darbiem.”9 Tādējādi Pāvils 
uzskatīja par nepieciešamu iemācīt viņiem pašus eshatoloģijas pamatus, īpaši 
uzsverot spriedzi, kāda piemīt kristieša eksistencei starp Tā Kunga diviem ad-
ventiem. Jau būdami svēti un garīgi apdāvināti ļaudis, tie tomēr ir spiesti gaidīt 
uz Tā Kunga atnākšanu pastarā dienā un savas miesas augšāmcelšanos (1:7–8; 
11:26; 15:1–58). Pacietīga dzīvošana šādā spriedzē – nemēģinot no tās izvairī-
ties – nozīmēja pievienošanos apustuļu dzīvei krusta pakājē (4:9–13), pakļaujot 
disciplīnai savu augšāmcelšanai paredzēto miesu un svēti un pazemīgi kalpojot 
saviem brāļiem.

Tas, kā Pāvils izturas pret korintiešu daudzajām novirzēm un kļūdām, ir  
pas torālu zināšanu un gudrības piemērs.10 Viņš uzrunā tos kā tēvs, kurš sirsnīgi 
mīl savus noklīdušos bērnus. Tie nav zvēri, kam ar rungu jāiedzen paklausība, 
bet Dieva svētie (1:2). Viņš ir norūpējies par to, lai lietotu nevis Bauslību (lai gan 
brīžam viņš piesauc diezgan skarbus Bauslības vārdus) un “radikālu ķirurģisku 
iejaukšanos, pēc kuras pacients paliek dzīvs”,11 bet Evaņģēlija dziedinošās zāles. 
Tādējādi viņš izceļ Evaņģēliju kā “pamatu baznīcas vienotībai, svētumam, brī-
vībai, dievkalpošanai un cerībai.”12

Trešās tūkstošgades sākumā, kad šķeltnieciski gari atkal draud saplosīt baz-
nīcu, kad tā sauktais postmodernais laikmets iedrošina ikvienu uzstādīt par 
galīgo patiesības kritēriju jēdzienus “es domāju” vai “es jūtu”, tā ka ikviens 

9  First Corinthians, 70. Heiza argumentu papildinājumu sk.: “The Conversion of the Imagination”.
10  Sal. ievada sadaļu “Paul, the Pastor” V. Ficnera (V. Pfitzner) darbā First Corinthians (17.‒18. lpp.).
11  G. Fee, The First Epistle to the Corinthians, 4. Tālāk autors raksta, ka Pāvils “ir uzbrūkošs, strīdoties 
pret viņiem, sniedzot argumentus, mēģinot pārliecināt viņus par savu taisnību un viņu pašu kļūdām” 
(10. lpp.). Lai arī Pāvila stils brīžam patiešām ir uzbrūkošs, tomēr šī autora komentārs nepietiekami 
novērtē Pāvila pastorālo, tēvišķo toni, kas dominē visā vēstulē kopumā. Pāvils dod priekšroku nevis 
uzbrukumam, bet gan aicinājumam un lūgumam.
12  V. Pfitzner, First Corinthians, 19. 
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dara, “kas šķiet taisns paša acīs” (Soģ 21:25), ir sevišķi nepieciešams no jauna 
uzklausīt apustulisko aicinājumu uz kristīgu saskaņu ticībā un mīlestībā.

Korinta

ģeogrāfija un vēsTure 

Korinta atrodas četrarpus jūdzes platā zemes šaurumā, kas savieno Grieķijas 
cietzemes lielāko daļu ziemeļos ar Peloponēsas pussalu dienvidos (kur atradās 
senā Sparta). Pilsēta bija izvietota ļoti izdevīgā stratēģiskā vietā, un tās citadele, 
Akrokorinta, pacēlās 1886 pēdas (575 metrus) virs jūras līmeņa. Ekonomiskas 
priekšrocības Korintai sniedza atrašanās krustpunktā starp Grieķijas ziemeļu un 
dienvidu daļu un starp Korintas līci rietumos un Egejas līci austrumos. Pilsētā 
bija divas ostas: Lehaja (Itālijas virzienā) un Kenhreja (Āzijas virzienā).13 Izvai-
roties no nepieciešamības transportēt preces pa bīstamo apkārtceļu gar Ahajas 
dienvidu galu, tirgotāji novietoja mazākos kuģus uz platformām, kuras ar riteņu 
palīdzību tika vilktas pāri zemes šaurumam pa īpašu ceļu, to sauca – divolko~ 
(no vārda dievlkw ‘vilkt pa, caur’).14 Par šo darījumu iekasētā muita lielā mērā 
papildināja pilsētas bagātību.15 Korintas labklājību veicināja arī auglīgās zemes, 
un arī mums pazīstamais vārds “korinte” ir atvasināts no Korintas pilsētas no-
saukuma.16

146. gadā pr. Kr. romiešu konsuls Lūcijs Mummijs (Lucius Mummius) pil-
nībā nopostīja pilsētu, tādējādi atmaksājot Korintai par tās vadošo lomu Ahajas 
pilsētu organizētajā dumpī. Ilgāk nekā gadsimtu pilsēta gulēja drupās, līdz 
44. gadā pr. Kr. Jūlijs Cēzars to atjaunoja, piešķirot jaunajai pilsētai nosaukumu 
Colonia Laus Julia Corinthiensis (“Korintas kolonija slavē Jūliju”). Korinta ātri 
atjaunoja un pat pārspēja savu iepriekšējo nozīmi, kļūstot par lielāko Romai 
piederošo Grieķijas pilsētu ar apmēram 100 000 iedzīvotājiem.17 Augusta valdī-

13  Augusta laika dzejnieks Horācijs pilsētu starp divām jūrām sauca par bimaris Corinthus 
(R. Harrisville, 1 Corinthians, 13).
14  S. Kistemeikers (S. Kistemaker) savā darbā First Epistle to the Corinthians, 3. lpp., apraksta šo 
diolko~, piebilstot, ka to bija konstruējis Perianders (625.‒583. pr. Kr.).
15  Strabons raksta par bagātību, kas ieplūda pilsētā, pateicoties gan austrumu–rietumu, gan ziemeļu‒
dienvidu virziena tirdzniecībai (Geography, 8.6.20). Sal. arī ar J. Murphy-O’Connor, “The Corinth 
That Saint Paul Saw”.
16  Par angļu valodas vārdu “currant” “Merriam Webster’s Collegiate Dictionary” (10. izd.) ir šāds 
skaidrojums: “ME [Middle English] raison of Coraunte, lit[erally], raisin of Corinth” (Springfield, 
MA: Merriam-Webster, 1994, 284).
17  Rūpīgi izvērtējot pierādījumus, D. Engelss (D. Engels) raksta, ka “precīzu Romas Korintas 
iedzīvotāju skaitu nav iespējams noteikt”, jo nav atrodami nekādi tautas skaitīšanas dati (Roman 
Corinth: An Alternative Model for the Classical City. [Chicago: Univ. of Chicago Press, 1990] 79. 
lpp.). Viņš secina: “Vairums uzskata, ka Romas Korinta bija  liela pilsēta, un ir iespējams minēt 
apmēram 80 000 pilsētas iedzīvotāju un 20 000 lauku apvidu iedzīvotāju” (84. lpp.). Sal. ar B. Vinteru 
(B. Winter), kura  aprēķini ir šādi: “apmēram simts tūkstoši iedzīvotāju” (“Theological and Ethical 
Responses to Religious Pluralism”, 210).  
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šanas laikā (27. g. pr. Kr. –14. g. pēc Kr.) tā tika rotāta ar daudzām sabiedriskām 
ēkām.18 Pilsētā atkal atsākās festivāli, kuri ik pa diviem gadiem noritēja netālajā 
Poseidonam veltītajā svētnīcā. Tā kļuva par nozīmīgu Romas kultūras centru 
(Romanitas); blakus esošo pilsētu prominentākie pilsoņi, kārojot pēc vietām 
Korintas pārvaldē, ziedoja tai ievērojamus līdzekļus.19 Par oficiālo valodu tika 
pieņemta latīņu valoda. Līdz 27. gadam pēc Kr. Korinta bija atguvusi Ahajas 
provinces galvaspilsētas pozīciju, un oficiāli šāds statuss tai varēja būt piešķirts 
jau 44. gadā pēc Kr.20 Tādējādi Gallions bija prokonsuls Ahajā, kad jūdi veda 
Pāvilu Korintas bh`ma, “soģa krēsla”, priekšā (Apd 18:12–16). Līdz ar Gallionu 
un citiem ierēdņiem un virsniekiem jaunajā pilsētā apmetās arī bijušie Romas 
karavīri un brīvie pilsoņi, kā arī pārceļotāji no apkārtējiem reģioniem un liels 
daudzums vergu.21

morāle

Pilsēta visai ātri atguva arī tai iepriekš raksturīgo slikto slavu. Senā Korinta 
bija tik plaši pazīstama ar saviem seksuālajiem netikumiem, ka sengrieķu 
 dramaturgs, komēdiju autors Aristofans (450.–385. g. pēc Kr.) darinājis 
verbu   korinqiavzomai (‘uzvesties kā korintietim’, respektīvi, netikli dzīvot).22 
Ģeogrāfs Strabons apgalvoja, ka Afrodītes templī bija nodarbinātas tūkstoš 
prostitūtu.23 Tas, šķiet, ir pārspīlējums, un šajā gadījumā Strabons nerunā par 
jauno Romas laika pilsētu. Taču Pāvila laika Korinta, tāpat kā daudzas citas ostu 
pilsētas, neapšaubāmi bija kļuvusi par prostitūcijas centru (sal. 6:12–20). Pilsēta 
bija saglabājusi arī savas saiknes ar Afrodīti. To rotāja trīs dievietes tempļi: 
slavenākais no tiem – Akrokorintā, vēl viens – Rietumu terasē, būvēts apmēram 
1. gs. pēc Kr. vidū, un Melnās Afrodītes (mirušo dievietes) templis Kraneiona 
rajonā. 2. gs. pēc. Kr. vidū rakstnieks Aristids stāstīja, ka pilsēta pieder dievietei:

Ja grieķu laika Korintā pieņemtā kārtība, pēc kuras katrai brīvai saimniecībai piederēja viens vergs, 
attiecas arī uz Romas Korintu, tad vergu skaits Pāvila laikā varēja būt no 15  līdz 20  tūkstošiem 
(sk. D. Engels, Roman Corinth, 83). J. Cambier aprēķinājis, ka Korintā bija 200 000 brīvo pilsoņu 
un 400 000 vergu (“The First Epistle to the Corinthians,” Introduction to the New Testament, ed. A. 
Robert  and A. Feullet [New York: Desclee, 1965], 413, cited by L. Morris, 1 Corinthians, 18, n. 5). 
Iespējams, ka abi šie skaitļi ir pārlieku lieli.
18  Sk. D. Gill, “Achaia”, The Book of Acts in Its Graeco-Roman Setting, ed. D. Gill and C. Gempf, 
448‒49.
19  D. Gill, “Achaia,” 449. 
20  D. Gill, “Achaia,” 449. 
21  S. Kistemaker, First Epistle to the Corinthians, 4.
22  G. Fī (G. Fee, The First Epistle to the Corinthians, 2) raksta: “Par šādu pilsētas dzīves aspektu 
mēmu liecību sniedz Asklēpija istaba tagadējā Korintas muzejā. Tur pie kādas no sienām atrodas ļoti 
liels skaits mālā atveidotu cilvēka dzimumorgānu, kas ir tikuši dāvināti dievam par šīs acīmredzot 
venērisko slimību mocītās ķermeņa daļas dziedināšanu.”
23  Geography, 8.6.20.
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“Skaidrs, ka tās daiļums, tās kaisle un erotiskās izpriecas pievilina ļoti 
daudzus, jo visi alkst baudas un visus viņa iekvēlina meklēt mīlestību, kaisli, 
sabiedrību un kārdinājumus. Viņa apbur to garu un prātu .. ar dievietes valdzi-
nājumu, jo nav šaubu, ka šī ir Afrodītes pilsēta.”24

reliģiskais plurālisms

Korintai bija nelāga reputācija ne vien seksuālās izvirtības un citu netikumības 
formu izplatības ziņā (sal. ar sarakstu 1Kor 6:9–10 un grieķu un romiešu netikumu 
sarakstu Rm 1:18–32, kuru Pāvils rakstīja, būdams Korintā), bet arī reliģiskās 
neizvēlības dēļ. Līdzīgi savai māsai – Atēnām – Korinta bija “ļoti dievbijīga” 
(vai “ļoti māņticīga”, atkarībā no tā, kā tulkojams vārds  deisidaimonestevrou~ 
Apd 17:22). Ir atrodamas liecības par svētnīcām un statujām, kas veltītas Apol-
lonam, “Melnajai Afrodītei”,25 Atēnai, Zevam, Poseidonam (Neptūnam), Tihei 
(Fortūnai), dziedināšanas dievam Asklēpijam, Dēmetrai un Korai (jeb Perse-
fonei; Dēmetras un Koras svētnīcā ir veikti arheoloģiski pētījumi), Dionīsam, 
ēģiptiešu dieviem Izīdai un Serapīdam, “dievu mātei”; kā arī imperatora kulta 
vietas.26 Korintas kristiešiem, kas bija pieraduši pie šādas plurālistiskas un tole-
rantas pārpilnības, bija grūti piemēroties savas jaunās ticības ekskluzivitātei, un 
tie bieži tika kārdināti atkrist sinkrētismā (sal. Pāvila brīdinājumus pret elkdie-
vību 1Kor 5:10; 6:9 un īpaši 8:1–10:22).27

sToicisms un epikūrisms

Atēnās Pāvilam nācās sadurties ne vien ar reliģisko plurālismu, bet arī ar 
“dažiem epikūriešu un stoiķu filozofiem” (Apd 17:18). Gandrīz ar pilnīgu pār-
liecību var sacīt, ka šīs filozofiskās strāvas bija plaši pārstāvētas arī netālajā 
Korintā. Epikūrisms mācīja tiekšanos pēc baudas un miera, kā arī izvairīšanos 
no sāpēm, kaislībām un māņticīgām bailēm, īpaši – no nāves bailēm.28 Epikūra 
nolūks  nebija netikumības veicināšana – galu galā, viņš mācīja, ka kaislību uz-

24  Poseidon, 23, cited by D. Engels, Roman Corinth, 89, 97‒98. Jaunās pilsētas dibinātājs Jūlijs Cēzars 
apgalvoja, ka ir cēlies no dievietes Venēras (98. lpp.).
25  Tās pielūgšana notika naktī (D. Gill, “Behind the Classical Parade”, 73, citing D. Engels, Roman 
Corinth, 97‒98).
26  Šis saraksts lielākoties ir aizgūts no:  H. Merklein, Der erste Brief an die Korinther, 28. Pausanijs, 
kurš apceļoja Korintu un citas Grieķijas pilsētas 170. g. pēc Kr., sniedz daudz plašāku pilsētas tempļu 
un statuju sarakstu (Description of Greece, book 2). Vinters norāda: “Visām Pausanija minētajām 
dievībām nav atrodami arheoloģiski pierādījumi. Taču tas nekādi neiedragā viņa liecības patiesumu, 
jo pēdējo simts gadu laikā izrakumi ir veikti tikai apmēram 640 hektāros Korintas teritorijas.” 
(“Theological and Ethical Responses to Religious Pluralism,” 210, n. 3) Sal. D. Gill, “Behind the 
Classical Parade”, 73‒79. 
27  Tādējādi kristiešiem radās kārdinājums meklēt līdzību ar populārajām reliģijām, tādām kā stoicisms 
un epikūrisms, kuru piekritēji ‒ par spīti iebildumiem pret tempļu būvniecību un ar tām saistītajām 
mitoloģijām ‒ tomēr ļāva saviem sekotājiem upurēt dieviem.
28  F. F. Bruce, Acts, 351.
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liesmojumi ir jāapvalda –, taču mācība, ka bauda ir cilvēka dzīves galvenais 
mērķis, drīz vien var kļūt par ieganstu savu iegribu apmierināšanai. Vēl viens 
epikūrisma aspekts, kas būtu varējis iespaidot dažus Korintas kristiešus (sal. 
1Kor 15:12), bija mēģinājums pārvarēt bailes no nāves, apgalvojot, ka tā ir vien-
kārši nebūtība – ķermeņa un dvēseles sadalīšanās tos veidojošajos atomos.29 
Epikūrieši patiesi bija “izslēgti no apsolītajiem iestādījumiem, bez Dieva šinī 
pasaulē” (Ef 2:12).30

Stoiķi uzskatīja, ka cilvēki spēj sasniegt brīvību un neatkarību, dzīvojot ra-
cionālā veidā, saskaņā ar visuma dabu (kata; fuvsin).31 Tie ļoti augstu vērtēja 
indivīda pašpietiekamību (aujtavrkeia). Stoicisma labākajās izpausmēs tas bija 
aicinājums indivīdam realizēt sevi, darbojoties universālu un vispārēju mērķu 
labā.32 Ļaunākajās izpausmēs tas veicināja garīgu lepnību un (tāpat kā epikū-
risms) egocentrisku individuālismu, kas ir diametrālā pretrunā ar kristietības 
mācību par Kristus miesu, kuras locekļi mīlestībā papildina viens otru.

1. vēstulē korintiešiem Pāvils, šķiet, vairākkārt atsaucas uz stoicisma filozo-
fiju un dod tai pretsparu:

1. Frāze pavnta .. uJmw`n (“viss ir jūsu”) 3:21–22 ir atgādinājums par stoiķa 
Senekas bieži lietotu saukli “Gudrajam pieder viss”.33 Sākumā Pāvils pauž 
piekrišanu: patiesi viss pieder tiem, kas ir Kristū (3:22). Taču pēc tam viņš 
piebilst: “Bet jūs piederat Kristum ..” (3:23). Šī frāze ar Pāvila līdzsvarojošo 
piebildi līdzinās dažām Lutera paustajām tēzēm: “Kristietis ir pilnīgi brīvs kungs 
pār visu un nav pakļauts nevienam”, taču kristietis ir arī “pilnīgi paklausīgs 
kalps visiem, pakļauts visiem”.34

2. Iespējams, ka izrādot tik mazu interesi par pašnovērtējumu (4:3–5), Pā-
vils apzināti noraidīja stoiķu praksi – detalizēti izvērtēt sevi katras dienas 
 noslēgumā. Šķiet, ka daži korintieši jutās aicināti praktizēt šādu kritisku paš-

29  F. F. Bruce, Acts, 351. Brūss citē pantu no A. Č. Svinbērna (A. C. Swinburne, 1837‒1909) dzejoļa 
“The Garden of Proserpine” kā piemēru mūsdienu dzejai ar epikūrisku tematu: 
“From too much love of living, From hope and fear set free,  
We thank with brief thanksgiving Whatever gods may be  
That no life lives for ever; That dead men rise up never;  
That even the weariest river Winds somewhere safe to sea”.
30  Saskaņā ar F. F. Brūsu (F. F. Bruce, Acts, 351) epikūrismā “netika noliegta dievu eksistence, taču tika 
apgalvots, ka dievi neinteresējas par ļaužu dzīvi”.
31  Sal. F. Thilly and L. Wood, A History of Philosophy, third ed. (New York: Holt, Rinehait and 
Winston, 1965), 136. lpp.: “Stoiķu brīvības jēdziens ir racionāla pašnoteikšanās: brīvības akti ir tie, kas 
ir saskaņā ar cilvēka racionālo dabu un, galu galā, ar visuma racionālo dabu.”
32 F. Thilly and L. Wood, A History of Philosophy, 137. Sal. ar Brūsa sacīto (F. F.Bruce, Acts, 350): 
“Stoicismu tā labākajās izpausmēs raksturo liela morāla nopietnība un augsta pienākuma izjūta.”
33  Sk. R. Hays, First Corinthians, 60‒61. A5920693,+36,,,,,,,,,,utors citē arī De Beneficiis, 7.3.2‒7.4.3, 
Senekas disputu, kurā tiek atspēkotas visas pret šo saukli vērstās iebildes.
34  Luther, “The Freedom of a Christian” (LW 31:344). Par apliecinājumu šo divu tēžu pareizībai Luters 
citē 1Kor 9:19 un citus pantus.
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izvērtējumu rakstura audzināšanas nolūkos.35 Taču Pāvilam būtisks ir vienīgi 
Dieva vērtējums.36

3. Gan kiniķi, gan stoiķi dažkārt sevi sauca par bagātniekiem un ķēniņiem 
savas filozofijas dēļ. Epiktets citē kiniķu filozofa lielīgo izteikumu: “Kurš gan, 
paraugoties uz mani, nejūt, ka redz savu ķēniņu un kungu?”37 Plūtarhs raksta, ka 
stoiķu gudrie pretendēja uz “oratora, dzejnieka, ģenerāļa, bagātnieka un ķēniņa 
slavu”.38 Tādējādi iespējams, ka, ironiski raksturojot korintiešus kā “apmie-
rinātus”, “bagātus” un “valdniekus” (4:8), Pāvils cīnās pret stoiķu domāšanas 
iespaidu uz kristiešiem. 

4. Vēl viens korintiešu sauklis, kurā varētu izpausties stoiķu vai kiniķu 
tendences ir pavnta moi e[xestin (“Viss man ir atļauts”, 6:12; 10:23). Pēc filozofu 
domām, gudrs (sovfo~) cilvēks ir autonoms un var rīkoties, kā vien vēlas. R. Heizs 
norāda, ka “Epikteta darbos ir atrodamas daudzas vietas, kurās tiek aplūkota 
filozofa brīvība, izmantojot tieši to pašu verbu [e[xesti], kuru Pāvils lieto šeit”.39. 
Šķiet, ka dažiem korintiešiem likās, ka Pāvils atbalstīs viņu saukli, taču apustuļa 
galvenais rūpju objekts ir viss, kas nāk par labu un svētību baznīcai.

Iespējams, ka frāze “nekas nedrīkst mani kalpināt” (6:12b) ir vēl viens stoiķu 
proponētās individuālās brīvības izpausmes raksturojums.40 Sākumā Pāvils 
piekrīt šī lozunga domai, taču tālāk norāda: ja tā ir taisnība, tad tie nedrīkstētu 
pakļaut savu miesu netikļu kontrolei (6:13–20).

5. Arī askētisms, kuru Pāvils cenšas apkarot 1Kor 7:3–5, varētu vismaz daļēji 
būt radies stoiķu un kiniķu filozofijas ietekmē. Heizs norāda, ka šajās mācībās 
“tika debatēts, vai filozofam vajadzētu precēties, vai arī neprecēts stāvoklis 
labāk veicinātu gudrības meklēšanas procesu”.41

Visus minētos piemērus raksturo ideālistiska un individuālistiska koncentrē-
šanas uz savu pašlabumu. Seno un mūsdienu stoiķu galvenais mērķis ir būt par 
“sava likteņa kungu .. savas dvēseles kapteini.”42 Daudzas no šo senās Grieķijas 
35  R. Hays, First Corinthians, 66. 
36  Taču Pāvils māca arī nepieciešamību pirms dalības Svētajā Vakarēdienā sevi izvērtēt un pareizi 
izprast Tā Kunga miesu un asinis, lai nenonāktu zem Dieva tiesas (11:28‒32).
37  Discourses, 3.22.49, quoted in R. Hays, First Corinthians, 70.
38  “De Tranquillitate Animi,” Moralia, 472A, quoted in R. Hays, First Corinthians, 70‒71. Plašāk 
sk. Heiza darbu.
39  First Corinthians, 101.
40  R. Hays, First Corinthians, 103.
41  R. Hays, First Corinthians, 114.
42  W. E. Henley, Invictus. Brūss (P. P. Bruce, Acts, 350) citē šo dzejoli ar šādiem ievadvārdiem: 
“Stoicisma autentiskā balss ir dzirdama mūsu pašu dzejnieka ‒ Henleja (W. E. Henley) ‒ rindās:  
“Out of the night that covers me, Black as the pit from pole to pole,  
I thank whatever gods may be For my unconquerable soul.  
In the fell clutch of circumstance I have not winced nor cried aloud.  
Under the bludgeonings of chance My head is bloody, but unbowed.  
Beyond this place of wrath and tears Looms but the Horror of the shade,  
And yet the menace of the years Finds, and shall find, me unafraid.  
It matters not how strait the gate, How charged with punishments the scroll,  
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filozofisko virzienu raksturojošajām pazīmēm ir ieraugāmas arī mūsdienu kul-
tūrā. Tādējādi Pāvila norādījumi Pirmajā vēstulē korintiešiem ir saistīti arī ar 
mūsdienu kultūras kontekstu. 

sofisTu kusTība korinTā

Lai gan daudzi korintieši bija aizrāvušies ar filozofiju (filosofiva, Kol 2:8), 
šķiet, ka vēl lielāks skaits interesentu bija nodarbināti ar smalkas retoriskas 
uzstāšanās mākslu (ejn sofiva/ lovgou, “vārda gudrība”, 1Kor 1:17), kuru piekopa 
sofisti. Sofisti (“gudri, prasmīgi cilvēki”) guva īpašu ievērību piektajā gadsimtā 
pr. Kr., kad tādi ļaudis kā Protagors (kurš pazīstams ar savu frāzi “Cilvēks ir 
visu lietu mērs”) kļuva par profesionāliem skolotājiem skaidras domāšanas un 
retorikas jomā. Par zināmu samaksu tie gatavoja sabiedriskai dzīvei jaunus 
vīriešus. Pirmajā gadsimtā pēc Kr. sofistu kustība ieguva jaunu uzplaukumu, kas 
pazīstams ar nosaukumu “otrā sofistika”.43 Brūss Vinters (Bruce Winter) definē 
sofistus kā virtuozus runas mākslas pratējus ar lielu sekotāju pulku.44 Pilsētas 
un provinces algoja viņus par sūtņiem; vecāki apmaksāja viņu pakalpojumus, 
lai iemācītu saviem dēliem pierunāšanas mākslu, kas nepieciešama panākumu 
gūšanai administratīvajā, juridiskajā un akadēmiskajā jomā. Vinters pārliecinoši 
pierāda, ka 1. vēstulē korintiešiem Pāvils ir ārkārtīgi norūpējies par sofistu 
domāšanas ietekmi uz jaundibināto draudzi. Sofisti sludināja ļoti pievilcīgu 
“panākumu gūšanas mākslu”,45 kuru Pāvils uzskatīja par antitēzi “vēstij par 
krustu” (1Kor 1:18).

Sofisti bija cēlušies no sabiedrības augstākajiem slāņiem; tie bija “gudri, va-
reni un augstdzimuši”46 (sal. 1Kor 1:26), un viņu kustība veicināja viņu šķiras 
nostiprināšanos.47 Tie bija izslavēti arī ar savu lielību un sāncensību (sal. zh`lo~ 
kai; e[ri~, “naids un ķildas”, 1Kor 3:3), tiecoties pēc ietekmes un jauniem studen-
tiem. Dio Hrizostoms (apm. 40.–112. g. pēc Kr.) stāsta par “nožēlojamo sofistu 
pūļiem pie Poseidona tempļa [Korintā], kas kliedz un zākā viens uz otru, un viņu 

I am the master of my fate: I am the captain of my soul.
43   B. Winter, Philo and Paul among the Sophists, 1. Šajā grāmatā Vinters gan kritizē Munka 
metodoloģiju, taču attīsta Munka piedāvāto tēzi, ka Pāvila teiktais 1Kor 1.–4. nod. “vienkārši ataino 
hellēnismam raksturīgo sofistisko gaisotni. Munks uzskatīja, ka Korintas kristieši atzina savu jauno 
ticību par “zināma veida gudrības mācību, tās vadītājus par gudrības skolotājiem .. un sevi pašus 
(kas viņiem likās visbūtiskākais) par gudrajiem, kuri saņēmuši gudrību caur saviem kristīgajiem 
vadītājiem”” (B. Winter, Philo and Paul among the Sophists, 10, quoting J. Munck, Paul and the 
Salvation of Mankind, 154).
44  B. Winter, Philo and Paul among the Sophists, 90. 
45   Sal. B. Winter, Philo and Paul among the Sophists, 89. lpp.: “Pie sofistiem tikums bija .. 
deģenerējies kaut kādā “amorālā “panākumu gūšanas mākslā”” (citējot C. J. Rowe, Plato [Brighton: 
Harvester, 1984] 158).
46  B. Winter, Philo and Paul among the Sophists, 141.
47  B. Winter, Philo and Paul among the Sophists, 242.
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tā sauktajiem mācekļiem, kuri kaujas savā starpā.”48 Kā “grezni pāvi tie pacēlās 
augšup, savas slavas [dovxa] un mācekļu spārnoti.”49

B. Vinters apraksta arī sofista modus operandi [darbošanās veidu], ierodoties 
kādā pilsētā. Viņš [sofists] sniedza parauguzstāšanos, no kuras bija atkarīga viņa 
turpmākā darbība. Sekojot Aristoteļa “Retorikas”50 paraugam, viņš (1) mēģināja 
“radīt simpātijas pret sevi kā pret patīkamu un uzticamu cilvēku” (h\qo~ [iedaba]; 
captivatio benevolentiae [labvēlības iemantošana]);51 (2) spēlējās ar auditorijas 
emocijām (pavqo~ [patoss]); (3) centās pārliecināt klausītājus par savu spriešanas 
spēju (ajpovdeixi~ [pārliecināšana]; sal. 1Kor 2:4).52 Pāvils, ierodoties Korintā, 
gluži pretēji, apzināti atteicās no maldināšanas, kas raksturo sofistu retoriku,53 
atklāti pasludinot nespēcīgo un ģeķīgo vēsti par krustu (2:1–5).

B. Vinters detalizēti parāda, kā 1Kor 1.–4. nod. tiek kritizēta laicīgo sofistisko 
pārmērību iespiešanās draudzē.54 Piemēram, bija gluži dabiski, ka sofistiski 
noskaņotie kristieši vēlējās novietot uz postamenta daiļrunīgo Apollu, paužot 
cerību, ka Pāvils nekad vairs neatgriezīsies (4:18–19). Vinters piemin arī to, ka 
Pāvila apņemšanās strādāt roku darbu, lai pats uzturētu sevi, atsakoties pieņemt 
no korintiešiem finansiālu atbalstu, apliecina vēlēšanos distancēties no mantrau-
sīgajiem sofistiem.55

Vairāki Vintera novērojumi un piezīmes tiks aplūkotas atbilstošajās komen-
tāra vietās. Vintera pārdomātajai argumentācijai vajadzētu likt pilnībā atmest 
divas teorijas, kurām ilgu laiku ir bijusi liela ietekme uz pētījumiem par Korintu: 
(1) Baura tēzi, ka konflikts Korintā atspoguļo teoloģisko spriedzi starp Pētera 
(jūdu) un Pāvila (hellēnisko) grupējumiem kristīgajā baznīcā.56 Vinters pierāda, 
ka konflikts ir pilnīgi izskaidrojams saistībā ar sofistisko kustību. (2) Līdzīgi arī 
Šmitāla tēze par gnostisku pamatojumu opozīcijai pret Pāvilu kļūst pilnīgi lieka, 
48  B. Winter,  Philo and Paul among the Sophists, 242. 
49  Dio Chrysostom, Orationes, 12.5; sal. B. Winter, Philo and Paul among the Sophists, 55.
50  1.1.1356a.
51   B. Winter, Philo and Paul among the Sophists, 153, citing D. A. Russell, Greek Declamation, 
(Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1983) 8, 87.
52   B. Winter, Philo and Paul among the Sophists, 154. 
53  Sal. B. Winter, Philo and Paul among the Sophists, 217. lpp.: “Pāvils jutās aicināts noraidīt nevis 
pašu retoriku, bet gan mānīšanos .. kas pārāk bieži pavadīja izrunāto retorisko vārdu.” Vinters parāda, 
ka Pāvils bieži vien demonstrē ievērojamas retoriskas dāvanas (piem., 1Kor 10.–13. nod.). “Taču viņa 
stratēģija bija pakļauta vājuma visaptverošai teoloģiskai interpretācijai.” (228. lpp.) 
54  Sk. B. Winter, Philo and Paul among the Sophists, chapter 9: “Paul’s Critique of the Corinthian 
Sophistic Tradition” (pp. 179‒202).
55  B. Winter, Philo and Paul among the Sophists, 162‒70. 
56  F. C. Baur, Paul, the Apostle of Jesus Christ, His Life and Work, His Epistles and His Doctrine 
(London: Williams and Norgate, 1876) 1:269‒295. Kritiku sk. B. Winter, Philo and Paul among the 
Sophists, 10‒11. E. Klārks (A. Clarke, Secular and Christian Leadership in Corinth, 95) norāda: 
“Saprotams, ka Baura smalki izstrādātajai tēzei par hēgeliānisku Pāvila–Pētera šķelšanos baznīcas 
iekšienē nav iespējams atrast pamatojumu, ja ņem vērā to, kāds bija laicīgās pasaules iespaids uz 
Korintas draudzi. Atšķirības starp šiem grupējumiem veido nevis teoloģisks konflikts starp hellēnisko 
un jūdaisko kristietību, bet gan personu nesaskaņas, kuru pamatā ir to laicīgā reputācija.”
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ņemot vērā tēzi par sofistiku.57 Vinters secina: “Tēzei par sofistiku ir dodama 
priekšroka pat modificējot tēzi par gnosticismu, respektīvi, apgalvojot, ka tas 
atradās sākuma attīstības stadijā.”58 Patiesi, nevienam vēl nav izdevies sniegt 
nopietnus pierādījumus tam, ka gnosticisma pirmsākumi ir atrodami pirmajā 
gadsimtā.59

ciTi laicīgās sabiedrības iespaidi

Aptverot plašāku skatu nekā Vinters, Klārks ir izveidojis tēzi, ka “pie Pā-
vila draudzes piederēja arī daži Korintas elitārās sabiedrības locekļi, kuri gan 
baznīcas praktiskajā darbībā, gan izpratnē par vadīšanu baznīcā ļoti ietekmējās 
no laicīgā piemēra.”60 Raksturojis romiešu Korintas varas struktūras (duoviri 
[duoviri – īpaša pārvaldes vai izmeklēšanas kolēģija, kas sastāv no diviem cil-
vēkiem. – Red. piez.], aediles [edili – amatpersonas, kas uzraudzīja pilsētas lab-
iekārtošanu, apgādi u. c. – Red. piez.] un tā tālāk) un cīņu par varu un amatiem 
sabiedrības elitē,61 pamatojoties bibliskajās un epigrafiskajās liecībās,62 Endrū 
Klārks (Andrew Clarke) apgalvo, ka daži draudzes locekļi ir piederējuši šai elitei 
un, iespējams, ieviesuši baznīcā laicīgu kārtību un vadības modeli. Pie šiem lai-
cīgās pasaules paraugiem Klārks nosauc īpašas nozīmes piešķiršanu statusam, 

57  W. Schmithals, Gnosticism in Corinth, 293. Autors pauž domu, ka “Korintas herētiskajā teoloģijā 
.. mēs sastopamies ar jūdu gnosticisma pārstāvjiem,” kuru pazīmes ir, piemēram, “paša Gnosis 
jēdziens”, “antropoloģisks duālisms, ar kuru ir saistīts libertīnisms, no vienas puses, un dvēseles 
uzkāpšanas [nevis miesas augšāmcelšanās] doktrīna, no otras puses,”, kā arī “uzsvars uz sevis 
apzināšanu”. Sk. D. A.Carson,  D. Moo, and L. Morris, Introduction to the New Testament, 279‒80. 
Autori atbildot raksta: “Epistulās korintiešiem nav vērojamas nekādas nobriedušam gnosticismam 
raksturīgas pazīmes, izņemot sava veida duālismu starp ķermeni un garu, kas ir skaidrojams arī citādā 
veidā – ar neoplatonisma visaptverošo ietekmi.” Nav šaubu, ka tieši tādā augsnē vēlākā laikā uzplauka 
gnosticisms, taču attiecībā uz aplūkojamo periodu taisnība ir autoram, kurš raksta: “Pienācis laiks 
pārstāt pieminēt gnosticismu Korintā.’” (Hengel, Crucifixion, 18, n. 10)
58  B. Winter, Philo and Paul among the Sophists, 236.
59 E. Yamauchi, Pre-Christian Gnosticism, 186. Autors raksta, ka tādas liecības neeksistē (sal. B. 
Winter, Philo and Paul among the Sophists, 236). Klārks (A. Clarke, Secular and Christian Leadership 
in Corinth, 102, n. 68) raksta: “Tēzes par gnosticismu un hellēniskajām mistēriju reliģijām veido 
nevajadzīgu teksta ierobežojumu gadījumā, kad jēdzienu sofiva [‘gudrība’] tik pat labi ir iespējams 
skaidrot vienkāršākā kontekstā – attiecinot uz draudzi, kuru pārlieku lielā mērā bija iespaidojusi 
apkārtējā laicīgā sabiedrība.” 
60  Secular and Christian Leadership in Corinth, 1.
61  A. Clarke, Secular and Christian Leadership in Corinth, 9‒39.
62  Īpaši Rm 16:23; 1Kor 1:26; un Erasta uzrakstā (par šo uzrakstu sk. tālāko sadaļu ar virsrakstu 
“Sociālekonomiskā struktūra”). Sk. A. Clarke, Secular and Christian Leadership in Corinth, 
41‒57. Procesā Klārks secina, ka “tātad V. Mīks savā darbā “The First Urban Christians” ir kļūdaini 
secinājis, ka Korintas draudzē, kuru veidoja visdažādāko sabiedrības slāņu pārstāvji, tomēr neietilpa 
visaugstākās un zemākās aprindas” (45. lpp.). Sk. W. Meeks, The First Urban Christians, 72‒73. lpp., 
kur autors bija apgalvojis, ka Pāvila draudzēs “ir tikuši apvienoti ļaudis no vairākiem sociālajiem 
slāņiem. Grieķu-romiešu sociālās skalas augstākās virsotnes un zemākās pakāpes šajā ainā trūkst”.
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patronāžai un labdarībai; sofistisko lojalitāti starp skolnieku un skolotāju; reto-
rikas nozīmi; politiskās pretišķības; lielīšanos un hedonisko dzīves veidu.63

Tādējādi E. Klārks secina, ka sāncensība Korintas kristiešu starpā (“es turos 
pie Pāvila” [1:12 un turpm.]) vismaz daļēji varēja rasties no laicīgā modeļa, kurā 
jaunāks vīrietis kļūst par vecāka vīra sekotāju, lai turpmāk sev atrastu palie-
kamu vietu sabiedrībā. Klārks citē Plūtarhu:

“Līdzīgi kā efeja paceļas, apvijoties ap spēcīgu koku, tā ikviens no šiem vī-
riem, jaunībā pieķeroties kādam vecākam vīram un būdams nepazīstams iz-
ciliem ļaudīm, pakāpeniski paceļas viņa varas paēnā, pieaugot lielumā līdz ar 
viņu, droši nostiprinājies un iesakņojies valsts lietās.”64

Klārks detalizēti parāda, kādā veidā šāda prakse izraisījusi Pāvila kritiku 
1.–4. nodaļā.65 Iespējams, līdzīga rakstura procesi ietekmējuši arī draudzes ne-
vēlēšanos norāt asinsgrēkā vainojamo vīru:66 viņš varēja piederēt pie augstāka 
sociālā slāņa, kura pārstāvjus nebija iespējams kritizēt.67 Analizējot 1Kor 6:1–8, 
Klārks parāda, ka augstākstāvoši kristieši savu interešu sekmēšanas nolūkos 
acīmredzot vērsušies tiesā pret saviem draudzes brāļiem, kas grieķu-romiešu 
sabiedrībā bija vispārpieņemta prakse.68

Tādējādi gan sofistu kustība, gan laicīgā vadīšanas prakse Korintas kristie-
šiem bija par kārdinājumu padarīt ideālu nevis kalpošanu, bet gan savu sabied-
risko stāvokli. Kā pretstatu šādai laicīgai domāšanai Pāvils izmanto ar statusu 
nesaistītus tēlus (lauksaimniecības, amatniecības un mājsaimniecības terminus, 
1Kor 3:5–15; 4:1–2).69 Kā pastorālās kalpošanas piemēru viņš tiem min sevi, 
Apollu, Timoteju un Stefanu (1Kor 2:1–16; 3:5–9; 4:16–17; 16:15–16).70 Apustu-
liskā un pastorālā kalpošana ir “kalpošanas darbs”.71

63  Īpaši sk.: Secular and Christian Leadership in Corinth, chapter 7, “Secular Perceptions of Christian 
Leadership” (pp. 89‒107).
64  Secular and Christian Leadership in Corinth, 93, citing Plutarch, “Praecepta Gerendae Reipublicae,” 
Moralia, 805E-F).
65  Secular and Christian Leadership in Corinth, chapters 7 and 8 (pp. 89‒127).
66  Secular and Christian Leadership in Corinth, chapter 6 (pp. 73‒88).
67  Secular and Christian Leadership in Corinth, 85.
68  Secular and Christian Leadership in Corinth,118.
69  A. Clarke, Secular and Christian Leadership in Corinth, 118‒22.
70  A. Clarke, Secular and Christian Leadership in Corinth, 124‒26.
71  C. F. W. Walther, Church and Ministry. 198. ācu oriģināla tekstā šis citāts no IV tēzes par svēto 
kalpošanu skan šādi: “ein Amt des Dienstes” (Die Stimme unserer Kirche in der Frage von Kirche und 
Amt, second ed. [Erlangen: Andreas Deichert, 1865] 227).  
Saskaņā ar E.  Klārka Secular and Christian Leadership in Corinth, 131. lpp., “Pāvils apdomāti 
pievērsa uzmanību nevis stāvoklim, bet uzdevumam”. Lai gan Klārka vērtējums pēc būtības ir pareizs, 
tajā nepietiekami tiek novērtēta Pāvila attieksme pret viņa apustulisko amatu. Klārkam ir taisnība, 
kritizējot tā saukto “vienprātības skatījumu”, ka korintiešu baznīca bija “harismātiska organizācija 
bez struktūrām un amatiem” (2. lpp.), organizācija “bez vadības” (3. lpp.). Sal. B. Holmberg, Paul 
and Power: The Structure of Authority in the Primitive Church as Reflected in the Pauline Epistles 
(Philadelphia: Fortress, 1980); K. Giles, “Demystifying Ordination with the Help of Max Weber,” 
Tyndale Paper 32.3 (July 1987). Tomēr Romas laika Korintas pastorālās vadības dabu nav iespējams 
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korinTieši garīgā spēka meklējumos72

Vai nu tas izpaudās kā manipulācija ar dieviem un dzīšanās pēc izpriecām 
vai pašpietiekamības ar filozofijas starpniecību, vai pašslavināšana ar virtu-
ozas retorikas palīdzību un laicīgiem statusa simboliem – katrā ziņā Korintas 
sabiedrību (tāpat kā mūsējo) raksturoja drudžaina dzīšanās pēc varas. Tādā 
noskaņā kristietības piedāvātā Svētā Gara dāvana viegli varēja tikt nepareizi 
iztulkota pagāniska entuziasma garā – kā personīga garīga spēka piedāvājums. 
Šādam modelim atbilda grieķu pagāniskā reliģija un stoicisms, kur tika runāts 
par pneu`ma, “garu”, kā par dievišķu kosmisku spēku, kurš inspirē un piepilda 
atsevišķus ļaudis, kā, piemēram, dzejniekus vai Apollona priesterienes Delfos.73 
Tika teikts, ka tādā veidā ar pneu`ma ejnqousiastikovn, “inspirējošo garu”, pie-
pildīta priesteriene bija e[nqeo~, “dievā”, jeb ejnqousiw`n, “pilna dieva”.74 Šādā 
sakāpinātā emocionālā ekstāzes stāvoklī − e[kstasi~, “ekstāze”, jeb maniva, 
“mānija, neprāts”, būdama “gara” aizrauta (e{lkesqai, suvresqai), tā izteica 
ekstātiskas un pravietiskas runas.75 Piepildīšanās ar garu tika uzskatīta par per-
sonas atbrīvošanos, kļūstot par “spārnotu un vieglu būtni”, kura tiek aizrauta 
“projām no parastās dzīves kārtības”.76 Mūsdienīgā valodā runājot – viņš vai 
viņa nokļuva “septītajās debesīs”. 

Gluži pretēji tam ir Jaunajā Derībā – tur netiek teikts, ka Gara dāvana tiek 
dota, lai apmierinātu kāda personīgo vēlmi kļūt par “spārnotu un vieglu būtni”, 
kas ir tik ļoti Dieva pārņemta, ka vairs neizjūt dzīves likstas.77 Gars nav at-
raujams no Jēzus, kurš mira pie krusta. Tāpēc Pāvilam krusts ir Gara vēsts 
“asmens”.78 Kristu, kurš “krustā sists nespēkā” (2Kor 13:4), Viņa apustulis pa-
sludina “nespēkā, bailēs un lielā nedrošībā” (1Kor 2:3; 2Kor 13:4). Garīgi ļaudis 
dzīvo un cīnās vājumā, krusta paēnā. Apdāvināti ar “ticības garu” (2Kor 4:13), 
tagadnes laikmetā tie dzīvo ticībā, ne skatīšanā: tie samierinās ar to mācītāju 

definēt ar epigrāfisku, numismātisku un literāru avotu materiālu starpniecību. Lai gan socioloģiski 
pētījumi noder, lai izgaismotu kontekstu, kurā runā Pāvils, tomēr par viņa paša izpratni par kalpošanu 
ir iespējams spriest tikai pēc bibliskā teksta. (E. Klārks savā darbā Secular and Christian Leadership 
in Corinth, 3.‒7. lpp., aplūko virkni socioloģisku pētījumu.) Jānorāda, ka jau no paša sākuma Pāvils 
stādās priekšā ar lielu sava amata apziņu − kā “aicināts apustulis” (1Kor 1:1). Tomēr šis amats tiek 
minēts nevis tādēļ, lai vairotu viņa paša slavu, bet gan lai kalpotu “aicinātiem svētajiem” (1:2), veidotu 
un celtu tos.
72  Lielisku Vasarsvētku un harismātisko kustību kritiku sk. P. Bamett and P. Jensen, The Quest for 
Power.
73  H. Kleinknecht, “pneu`ma, pneumatikov~,” TDNT 6:343‒52.
74  H. Kleinknecht, “pneu`ma, pneumatikov~,” TDNT 6:345.
75  H. Kleinknecht, “pneu`ma, pneumatikov~,” TDNT 6:345.
76  H. Kleinknecht, “pneu`ma, pneumatikov~,” TDNT 6:347. Frāze “spārnota un viegla būtne” ir aizgūta 
no Platona. Plato, “Ion,” 534b: kou`fon .. kai; pthno;n kai; iJerovn.
77  H. Kleinknecht, “pneu`ma, pneumatikov~”, TDNT 6:348: “Jaunajā Derībā šādi un citi maniva 
[‘mānija, neprāts’] veidi tiek kritizēti, apzināti izvairoties no reliģisko terminu leksikas, kas laicīgajā 
grieķu valodā parasti tiek lietots vispārējā saistībā ar vārdu pneu`ma [‘gars’].
78  M  Hengel, Crucifixion, 89.
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un apustuļu krusta kalpošanu, kas neizceļas (vai izvēlas neizcelties) kā izcili 
oratori; tie panes spriedzi − “jau tagad, bet tomēr vēl nē” −, kas raksturo svēto 
eksistenci, kuri ilgojas tapt brīvi no vājuma un iegūt garīgu miesu; tie gaida uz 
cerību, kuru taisnie pieredzēs, tikai Kungam Jēzum atnākot; un tie izturas pret 
citiem ar pacietīgu mīlestību. Tādējādi Gars neatbalsta egoistisku pievēršanos 
darbiem, jūtām vai varas meklējumiem. Gars vada kristieti ticībā pretī Kristum, 
krustā sistajam, un mīlestībā pret citiem ļaudīm.79

korinTas draudzes dibināšana

Sava otrā misijas ceļojumā noslēgumā, dodoties caur Maķedoniju un Ahaju, 
Pāvils kļuva par Korintas draudzes tēvu – dibinātāju (sk. aprakstu Apd 18:1–22). 
Dažas nedēļas pēc ierašanās viņam pievienojās Sīla un Timotejs. Viņi uzturējās 
Akvilas un Priskillas namā, kuri, līdz ar citiem jūdiem pēc Klaudija pavēles 
nesen bija tikuši izraidīti no Romas.80 Akvila, Priskilla un Pāvils pēc sava amata 
bija telšu taisītāji. Ir izteikta hipotēze, ka viņi bija nodarbojušies ar nojumju 
izgatavošanu Korintas zemesšauruma sporta spēlēm, kuras notika aprīlī un 
maijā 51. g. pēc Kr.81 Cita versija ir, ka viņi taisīja nojumes teātrim un citiem 
pasākumiem pašā Korintas pilsētā.82

Pēc padzīšanas no Korintas sinagogas Pāvils un viņa līdzgaitnieki turpināja 
sludināt Titija Justa namā. Viņu kalpošana bija auglīga, jo drīzumā pie ticības 
nāca un tika kristīti sinagogas priekšnieks Krisps un daudzi citi korintieši. Naktī 
saņemtas vīzijas iedrošināts, Pāvils palika pie viņiem gadu un sešus mēnešus, 
mācīdams Dieva vārdu (Apd 18:6–11).

Neapmierinoties ar Pāvila padzīšanu no sinagogas, jūdi sacēlās pret Pāvilu 
un veda viņu pie Galliona, Romas prokonsula Ahajā, kurš bija arī filozofa Se-
nekas brālis. Uzskatot, ka Pāvils nav vainojams nekādā noziegumā un pret viņu 
izvirzītās apsūdzības ir saistītas (pēc Galliona uzskatiem) vienīgi ar jūdaisma 
reliģijas jautājumiem, prokonsuls izbeidza šo lietu (Apd 18:12–17). Šāds lēmums 
vairākus gadus (vismaz Ahajā) līdzēja kristietības kā vienkārša jūdaisma novir-
ziena aizsargāšanai, ļaujot tai saskaņā ar romiešu tiesībām iegūt religio licita 
(atļautas reliģijas) statusu.83 

79  E. Schweizer, “pneu`ma, pneumatikov~,” TDNT 6:426: “pneu`ma [‘Gara’] darbs ir atrodams 
‘nepārtrauktā un uz āru orientētā pisteuvein [‘ticēšanā’].”
80  Iespējamais šī edikta izdošanas laiks ir 49.‒50. g. pēc Kr. (F. F. Bruce, Acts, 368, n. 9, citing Orosius, 
History, 7.6.15‒16).
81  Šo hipotēzi sk.: O. Broneer, “Paul and the Pagan Cults at Isthmia,” 169‒87. Šīs versijas noraidījumu 
sk. C. Hemer, The Book of Acts, 233. Sal. D. Gill, “Achaia,” 452, nn. 126‒27. 
82  D. Gill, “Achaia,” 452.
83  Sal. B. Winter, “The Imperial Cult”, The Book of Acts in its Graeco-Roman Setting, ed. D. Gill 
and C. Gempf, 102, n. 114: “Galliona lēmums varēja tikt attiecināts vienīgi uz viņa paša pārvaldīto 
provinci. .. Nav iespējams apgalvot, ka Galliona spriedums par lietas pārtraukšanu Korintā radīja 
juridisku precedentu un bija saistošs kādam citam gubernatoram.”
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Atsauce uz Gallionu (Apd 18:12–17) dod mums iespēju ar zināmu precizi-
tāti datēt Pāvila kalpošanas laiku Korintā. Delfos ir atrasts imperatora Klaudija 
rakstisks ieteikums attiecībā uz “manu draugu [Lūciju] Jūniju Gallionu, Ahajas 
prokonsulu [ajnquvpato~]”.84 Šim uzrakstam vajadzētu būt datējamam ar 52. g. 
pēc Kr. pirmajiem septiņiem mēnešiem, jo Klaudijs nosauc sevi kā imperatoru 
(aujtokravtwr, kas ir ekvivalents latīņu imperator) divdesmit sesto reizi; viņa 
divdesmit septītā aklamācija notika 1. augustā. Zinātnieki uzskata, ka maz ti-
cams, ka Gallions būtu stājies amatā 52. gada jūnijā; šķiet, ka viņš ieradās Ko-
rintā 51. gadā. Tādējādi Pāvila astoņpadsmit mēnešus ilgā uzturēšanās Korintā 
visdrīzāk ir datējama ar 50.–52. gadu.85

Tātad visdrīzāk 52. gada sākumā Pāvils devās no Korintas uz Sīriju 
(Apd 18:18). Pēc neilgas uzturēšanās Efesā, Cēzarejā, Jeruzālemē un Antiohijā 
(Apd 18:19–22) viņš devās trešajā misijas ceļojumā, kura galvenā daļa bija trīs 
gadus ilgā kalpošana Efesā (Apd 18:23–20:38). Šī perioda noslēgumā (periods 
apm. 52.–55. g.) viņš saņēma ziņu par nepatikšanām Korintā un satraukto prātu 
nomierināšanai uzrakstīja savu pirmo vēstuli. No 1Kor 16:8 saprotams, ka viņš 
raksta dažas  nedēļas pirms Vasarsvētkiem, un tādējādi vēstules iespējamais da-
tējums ir 55. gada sākums.86

Baznīcas reliģiskā un sociālā struktūra

reliģiskā izcelsme un sasTāvs

Domājams, ka Tā Kunga “daudzie ļaudis” Korintā (Apd 18:10) lielākoties bija 
nākuši no pagānisma, īpaši tie “dievbijīgie”, kas bija pievienojušies sinagogai aiz 
cieņas pret jūdaisma monoteismu un augstajiem morāles standartiem.87 Pāvila 

84  D. Gill, “Achaia,” 436. Šī fragmentārā uzraksta rekonstruētais grieķu teksts ir atrodams izdevumā: 
J. H. Oliver, “The Epistle of Claudius Which Mentions the Proconsul Junius Gallio,” Hesperia 40 
(1971) 239‒40.
85  Detalizētu argumentāciju sk. D. Gill, “Achaia,” 436‒37. Gils uzskata, ka prokonsuls nevarēja stāties 
amatā 52. g. jūnijā, jo “tādā gadījumā Gallionam nebūtu pieticis laika ziņot par strīdiem Delfu pilsoņu 
starpā un Klaudijam būtu vajadzējis atsūtīt viņam atbildi līdz jūlija beigām”. Gils piemin  Hemera 
piezīmi (The Book of Acts, 119), ka “Pāvils tika vests Galliona priekšā 51. gada vasaras sākumā, kad 
gubernators bija “jauns un nepieredzējis”. Tātad Apustuļu darbu grāmatas 18:11 pieminētie 18 mēneši 
iesākas 50. gada sākumā” (“Achaia,” 437, n. 29). Sal. arī J. Murphy-O›Connor, “Corinth,” ABD 
1:1137: “Šķiet, ka Pāvils tikās ar viņu [Gallionu] Korintā 51. gada vasarā.”
86  Sk. J. A. T. Robinson, Redating the New Testament, 54. lpp.: “Mēs jau esam norādījuši, ka tas tika 
rakstīts no Efesas apmēram Pashas svētku laikā (marts–aprīlis), kad Pāvils bija pavadījis Efesā gandrīz 
trīs gadus un kala plānus turpmākam ceļam. Liela daļa zinātnieku piekrīt mūsu secinājumam, ka tas 
varēja notikt 55. gadā.” Robinsonam piekrīt arī Kārsons, Mū un Moriss, nosaucot laiku: “iespējams 
55. gada sākums” (An Introduction to the New Testament, 283); G. Fī, The First Epistle to the 
Corinthians, 15. lpp., min plašāku laika posmu (“apm. 53‒55. g. pēc Kr.”), tāpat kā H. Merkleins 
(H. Merklein, Der erste Brief an die Korinther, 51): “wohl Anfang 54 bzw. 55” [“iespējams, 54. vai 
55. g. sākums”]).
87  L. Moriss (L. Morris, 1 Corinthians, 21) skaidro, kāpēc kristietība varētu likties šiem nejūdiem tik 
pievilcīga: “Tie bija neapmierināti ar pagānismu, un tiem likās pievilcīgi jūdaisma augstie morāles 
standarti un tīrais monoteisms, taču viņus atgrūda tā šaurais nacionālisms un tādas rituālās prakses 
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pieminētās novirzes (piemēram, seksuālā izvirtība, tieksme tiesāties, pagānisko 
tempļu apmeklēšana, miesas augšāmcelšanās noliegšana) bija tipiskas pagānis-
mam.88 Kā, pamatojoties uz 6:9–11; 8:7 un 12:2, norāda D. Kārsons (D. Carson), 
D. Mū (D. Moo) un L. Moriss (L. Moris), “šķiet pilnīgi neticami, ka lasītāju 
auditorijas, kuru uzrunā Pāvils, lielākā daļa būtu jūdi”.89

Tajā pašā laikā draudzē katrā ziņā bija arī liela jūdu kristiešu minoritāte. 
Draudzei bija pievienojies sinagogas priekšnieks Krisps un viss viņa nams 
(Apd 18:8), un, ja Apd 18:17 pieminētais sinagogas priekšnieks Sostens ir tas 
pats, kurš palīdzējis Pāvilam rakstīt šo vēstuli (1Kor 1:1), tad pie draudzes dibi-
nātājiem piederēja vismaz divas prominentas jūdu ģimenes. Jūdu sinagogas atra-
šanos pilsētā apliecina ne vien Apd 18:4–17, bet arī izrakumos atrastā pārsedze 
ar uzrakstu “Ebreju sinagoga”.90

sociālekonomiskais sTaTuss

Pievēršoties Korintas kristiešu sociālekonomiskā statusa izvērtēšanai, sā-
kumā ir jāpiemin Pāvila vārdi 1Kor 1:26: “Raugait, brāļi, savus aicinātos, nav 
tur taču daudz pasaules gudro, nav daudz vareno, nav daudz augsti dzimušo.” 
Pāvila vērtējums ir apšaubīts dažos socioloģiskos pētījumos, apgalvojot, ka se-
nākās kristīgās draudzes veidoja galvenokārt pie vidējā un augstākā sociāleko-
nomiskā slāņa piederīgi ļaudis, taču šajos pētījumos netiek ņemts vērā Pāvila 
vērtējums 1:26–31 un 11:17–22.91 Kā raksta Klārks, ir iespējams, ka pie draudzes 

kā apgraizīšana. Tādi ļaudis kristietībā saskatīja ticību, kas tiem šķita apmierinoša un brīva no tā, 
kas jūdaismā bija nepieņemams.” G. Fī (G. Fee, The First Epistle to the Corinthians, 4) piekrīt, 
ka Korintas kristieši bija “galvenokārt nejūdi”, un min trīs teksta fragmentus, kuros tas tiek “tieši 
norādīts”: 6:10‒11; 8:7 un 12:2.
88  G. Fee, The First Epistle to the Corinthians, 4.
89  An Introduction to the New Testament, 281.
90  Sal. A. Deissmann, Light from the Ancient East, 16. Uzraksts tagad atrodas Korintas muzejā 
(F. F. Bruce, Acts, 314). Filons piemin, ka jūdu kolonijas atradās “Tesālijā, Beotijā, Maķedonijā un 
Aetolijā, un Atikā, un Argosā, un Korintā, un visos Peloponēsas auglīgākajos reģionos” (“On the 
Embassy to Gains,” § 281, The Works of Philo, trans. C. D. Yonge, 783).
91  E. A. Judge, The Social Pattern of the Christian Groups in the First Century (London: Tyndale, 
1960) 59‒60. Tiek apgalvots, ka 1Kor 1:26 “diez vai ir uzskatāms par faktoloģisku materiālu”. 
Korintas kristieši “ne mazākā mērā nepiederēja pie sociāli atpalikušas iedzīvotāju grupas”. Veins Mīks 
(Wayne Meeks, The First Urban Christians, 73) uzskata, ka “tipisks” kristietis bija amatnieks un sīkais 
uzņēmējs. V. H. Velners (W. H. Wuellner) secina, ka “Korintas kristieši lielākoties piederēja pie diezgan 
pārtikušiem buržuāzijas slāņiem, ar ievērojamu procentu augstākās sabiedrības un arī visnabadzīgāko 
slāņu pārstāvju (“The Sociological Implications of I Corinthians 1:26‒28 Reconsidered,” Studia 
Evangelica, VI, Vol. CXII of Texte und Untersuchungen [Berlin: Akademie-Verlag, 1973] 672, cited by 
A. Malherbe, Social Aspects of Early Christianity, 30). H. Merkleins savukārt uzskata, ka tēzei, kuras 
izvirza V. Mīks un citi autori, apgalvojot, ka agrīno kristietību pārstāvēja galvenokārt pie augstākā un 
vidējā sociālā slāņa piederīgi ļaudis, “steht ... auf schwachen Fusen” (“nav pilnīgi nekāda pamata”; 
Der erste Brief an die Korinther, 41). Plašāk sk. tālāko tēmas iztirzājumu. 
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 piederēja zināma daļa pilsētas elites92, taču to “nav daudz” (1:26). Iespējams, pie 
šīs nelielās grupas piederēja Gajs, kurš savā namā varēja uzņemt visu draudzi, 
un pilsētas saimniecības vadītājs (pilsētas edils93) Erasts (Rm 16:23). Šajā plašu 
iespēju sabiedrībā katrā ziņā vismaz pārtikuši ļaudis bija arī citi kristieši, t.sk. 
telšu taisītāji Akvila un Priskilla, sinagogas priekšnieki Krisps un Sostens, un 
Stefans (1Kor 1:16; 16:15–17). Citi varēja būt amatnieki vai sīki uzņēmēji, taču 
nozīmīgs skaits draudzes locekļu bija arī vergi (7:21–22).94 

sabiedriskā pulcēšanās

Pamatojoties uz Dio Hrizostoma95, Galena96 un Plūtarha97 aprakstiem, jāse-
cina, ka Romas laika Korinta bija pazīstama ar savu bagātību un pārpilnību. 
Plašā Kraneijonas priekšpilsēta bija īpaši izslavēts dzīvojamais rajons.98 Lai gan 
arheoloģiskie pētījumi nav visai plaši – tie ir veikti tikai četrās privātās rezi-
dencēs –, tomēr tie apstiprina literāros pierādījumus, ka zināms skaits šo namu 
bija ļoti lieli, ar plašiem ātrijiem un ēdamzālēm (triclinia).99

Blakus jūdu sinagogai atradās viens no plašākajiem namiem, kas piederēja 
vienam no baznīcas dibinātājiem – Gajam (Apd 18:7).100 Šī cilvēka – kuru  Pāvils 

92  Secular and Christian Leadership in Corinth, 1.
93  Korintā atrasts uzraksts vēsta, ka pilsētas administrācijas loceklis Erasts pateicībā par ievēlēšanu 
par saviem līdzekļiem ir nobruģējis ceļu. Uzraksts skan: “ERASTUS.PRO.AED ... S.P.STRAVIT” 
(H. Merklein, Der erste Brief an die Korinther, 38). Iespējams, šis Erasts bija tas pilsētas saimniecības 
vadītājs, kurš sūta sveicienus Romas kristiešiem (Rm 16:23). Sk. D. Gill, “Achaia,” 451. Autors raksta, 
ka amats ar nosaukumu oijkonovmo~ (kas parasti tiek tulkots: “pārvaldnieks vai administrators”) ir 
pielīdzināms ierēdņa amatam ar nosaukumu edils (sk. literatūru, kas minēta 451. lpp., 121. zemsvītras 
piez.). Edils  bija “ierēdnis .. kas atbildēja par sabiedriskiem darbiem un spēlēm, policiju un labības 
krājumu sagādi” (Merriam Webster’s Collegiate Dictionary, 10. izd., 18. lpp.).
94  Sk. iepriekš sadaļu “Ģeogrāfija un vēsture”, kur teikts, ka 1. gs. pēc Kr. Korintā varēja būt līdz 
15 000‒20 000 vergu. Merkleins (H. Merklein, Der erste Brief an die Korinther, 41) raksta: “Nimmt 
man die Aussagen des Paulus in 1, 26‒29 und 11, 17‒22 auch soziologisch ernst, muss man davon 
ausgehen, das die christliche Gemeinde in Korinth ... Menschen ohne Sozialprestige und Besitz, d. h. 
Menschen der unteren und untersten sozialen Schicht umfaste.” (“Ja Pāvila rakstītais 1:26‒29 un 
11:17‒22 tiek nopietni ņemts vērā arī attiecībā uz socioloģiju, tad ir jāsecina, ka kristīgā draudze 
Korintā .. ietvēra ļaudis, kam trūka sociāla prestiža un mantas, respektīvi, cilvēkus no zemākajiem un 
viszemākajiem sociālajiem slāņiem.”)
95  Sk. Orationes, 6.3‒4.
96  Trans. T. L. Shear, The Roman Villa”, vol. 5 of Corinth: Results of Excavations Conducted by the 
American School of Classical Studies at Athens (Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 1930) 19.
97  Sk. “De Exilio,” Moralia, 601B. Dio Hrizostoms, Galens un Plūtarhs tiek citēti B. Blue, “Acts and 
the House Church,” The Book of Acts in Its Graeco-Roman Setting, ed. D. Gill and C. Gempf, 154‒55.
98   B. Blue, “Acts and the House Church,” 154, citing J. Murphy-O’Connor, St. Paul’s Corinth: Texts 
and Archaeology (Wilmington, DE: Glazier, 1983) 22.
99  B. Blue, “Acts and the House Church,” 155‒61.
100  Iespējamos pierādījums tam, ka vārds “Gajs” ir viens no Apd 18: 7 minētā Titija Justa vārdiem, sk. 
1Kor 1:14 komentārā. E. Gudspīds (E. Goodspeed) skaidro: “Dabiski, ka vēsturiskā vēstījumā, tādā 
kā Apustuļu darbi, viņš tiek saukts Titijs Justs, bet personīgā vēstulē, tādā kā Rm 16, viņš tiek saukts 
personvārdā Gajs.” (“Gaius Titius Justus”, JBL 69.4 (December 1950) 382, cited by B. Blue, “Acts and 
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raksturo kā “mans un visas draudzes nama tēvs” (Rm 16:23) – mājoklī bija 
iespējams sapulcēties visai Korintas draudzei (1Kor 11:20; 14:23). Iespējams, 
ka papildus tam mazāka mēroga draudzes sapulces notika arī citos namos, kā, 
piemēram, Akvilas un Priskillas (sal. Apd 18:1–3; 1Kor 16:19101) un draudzes 
aizstāves un patroneses Foibas102 namā, netālajā Kenhrejā (Rm 16:1–2).

Dž. Mērfijs O’Konors (J. Murphy-O’ Connor) ir aprēķinājis, ka Gaja namā 
varēja sapulcēties no divdesmit astoņiem līdz piecdesmit cilvēkiem; lai gan šis 
autors uzskata, ka mazākas kristiešu grupas regulāri tikās citās mājvietās.103 
Turpretī B. Blū (B. Blue) uzskata, ka skaitlis piecdesmit attiecībā uz sapulcēm 
Gaja namā ir pārāk mazs: “Ņemot vērā prosopogrāfisko informāciju, .. šķiet ie-
spējams, ka šim skaitam vajadzētu būt daudz lielākam.” Pamatojoties uz Apus-
tuļu darbu 18. nodaļu un 1. vēstuli korintiešiem, viņš nosauc Stefanu, Fortunatu 
un Ahaiku, Gaju Titiju Justu, Akvilu un Priskillu, Krispu, Sostenu, Hloes nama 
ļaudis; pamatojoties uz Rm 16:21–23, viņš pieskaita arī Lukiju, Jazonu, Sozi-
patru, Terciju, Erastu un Kvartu. Pēc Blū domām, Korintas draudzē ietilpa arī 
citas ģimenes un atsevišķi ļaudis, kuri netiek pieminēti Bībelē. Viņš secina: 
“Mēs varam iztēloties pat 100 cilvēku lielu sapulci.”104 Tik lielam dalībnieku 
skaitam patiesi būtu nepieciešamas ļoti plašas telpas.

vēsTules saraksTīšanas iemesli

Šķiet, ka uzrakstīt šo vēstuli Pāvilu pamudināja divi konkrēti iemesli. Pirm-
kārt, viņš bija saņēmis ziņas no Hloes nama par vismaz četru frakciju izvei-
došanos, kas bija sagrupējušās ap Pāvila, Apolla, Kēfas un Kristus vārdiem 
(1Kor 1:10–12). Šī pieaugošā šķelšanās ir galvenais 1.–4. nodaļas temats. Arī 
sekojošajās nodaļās (5.– 6.nodaļa) aplūkotās problēmas visdrīzāk ir nonākušas 
Pāvila uzmanības lokā ar Hloes nama ļaužu starpniecību. Iespējams, tieši viņi 
ir ziņojuši, ka daži noliedz miesas augšāmcelšanos (15:12). Grūti noteikt, vai arī 
11:2–34 aplūkotās tēmas (sieviešu galvassegas; uzvedība kopīgajos mielastos un 
pie Svētā Vakarēdiena) bija ierosinātas, pamatojoties uz tā paša avota informā-
ciju.105 

Otrkārt, Pāvilam bija nepieciešams atbildēt uz vairākiem jautājumiem, 
kas viņam tika uzdoti korintiešu rakstītajā vēstulē (“attiecībā uz to, ko man 

the House Church,” 174‒75).
101  Saskaņā ar 1Kor 16:19 un Rm 16:3‒5 Akvila un Priskilla pulcināja draudzi savā namā Efesā un 
Romā. Netiek minēts, vai viņi līdzīgi rīkojās arī Korintā.
102  Sk. B. Blue, “Acts and the House Church,” 183‒84; BAGD, s.v. προστάτις.
103  St. Paul’s Corinth: Texts and Archaeology (Wilmington, DE: Michael Glazier, 1983) 156‒58. 
104  “Acts and the House Church,” 175, n. 219. 
105  Sal. H. Merklein, Der erste Brief an die Korinther, 50. lpp.: “Die Probleme der beiden anschlie 
Benden Kapitel 5 und 6 sind Paulus wohl ebenfalls tiber die Leute der Chloe zu Ohren gekommen. ... 
Ob auch 11, 2 ‒ 34 auf Mitteilungen der Chloe-Leute basieren, ist schwer zu sagen”. (“Problēmas, kas 
aprakstītas  abās blakusesošajās nodaļās ‒ 5. un 6. ‒, arī, šķiet, bija nākušas Pāvilam ausīs no Hloes 
ļaudīm. .. Taču, vai 11:2‒34 pamatojas uz Hloes ļaužu vēstuli, ir grūti pateikt.”)
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 rakstījāt”, 7:1). Tas izskaidro diskursu par laulības jautājumiem 7. nodaļā un, 
iespējams, arī par elkiem upurēto gaļu (8:1–11:1) un gara dāvanām (12:1–14:40). 
Šīs tēmas tiek ievadītas ar vārdiem peri; dev (“attiecībā uz to”, 7:1, 25; 8:1; 12:1). 
Pēdējā laikā par frāzi peri; dev ir risinājušās plašas diskusijas, kurās daži zināt-
nieki apgalvo, ka tai nav katrā ziņā jābūt formulai kā atbildei uz jautājumu; tā 
bieži vien vienkārši noder par īsu ievadu nākamai sarunas tēmai.106 Par spīti 
šiem iebildumiem ir iespējams atrast diezgan daudz pierādījumu tam, ka, tāpat 
kā 7:1, 25, tā arī 8:1 un 12:1 šī formula ievada Pāvila atbildes uz korintiešu uz-
dotajiem jautājumiem.107 Rodas zināmas šaubas par to, vai tā pati formula 16:1 
(“Bet attiecībā uz vācamajām dāvanām”) un 16:12 (“Attiecībā uz brāli Apollu”) 
ievada arī Pāvila atbildes uz korintiešu rakstīto vēstuli.

ārējās liecības par vēsTules auTenTiskumu

Ārējās liecības par Pāvilu kā šīs vēstules autoru ir atrodamas jau Pirmajā 
Klēmenta (apm. 95. vai 96. g. pēc Kr.): “Ņemiet svētītā apustuļa Pāvila vēstuli. 
Ko viņš jums rakstīja “evaņģēlija sludināšanas sākumā” [Flp 4:15]? Patiesi, 
viņš Garā rakstīja jums par sevi pašu, Kēfu un Apollu, tāpēc ka jūs jau tad 
bijāt sašķēlušies frakcijās” (47:1–3).108 Didahē 10:6 “maranatha” ir nepārprotami 
dzirdamas 1Kor 16:22 atskaņas. Šo vēstuli bieži citē Ignācijs (apm. 110. g. pēc 
Kr.; Efesiešiem 10:3; 16:1; 18:1; Tralliešiem 2:3; 12:3; Romiešiem 5:1; 9:2), kā arī 
 Polikarps, arī apm. 110. g. pēc Kr. (Filipiešiem 2:2; 4:3; 5:3; 10:1; 11:2). Iespē-
jams, ka atsauces uz 1Kor 3:1, 16, 18 ir atrodamas arī Barnabas vēstulē (piem., 
4:11; 6:15). Sk. arī: Justīna Martīra darba “Dialogs ar jūdu Trifonu” 35. nodaļu. 
Daudz atsauču uz 1. vēstuli korintiešiem ir atrodams arī Ireneja, Aleksandrijas 
Klēmenta un Tertulliāna darbos.109

Šķiet, ka 1. vēstules korintiešiem kanoniskums nekad nav ticis apšaubīts. Ka-
nona statusu tai piešķīra gan Markions, gan arī Muratorija kanons.110 Līdz ar 2. 
vēstuli korintiešiem tā ir minēta Jaunās Derības kanonisko grāmatu sarakstā 
Atanāsija trīsdesmit devītajā svētku vēstulē (367. g. pēc Kr.).111

106  M Mitchell, Paul and the Rhetoric of Reconciliation, 191 (sk. literatūras sarakstu, kas citēts 
191. lpp., 27. zemsvītras piez.). H. Merkleins (Der erste Brief’ an die Korinther, 49) norāda uz Mičelas 
plašajiem pētījumiem par šīs formulas lietojumu senajā grieķu literatūrā, taču kā iespējamību min 
“aus inhaltlichen Gründen... das auch daß Essen von Götzenopferfleisch und die Geistesgaben in 
dem Fragebrief der Korinther angesprochen waren” (“Tomēr jāatzīst, ka pastāv varbūtība, ka elkiem 
upurētās gaļas ēšana un Gara dāvanas bija temati, kas, iespējams, tika skarti korintiešu sākotnējā 
vēstulē.”). Par daudz mazāk ticamu viņš uzskata to, ka korintiešu vēstulē tika minētas dāvanas (16:1) 
vai Apolls (16:12)
107  Iespējams, ka korintiešu vēstuli Pāvilam bija nogādājusi trīs vīru delegācija – Stefans, Fortunats un 
Ahaijs (16:17) (D. Guthrie, New Testament Introduction, 440).
108  The Apostolic Fathers, trans. and ed. J. B. Lightfoot and J. R. Hamer, 83.
109  S. Kistemaker, First Epistle to the Corinthians, 24.
110  Sk. H. Bettenson, Documents of the Christian Church, 40–41.
111  Sal. W. Weinrich, Readings in Early Church History (Fort Wayne, IN: Concordia Theological 
Seminary Press, 1988) 69. 
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Daži zinātnieki ir apšaubījuši vēstules autentiskumu. Norādot, ka dažas tās 
vietas šķiet savā starpā nesaistītas, tie ir izvirzījuši hipotēzi, ka kāds redaktors 
ir apvienojis dažādus Pāvila darbu fragmentus.112 Tomēr dažkārt negaidītās pār-
ejas no viena temata pie cita ir izskaidrojamas ar to, kādā veidā Pāvils periodiski 
saņēma informāciju un uz to reaģēja.113 Sk. iepriekš – ievada sadaļu “Vēstules 
sarakstīšanas iemesli”. Šajās atsevišķo daļu teorijās ļoti retos gadījumos tiek 
apšaubīts, ka dažādo “fragmentu” autors tik tiešām ir Pāvils. Taču pēdējā laikā 
lielu kritikas uzmanību ir izpelnījies 1Kor 14:34–35, ko ir izraisījis Gordona Fī 
ievērības cienīgais komentārs.114 Tekstuālā kriticisma problēmas un citi jautā-
jumi tiek aplūkoti attiecīgo pantu komentārā un ekskursā “Sieviešu ordinācija”.

komentāra gaita

grieķu TeksTa komenTārs angļu valodā

Šajā komentārā tiek piedāvāts burtisks tulkojums no grieķu valodas, kura 
pamatā primāri ir paša autora tekstuālais lasījums un sekundāri – salīdzinā-
jums ar tulkojumu variantiem atsevišķu angļu tulkojumu versijās: King James 
Version (KJV) un New King James Version (NKJV), Revised Standard Version 
(RSV) un New Revised Standard Version (NRSV), New International Version 
(NIV), New English Bible (NEB) un Revised English Bible (REB), Jerusalem 
Bible (JB) un New Jerusalem Bible (NJB), Dž. B. Filipa (J. B. Phillips) veik-
tais Jaunās Derības tulkojums un Good News Bible (GNB), kas pazīstama arī 
ar nosakumu Today’s English Version.115 Biežas atsauces uz izmantotajiem   
tulkojumiem ir atrodamas tekstuālajās piezīmēs. Dažkārt konkrētais tulkojums 
norāda arī uz interpretāciju, kura izvērtējama saistībā ar liecību kopumu. Ja 
tulkojums / interpretācija ir maldinoši, tas var ilgstoši atstāt negatīvu iespaidu 
uz šī teksta izpratni baznīcā. Piemēram, kas to lai zina, cik daudzi kristieši 
ir atturēti no Svētā Vakarēdiena ar biedējošo brīdinājumu KJV tulkojumā 
1Kor 11:29: “.. kas ēd un dzer necienīgi, tas ēd un dzer sev pašam par lāstu” 
(autora izcēlums)? Saskaņā ar teksta oriģinālu necienīga ēšana un dzeršana ved 
nevis pie “lāsta”, bet pie “soda” jeb pārmācīšanas, kuras rezultātā necienīgie sa-
ņēmēji nāktu pie saprašanas un izglābtos no galīgās nolādēšanas. NKJV un lie-
lākajā daļā mūsdienu versiju tiek atklāta Pāvila iecerētā atšķirība 1Kor 11:29–32 
starp krivma (“sods”, 11:29) un katakrivnw (“nolādēt / lāsts” 11:32), un 11:29 tiek 
tulkots “ēd un dzer sev pašam par sodu” (autora izcēlums). Vēl viens gadījums, 

112  Šo teoriju izvērtējumu sk. D. A. Carson, D. Moo, and L. Morris, An Introduction to the New 
Testament, 278‒79.
113   S. Kistemaker, First Epistle to the Corinthians, 24.
114  G. Fee, The First Epistle to the Corinthians, 699‒708.
115  Par latviskā teksta tulkojuma pamatu ņemts Latvijas Bībeles biedrības 1995. gada revidētais 
izdevums, kas nepieciešamības gadījumā pieskaņots autora tulkojumam. – Red. piez.
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kur vājš tulkojums ietekmē interpretāciju, ir vārda profhteuvw (‘pravietot’) tul-
kojums GNB: “pasludina Dieva vēsti” (11:4–5).116

komenTāri

Šī komentāra autora dziļo interesi par 1. vēstuli korintiešiem sākotnēji izrai-
sīja doktora Viktora Ficnera (Victor C. Pfitzner) lasītais lekciju Lutera seminārā 
Adelaidē, Dienvidu Austrālijā, 1968. gadā. Vēlāk doktora Ficnera pētījumi par 
vēstuli tika koncentrētā veidā publicēti populārajā un pamatīgajā sējumā Chi Rho 
Commentary sērijā (1982). 1968. gadā kursa programmas obligātais teksts bija 
Čārlza Kingslija Bareta (Charles Kingsley Barrett) rūpīgi izstrādātais komen-
tārs. Tādējādi jau no pašiem pirmsākumiem šī autora attieksmi pret 1. vēstuli 
korintiešiem bija ietekmējuši un veidojuši Ficnera un Bareta komentāri. Vēlākā 
laikā par palīgu – mācot un komentējot šo vēstuli – ir bijis Ārčibolda Robertsona 
(Archibald Robertson) un Alfreda Plamera (Alfred Plummer) komentārs, kā arī 
pirmās septiņas nodaļas no Džozefa Bārbera Laitfuta (Joseph Barber Lightfoot) 
komentāra. Abi šie izdevumi ir ievērojami ar savu rūpīgo attieksmi pret tekstu 
un patristisko komentāru lietojumu. Vēl ir jāpiemin Leons Moriss (Morris) (kā 
vienkāršas un īsas izteiksmes piemērs), Saimons Kistemeikers (Simon Kiste-
maker) (populārs un pastorāls), Rojs Herisvils (Roy Harrisville) (tēlains), Heincs 
Dītrihs Vendlands (Heinz-Dietrich Wendland) (labs vispārējs apskats) un Hel-
mūts Merkleins (Helmut Merklein) (ārkārtīgi pamatīgs, taču aprobežojas ar pir-
majām četrām nodaļām).

Divi komentāri ir bijuši īpaši noderīgi un rosinoši šī darba dažādās tapšanas 
stadijās. Sākuma posmā Gordona Fī (Gordon Fee) pamatīgais pētījums kalpoja 
par bagātīgu materiālu krājumu un standartu, ar kuru samērot savu paša vei-
kumu. Katrā ziņā angliski runājošajās zemēs G. Fī 880 lappušu plašais sējums 
(1987) ir noteicis standartu citiem komentāriem par 1. vēstuli korintiešiem. Au-
tora izteiksmes skaidrība, uzmanīgā attieksme pret tekstu un izpratne par mūs-
dienās debatējamajām problēmām ir padarījusi šo darbu par unikālu un ļoti ievē-
rojamu. Pirmais, kas ienāk prātā kā piemērs, ir lieliskais Pāvila krusta teoloģijas 
apskats 1.–4.  nodaļā.117 Vienlaikus jāatzīst, ka nav nekāds brīnums, ka luterāņu 
komentētājs dažkārt nepiekrīt autoram, kurš sevi raksturo kā pentakostāli.118 

Gatavojot otro teksta uzmetumu, par autora galveno palīgu kļuva Ričarda 
Heiza (Richard Hays) 1997. gada komentārs sērijā Interpretation. Heiza darbs, 
ko raksturo iejūtīga attieksme pret tēmām, kuras sasaista atsevišķas nodaļas un 
visu vēstuli kopumā, ir retoriskās analīzes vislabākais piemērs. Lasīšanu dara 
116  Filipa tulkojums ir tikpat maldinošs: “Katrs vīrs, kas Dievu lūdz vai sludina .., katra sieva, kas ar 
neapsegtu galvu lūdz Dievu vai sludina .. ” (11:4‒5)
117  Vēl vienu lielisku šīs tēmas apskatu sk. populāri sarakstītajā darbā:  Carson, D. A. The Cross and 
Christian Ministry.
118   G. Fee, The First Epistle to the Corinthians, xi.
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patīkamu arī autora pievilcīgais stils. Lai gan Heiza devumu šī darba rediģē-
šanā nav iespējams pārvērtēt,119 tomēr jāatzīst, ka ir arī domstarpības izraisoši 
jautājumi. Arī šajā gadījumā tie lielākoties ir saistīti ar atšķirīgajiem uzskatiem 
Pāvila teiktajā par sakramentiem, harismātiskajām dāvanām un sieviešu lomu 
baznīcā. Tā kā divdesmit pirmā gadsimta sākumā šie temati joprojām ir diskusiju 
krustugunīs, skaidrs, ka daudzi iemesli liek luterāņu komentētājam, pamatojo-
ties bagātīgajās Mārtiņa Lutera, Mārtiņa Hemnica, Riharda Čārlza Lenska un 
Hermaņa Zases iekoptajās tradīcijās, mēģināt sniegt savu – svaigu – pienesumu 
šai diskusijai. 

Daži komentētāji, cik vien iespējams, izvairās no jebkādām atsaucēm uz ak-
tuālajiem notikumiem baznīcā, uzskatot, ka ekseģēta pienākums ir tikai atainot 
tekstā teikto. Galu galā, iekšējs spēks piemīt pašam tekstam, un tam ir jāļauj 
tieši uzrunāt mūsdienu lasītāju, nesakot priekšā, kādi secinājumi ir izdarāmi. 
Citi komentētāji sniedz biežus un pat visai garus ar sava laika baznīcu saistītus 
ekskursus. Šajā darbā tiek mēģināts izvēlēties vidusceļu, par prioritāti izvirzot 
ieklausīšanos tekstā, taču nevilcinoties palaikam norādīt uz tā saistību ar baz-
nīcas teoloģiju un praksi.

Šāda mēroga komentārā nav iespējams aplūkot un pat pieminēt visus no šī 
darba autora uzskatiem atšķirīgos viedokļus. Tāpēc autors ir mēģinājis sniegt 
savu Pāvila vēstules lasījumu pēc iespējas skaidri un nepārblīvēti, pievēršoties 
tikai pašiem nozīmīgākajiem atšķirīgajiem viedokļiem. Cerams, šī komentāra 
stila un skaidrojuma vienkāršība darīs to pieejamu plašam lasītāju lokam.

Lielāko problēmu 1. vēstules korintiešiem interpretācijā rada tas, ka mums 
gandrīz nekas nav zināms par apstākļiem, ar kuriem saistīti Pāvila izteikumi. Ja 
vien mēs zinātu, kāda bija dievkalpojumu norise (Pāvils nav atstājis mums litur-
ģiju un agendu)! Ja vien mēs kaut ko zinātu par kopīgo mielastu saikni ar Sakra-
menta celebrēšanu! Ja vien mums būtu viņu mēlēs runāšanas vai  pravietojumu 
paraugu audio ieraksti! Pāvila laika klausītāji skaidri saprata viņa domu; mūs-
dienu interpretētājs ļoti daudzās jomās var spriest, vienīgi pamatojoties uz mums 
pieejamām norādēm. Tāpēc ekseģēze sniedz gan prieku un izaicinājumu, gan arī 
vilšanos un frustrāciju. Tātad šis komentārs ir radies cerībā, ka tā rakstītājs ir 
palicis uzticīgs apustuļa vārdiem un lasītājam sniegs lielāku pārliecību Kristū, 
kurš ir pasludināts ar “vēsti par krustu” (1:18).

119  Tas attiecas arī uz  Heiza (1999) eseju izdevumā NTS 45, “The Conversion of the Imagination”.
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1Kor 1:1–3

Sveicieni

Tulkojums
1. 1Pāvils, pēc Dieva prāta aicināts Kristus Jēzus apustulis, un brālis Sostens 2tai Dieva 
draudzei, kas ir Korintā,− tiem, kas tikuši Jēzū Kristū svētdarīti līdz ar visiem aicinātiem 
svētiem, kuri visās vietās piesauc mūsu Kunga Jēzus Kristus Vārdu, − tiklab viņu [Kun-
ga], kā mūsu: 3žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus!

Tekstuālās piezīmes
1. klhto;~ ajpovstolo~ (aicināts apustulis) .. klhtoì~ aJgivoi~ (aicinātiem svētiem) – No verba 
kalevw (“saukt”) atvasinātais adjektīvs klhto;~ (“aicināts”) norāda uz Dieva neizsakāmo 
žēlastību, aicinot savā valstībā un kalpošanā tos, kas nav šī aicinājuma cienīgi. Šī doma tiek 
atspoguļota arī 1Kor 15:9–10: “Jo es esmu mazākais apustuļu starpā un neesmu cienīgs, ka 
mani sauc [kalevw] par apustuli, tādēļ ka es vajāju Dieva draudzi. Bet no Dieva žēlastības es 
esmu, kas es esmu.” Tāds pats līdzsvars un paralēlisms starp “aicinātu apustuli” un “aicinātiem 
svētajiem” ir ieraugāms Rm 1:1, 7. Gan apustulis, gan viņa klausītāji par visu, kas viņi ir un kas 
viņiem pieder, ir pateicību parādā Dieva aicinājumam.

ajpovstolo~ (apustulis) − K. H. Rengstorfs (K. H. Rengstorf) Jaunās Derības apustuliskajā 
kalpošanā saskata paralēli ar tādu jūdu sociālo institūtu kā shaliach 1 Shaliach bija kādas 
personas pārstāvis, kam tika uzticēts uzdevums, kura dēļ tam nāktos ceļot uz tālām zemēm. 
Saskaņā ar rabīnu skaidrojumu, “tas, kuru cilvēks ir sūtījis, ir kā šis cilvēks pats.”2 Lai gan 
vēsturiskā saikne starp šo jūdaisma iestādījumu un apustulisko kalpošanu ir diskutējams jau-
tājums, tomēr konceptuālā analoģija daudz ko izskaidro. Jēzus apliecināja apustuļiem: “Kas 
jūs klausa, tas klausa Mani.” (Lk 10:16) Tādējādi apustuļa loma, pārstāvot To, kas viņu sūtījis, 
līdzinās mūsdienu sūtņa vai vēstnieka lomai (sal. 2Kor 5:20).

ajdelfov~ – Līdzbiedrs kristietis, brālis, kurš uzrunā Dievu: “Aba”, “Tēvs” (Lk 11:2; 
Rm 8:15; Gal 4:6).3

2. ejkklhsiva (draudzei) – Laicīgajā grieķu valodā ejkklhsiva apzīmēja publisku sapulci, pie-
mēram, kā Apd 19:32, 39–40 minētā ejkklhsiva Efesas teātrī. Tomēr Jaunajā Derībā šis iztei-
kums parasti tiek attiecināts uz Dieva “draudzi”, kas sapulcināta Jēzus Kristus vārdā.4 Šādu 
lietojumu Jaunajā Derībā nosaka ejkklhsiva lietojums LXX (kā  tulkojumā) attiecībā uz 
sapulcētiem Dieva ļaudīm (piem., 5Moz 9:10).5

1  “ajpovstolo~,” TDNT 1:413‒45.
2  K. Rengstorf, “ajpovstolo~,” TDNT 1:415, citējot kā piemēru Mishnah, Berakoth, 5.5 (cf. H. Danby, 
trans., 7).
3  Plašāku diskursu par ajdelfov~ lietojumu jūdaismā un tā nozīmi kristietībā sk. G. Fee, The First 
Epistle to the Corinthians. 31, n. 16; H. F. von Soden,“ajdelfov~ ktl.,” TDNT 1:144‒46.
4  K. L. Schmidt, “ ejkklhsiva,” 3:513.
5  Sal. G. Fee, The First Epistle to the Corinthians, 32. 
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hJgiasmevnoi~ (tiem, kas tikuši svētdarīti) – Burtiskais tulkojums izteikts perfektā – darbības 
vārda laika formā, kas izsaka “tagadnes stāvokli, kas ir pagātnes darbības rezultāts”.6 Pasīvs 
norāda, ka korintiešu svētdarīšana bija Dieva darbs. 

LXX darbības vārds ajgiavzw ir “parastais saknes  tulkojums”.7 Darbības vārda piel un 
 hipfil formas nozīmē  ‘konsekrēt, svaidīt, svētdarīt’, un tās īpaši bieži atkārtojas Otrajā Mozus, 
Trešajā Mozus un Jesajas grāmatā. Visbiežāk šis vārds ir saistīts ar noteiktajām upurēšanām 
tabernākulā un templī, kā arī ar liturģisko kalpošanu. Saskaņā ar Jauno Derību kristietis caur 
Kristus izpirkuma upuri ir svētīts, darīts svēts un novēlēts Dievam (Ebr 2:11; 9:13; 10:10, 14, 
29; 13:12). Sk. komentāru par 1Kor 6:11.

su;n pàsin (līdz ar visiem) – Šķiet, ka pareizāk ir saistīt frāzi “līdz ar” un vārdu “svētie”, 
nekā uzskatīt, ka šī vēstule ir adresēta gan korintiešiem, gan visiem kristiešiem ikvienā vietā. 
1. vēstule korintiešiem nav vispārēja epistula; tajā konkrēti tiek aplūkota tieši tā situācija, kas 
bija izveidojusies Korintā. Korintiešu svētie ir aicināti līdz ar visiem citiem kristiešiem ikvienā 
laikā un vietā. 

su;n pa`sin toi`~ ejpikaloumevnoi~ to; o[noma (līdz ar visiem .. kuri .. piesauc .. Vārdu) – Iz-
mantojot darbības vārda vidējo kārtu, ejpikalevomai tinav nozīmē ‘apelēt pie kāda, piesaukt’. 
Pāvils apelēja pie Cēzara (Apd 25:11). LXX šis darbības vārds tiek lietots attiecībā uz Dieva 
piesaukšanu lūgšanā, slavēšanā un grēksūdzē.a “Tā Kunga Vārds ir stipra pils, taisnais dodas 
turp un top pasargāts.” (Sak 18:10) Jaunajā Derībā vārds ejpikalevomai attiecas uz tiem ticī-
gajiem, kas, ticībā uzklausījuši Evaņģēliju (ejx ajkoh̀~ pivstew~, Gal 3:2, 5; sal. Rm 10:17; Ebr 
4:2), piesauc Jēzus Kristus vārdu un tādējādi saņem Viņa žēlastības bagātību un pestīšanu. 
Sal. ar Rm 10:12–13 un Lutera skaidrojumu otrajam bauslim: “.. šajā vārdā Dievu visās bēdās 
piesaucam, pielūdzam, pateicamies un slavējam.”8 

ejn panti; tovpw/ (visās vietās) – Kādā sinagogā atrasta lūgšana skan šādi: “Miers lai ir šajā 
vietā un visās vietās Israēlā!”9 Tādējādi Č. Barets skaidro, ka Pāvils šos vārdus attiecina uz 
ikvienu kristiešu sapulču vietu.10 Taču H. Koncelmanis (H. Conzelmann) brīdina, ka šai frāzei 
nevajadzētu pievērst pārāk lielu uzmanību. Viņš raksta, ka vārdi “visās vietās” Pāvila darbos 
ir kļuvuši par “pastāvīgi lietotu frāzi”b “attiecībā uz baznīcu, kuras virzītājspēks ir pasaules 
mēroga misija”.11

Patiesi, Pāvila lietojumā termins tovpo~ var funkcionēt vienkārši kā sinonīms vārdam klivma 
‘apvidus’ vai ‘reģions’. Sal. 2Kor 11:10  – “Ahajas robežās [klivmasin]” –  ar 1Tes 1:8: “ne 
vien Maķedonijā un Ahajā, nē, visās vietās”. Sal. arī Rm 15:23; Gal 1:21. 

aujtẁn [te] kai; hJmẁn (tiklab viņu [Kunga], kā mūsu)–– Šo frāzi būtu iespējams saistīt ar 
vārdu “vietas”: “viņu vietās un mūsu”. Taču, kā raksta Barets, “tas ir saprotami, bet banāli”.12 
Labāk šajā vietā saskatīt saistību ar vārdu “Kungs”: “tiklab viņu [Kunga], kā mūsu”. Sal. ar 

6  J. Wenham, The Elements of New Testament Greek (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1965) 139.
7  O. Procksch, “ajgiavzw,” TDNT 1:111.
8  Mazais katehisms. Vienprātības grāmata. R.: Luterisma mantojuma fonds, 2012., 331. lpp.
9  Sk. H. Conzelmann, 1 Corinthians, 23, n. 40. Zemsvītras piezīmē tiek citēts šis uzraksts un vēl 
viens ‒ ar līdzīgu lūgšanas tekstu. 
10  The First Epistle to the Corinthians, 34. 
11  1 Corinthians, 23, 40.
12  The First Epistle to the Corinthians, 34. 

(a) Ps 98:6 
(ET 99:6); 

Jes 43:7; Jl 3:5 
(ET 2:32); 
Cah 13, 9

(b)  
2Kor 2:14;  

1Tes 1:8;  
1Tim 2:8
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Laitfuta sacīto: “Tā uzskata visi grieķu valodas komentētāji; manuprāt, tāpēc, ka grieķu teksts 
šeit šķiet saskanīgs. Šie vārdi visdrīzāk radušies vēlāk, pārdomājot un mēģinot labot iespējamo 
nesaprašanos par vārdu hJmẁn. “Mūsu Kungs, es teicu – tiklab viņu Kungs, kā mūsu.””13

komentārs

aicināTs apusTulis (1:1)

Pāvils ir ļoti rūpīgi pārdomājis ikvienu šī ievada (1Kor 1:1–9) detaļu, lai pārva-
rētu arvien pieaugošo šķelšanos un atkal atjaunotu korintiešus vienotai sadrau-
dzībai Jēzū Kristū. Tieši ar tādu nolūku viņš iesākumā apliecina savu – Jēzus 
nozīmētā sūtņa – autoritāti; veicot savu uzdevumu, viņš ir kļuvis par garīgo 
tēvu ikvienam Korintas kristietim (4:15). Tādējādi neviens nedrīkstētu paziņot: 
“Es turos pie Apolla” vai “Es turos pie Kēfas”(1:12) ar nozīmi, ka viņiem nav 
nekādas daļas gar Pāvilu. Jo, lai gan Pāvils uzskatīja sevi par mazāko no apustu-
ļiem (15:8–9), viņa piederība pie apustuļiem nekad netika apstrīdēta. Viņš taču 
bija redzējis augšāmcelto Kungu (9:1)! Kungs viņu kā savu izredzēto ieroci bija 
aicinājis kļūt par apustuli pagāniem (Apd 9:15; Rm 11:13), t. sk. arī tiem, kas bija 
apmetušies lielākoties pagānu apdzīvotajā pilsētā Korintā. 

Taču Pāvils zināja, ka viņš pats par sevi nav nekas (2Kor 12:11). Viņam nebija 
vēlēšanās vairot savu sekotāju pulku, un viņš nožēloja “Pāvila” frakcijas rašanos 
tādā pašā mērā kā jebkura cita grupējuma izveidošanos (2Kor 1:12). Viņš uzska-
tīja sevi vienkārši par kalpu un liecinieku krustā sistajam un augšāmceltajam 
Kungam – Kristum Jēzum, Israēla apsolītajam Mesijam un pasaules Pestītājam 
(Mt 1:21; Jņ 4:42). Tagad tas, kurš iepriekš bija baznīcu vajājis (1Kor 15:9), bija 
atradis savu lielo aicinājumu – pielaulāt citus Kristum (2Kor 11:2); viņa pats sva-
rīgākais uzdevums bija pārliecināties, ka viņos izveidojas Kristus (Gal 4:19). Šīs 
rūpes par Kristus vārda un lietas sekmēšanos nepārprotami atklājas jau vēstules 
ievadā, kur pirmajos desmit pantos vārds “Kristus” lietots desmit reizes. Kā 
viņš rakstīja filipiešiem – “Jo dzīvot man ir – Kristus” (Flp 1:21).

“Ne cilvēku .. nedz kāda cilvēka” sūtīts, Pāvils bija uzsācis kalpošanu Kristum 
(Gal 1:1), bet gan “pēc Dieva prāta” (2Kor 1:1; Ef 1:1; Kol 1:1; sal. 1Tim 1:1). 
Pretēji viltus apustuļiem, kuri, slavēdami paši sevi, vēlējās uztiept baznīcai savu 
gribu (2Kor 10:18; 11:13), Pāvila kalpošanai piemita dievišķais apliecinājuma 
zīmogs. 

Par spīti savam dievišķi aicināta apustuļa statusam Pāvils nekad nedarbojās 
kā “viena aktiera teātris”. Viņa kalpošana vienmēr bija komandas darba rezul-
tāts – vai nu viņš sadarbojās ar Barnabu, Silvānu un Timoteju (1Tes 1:1; 2Tes 1:1), 
dažādiem “brāļiem” (Gal 1:2), vai, kā šeit, ar Sostenu.14 Iespējams, tas ir tas pats 
Sostens, kurš Pāvila pirmā apciemojuma laikā Korintā bija sinagogas priekš-
13  Notes on the Epistles of St. Paul. 146. 
14  Sostens ir viens no nedaudzajiem grieķu personvārdiem, kas ir atrodami šajā vēstulē. Lielākai daļai 
Pāvila pieminēto cilvēku ir romiešu vārdi, kas atspoguļo kolonijas „izteikti romisko tēlu” (D. Gill, 
“Achaia,” The Book of Acts in Its Graeco-Roman Setting, ed. D. Gill and C. Gempf, 451).
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nieks (Apd 18:17). Tāpat kā cits sinagogas priekšnieks – jau pirms viņa (Krisps, 
Apd 18:8), arī Sostens nespēja pretoties Pāvila sludināšanas spēkam. Taču viņa 
pievēršanās kristīgajai mācībai izraisīja citu jūdu naidu, un tie viņu nopēra Gal-
liona soģa krēsla priekšā (Apd 18:17). Pēc tam Sostens, šķiet, pameta pilsētu un 
apmetās uz dzīvi Efesā.15 Kā bijušais sinagogas priekšnieks, kurš fiziski cietis 
Kristus dēļ, Sostens būtu bijis augsti godāts Korintas draudzē.

Iespējams, ka Sostens saskaņā ar Pāvila norādījumiem ir pierakstījis lielāko 
daļu vēstules teksta (proti, līdz 1Kor 16:20).16 Taču šis uzdevums nebūs saistīts 
tikai ar mehānisku diktēta teksta pierakstīšanu. Abi droši vien pārrunāja vēstuli 
un nonāca pie vienprātīga lēmuma par tās saturu.17 Bet ir skaidrs, ka starp cil-
vēkiem primārais autors ir Pāvils. Galīgais un augstākais autors ir Dievs, kura 
Gars ir inspirējis visu Rakstu rašanos (2Tim 3:16; 2Pēt 1:21), un Pāvila kano-
niskie darbi arī pieder pie Svētajiem Rakstiem (2Pēt 3:16). Konkrētās metodes 
un apstākļi, kādos strādājuši autori cilvēki, nekādā veidā nekompromitē Rakstu 
dievišķo autorību (sk. komentāru par 1Kor 1:16).

aicināTi svēTie (1:2)

Pāvils un Sostens adresē savu vēstuli “Dieva draudzei Korintā” (1:2). Draudze 
nepieder ne Pāvilam, ne Apollam, ne kādam citam; tā pieder Dievam. Pāvils, 
Apolls, Sostens un citi draudzes darbinieki – visi pieder Dievam. Tie ir “Dieva 
darba biedri”, un korintiešu svētie ir “Dieva aramais tīrums, Dieva celtne” (3:9; 
sal. 3:22–23). Tādējādi Pāvils mēģina pacelt korintiešu skatus augstāk – pāri 
ierobežotajam jēdzienam par baznīcu kā tikai par cilvēku veidotu iestādījumu 
vai ļaužu varas cīņu arēnu – līdz pareizai izpratnei par baznīcas kā dievišķa 
iestādījuma saturu. Kristus Jēzus apustulis, Dieva gribas aicināts, raksta Dieva 
draudzei, kuru veido tādi paši Dieva aicināti svētie. Tik grandiozu vīziju par 
baznīcu Pāvils vēlas atklāt korintiešiem – vīziju par “vienu svētu katolisku un 
apustulisku baznīcu” (Nīkajas ticības apliecība), kuras izpausme ir draudze Ko-
rintā. 

No vienas puses, Korintas draudze ir baznīca visā pilnībā, kurā netrūkst 
nekādu svētību un dāvanu. No otras puses, tā ir tikai viena Dieva baznīcas iz-
pausme starp daudzām citām, viens asns, kura atrašanās vieta ir Korinta. Tāpēc 
korintiešiem nevajadzētu uzskatīt, ka viņi ir pārāki par citiem kristiešiem in-
telekta vai gara dāvanu, vai unikālo kulturālo apstākļu dēļ. Tiem ir jāpaklausa 
tam pašam apustuliskajam Vārdam, kurš uztur visas draudzes (sal. 4:17; 7:17; 
10:32; 11:16; 14:33). Tādējādi Pāvils atkārtoti atgādina korintiešiem par viņu 

15  Sal. J. B. Lightfoot, Notes on the Epistles of St. Paul, 143.
16  Interesanti, ka Apolls ar šīs Pāvila vēstules rakstīšanu nav saistīts. Iespējams, ka tās sarakstīšanas 
laikā viņš vairs neatradās Efesā pie Pāvila (sal. ar 16:12 komentāru).
17  R. C. H. Lenski, St. Paul’s First and Second Epistle to the Corinthians, 21.
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vietu  plašākajā kristīgas ģimenes kontekstā (sal. 16:19). Galu galā – Dieva Vārds 
nav radies pie viņiem!18

Cik paradoksāli, ka Dieva draudzei bija vieta samaitātajā Korintā!19 Tālāk 
Pāvils turpina domu par draudzes dabu: to veido tie, “kas tikuši Jēzū Kristū 
svētdarīti” (1:2). Dieva ļaužu svētdarīšana nav viņu pašpilnveidošanās pūliņu 
un morālās izaugsmes auglis; tā ir Dieva dāvana Kristū.20 Kā raksta viens no 
komentētājiem: “Svētums tiek saņemts, nevis sasniegts.”21 Baznīca saņēma savu 
svētumu Kristībā: “Jūs esat nomazgāti, jūs esat svēti kļuvuši, jūs esat attaisnoti 
Kunga Jēzus Kristus Vārdā un mūsu Dieva Garā.” (6:11; sk. arī 12:13) Tātad, 
pamatojoties uz faktu, ka baznīcai ir dāvāts svētums, Pāvils nemitīgi piesauc 
korintiešus: “Kļūstiet tie, kas jūs esat! Dzīvojiet kā svētie! Bēdziet no laulības 
pārkāpšanas! Dzenieties pēc mīlestības!”

Seko vēl viens epitets – “aicināti svētie” (1:2) –, kas līdzsvaro vārdus “aicināts 
apustulis” 1Kor1:1. Dieva ļaudis Korintā ir kļuvuši par svētajiem, par “svētu 
tautu”, jo Dievs tos “ir aicinājis no tumsas Savā brīnišķīgajā gaismā” (1Pēt 2:9; 
sal. 2Moz 19:5–6).22 Pāvila vēstulēs vārds “svētie” vienmēr tiek attiecināts uz 
visiem ticīgajiem.23

Korintieši ir svētie “līdz ar visiem .. kuri visās vietās piesauc mūsu Kunga 
Jēzus Kristus vārdu” (1Kor 1:2). Pāvils vēlreiz atgādina korintiešiem: “Jūs 
nepiederat paši sev. Jūs piederat lielai visu kristiešu garīgajai sadraudzei visā 
pasaulē.” “Piesaukt Tā Kunga Vārdu” (1:2) nozīmē ticēt, ka Jēzus ir Kungs, pie-
saukt Viņu lūgšanā un slavēt pielūgšanā.c
18  Sal. R. Hays, First Corinthians, 17. lpp.: “Pāvils norāj Korintas kristiešus par viņu lepnības pilno 
pieņēmumu, ka viņu garīgā brīvība atbrīvo viņus no atbildības par savu rīcību citu priekšā: “Vai 
tad Dieva vārds ir no jums izgājis? Vai tas pie jums vien ir nācis?” (14:36) Atbilde, protams, ir: 
Dieva vārds ir nācis pie daudziem, un korintiešiem ir jāraugās uz sevi kā uz piederīgiem pie daudz 
plašāka pulka, kas ir pakļauts vienam Kungam ‒ visas baznīcas kopuma Vadītājam. Viņi nav garīgi 
brīvmākslinieki. Dieva draudze Korintā ir tikai viens ļoti plašas organizācijas atzars.” 
Nav šaubu, ka Pāvils norātu arī tās mūsdienu draudzes, kuras darbojas tā, it kā būtu pilnīgi neatkarīgas 
no visas pārējās baznīcas. Draudzes dievkalpošanas dzīvei un praksei vajadzētu atspoguļot tās 
savstarpējo saistību un vienotību ar draudzēm citās vietās un citos vēsturiskos laikmetos.
19  Sal. J. A. Bengel, Gnomon of the New Testament, 3:200: “Dieva draudze Korintā: varens un laimīgs 
paradokss.”
20  H. D. Wendland, Die Briefe an die Korinther, 15.
21  H. Conzelmann, 1 Corinthians, 21.
22  Terminus, kas apzīmēja svētdarīšanu un svētumu ( , , kas LXX tiek tulkots ar a{gio~ un 
aJgiavzw), Pāvils un citi apustuļi bija aizguvuši no Vecās Derības, kur tie jau iepriekš apzīmēja 
Dieva ļaudis (piem., 2Moz 19:6; 31:13; 3Moz 11:44), un sāka tos attiecināt uz kristiešiem. Sk. J. B. 
Lightfoot, Notes on the Epistles of St. Paul, 145. 
Jaunajā Derībā termins “svētie” nekad neattiecas tikai uz izredzētu Dieva ļaužu grupu, kuri parāda 
“varonīgu tikumu” un tādējādi tiek kanonizēti (pretēji Catechism of the Catholic Church, § 828 un 
daudziem pasaulē populāriem uzskatiem).
23  Sal. Lutera komentāru par vārdkopu “svēto biedrība” viņa Apustuļu ticības apliecības skaidrojumā 
Lielajā katehismā: “Recht deutsch zu reden sollt’ es heißen ‘ein Gemeine der Heiligen’, das ist, eine 
Gemeine, darin eitel Heiligen sind, oder noch klarlicher ‘ein heilige Gemeine’ “ (Bekenntnisschriften, 
657.49 [LK II, 49]). “Vācu valodā pareizi būtu – svēto kopība, proti, draudze, kurā ir tikai svētie, vai 
vēl skaidrāk – svētā draudze.” (LK II, 49)

(c)
Sal. Ps 99:6;  
Jl 2:32;  
Apd 2:21; 9:14, 
21; 22:16;  
Rm 10:12–13
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Vērīgs klausītājs Korintā spētu pabeigt tekstu, kuru Pāvils citē no Joēla 3:5: 
“Izglābs sevi ikviens, kas piesauks Tā Kunga Vārdu.” Pestīšana nav atrodama 
nevienā citā Vārdā (Apd 4:12; sal. Apd 3:16). Nav šaubu, ka Pāvilam šis pants 
kļuva īpaši nozīmīgs kopš viņa Kristības, kad Ananija pamācīja viņu: “Celies 
augšā, liecies kristīties un nomazgā savus grēkus, piesaukdams Viņa Vārdu!” 
(Apd 22:16) Tādējādi šī frāze apzīmē kristieti, kurš ticībā piesauc Jēzus vārdu. 
Romiešu valstsvīrs Plīnijs Jaunākais apliecina, ka kristieši praktizēja psalmu 
dziedāšanu Kristum “kā Dievam”.24

Frāze “visās vietās” (1Kor 1:2) liek iztēloties grandiozu, visaptverošu baz-
nīcu un tās misiju, atceroties sacīto Maleahija grāmatā: “Bet no saules lēkta 
līdz saules rietam Mans Vārds būs augsts un varens tautu starpā, un visās malās 
[LXX: ejn panti; tovpw/] Mans Vārds tiks godināts ar kvēpināmo un šķīstu ēdamo 
upuri, jo Mans Vārds kļūs augsts un varens tautu starpā, saka Tas Kungs Ce-
baots.” (Mal 1:11)

1Kor 1:2 noslēguma frāze – “tiklab viņu [Kunga], kā mūsu” – vēlreiz atgādina 
korintiešiem to, kas viņiem ir kopīgs ar visiem kristiešiem visās zemēs. Viņi nav 
unikāli; viņiem ir tas pats Kungs Jēzus Kristus, kas viņu brāļiem un māsām visā 
pasaulē. “Pār visiem ir tas pats Kungs, kas parāda Savu bagātību visiem, kas 
Viņu piesauc.” (Rm 10:12) Tādējādi tiem ir sadraudzība ne vien visiem kopīgā 
Kunga dēļ, bet arī tāpēc, ka Viņš ir visiem kopīgs Pestītājs.25

dāvanu sniegšana (1:3)

Tālāk Pāvils sniedz savu apustulisko “žēlastības” un “miera” (1Kor 1:3) svē-
tību. Šie Rakstu svētības vārdi nav tikai novēlējumi. Tajos tiek sniegts tieši tas, 
kas vārdos ir izteikts.26 Pirmā svētība – “žēlastība” – ir augstākā Dieva dāvana, 
Viņa brīvi sniegtā labvēlība un piedošana ļaudīm, kuri to nav pelnījuši. Tātad – 
no žēlastības izriet miers, kas ir izlīguma stāvoklis ar Dievu (Rm 5:1–11). Kopš 
Dieva Dēla nāve ir nesusi mums piedošanu un izlīgumu ar Dievu (Rm 5:10), 
kristieši tiek iedvesmoti dzīvot piedošanā un mierā cits ar citu un, cik tas viņiem 
iespējams (Rm 12:18), arī ar visiem cilvēkiem. Cik ļoti nesaskaņu plosītajai Ko-
rintas draudzei bija nepieciešama šī miera svētība un no tās izrietošais izlīguma 
24  Letters, 10.96.7. Sal. H. Bettenson, ed., Documents of the Christian Church, 4. Frāze “quasi deo” ir 
tulkojama: “kā dievam” (ar nenoteikto artikulu), taču, tā kā bija plaši zināms, ka kristieši (tāpat kā jūdi) 
ir monoteisti, tad labāks lasījums būtu: “kā Dievam”.
25  Sal. ar Lutera skaidrojumu Apustuļu ticības apliecības otrajam artikulam: “Ko tas nozīmē ‒ “tapis 
Kungs”? Tas ir: Viņš mani atpestījis no grēka, velna, nāves un jebkāda posta. Pirms tam man nebija 
kunga vai ķēniņa, jo es biju saistīts velna varā, nāvei nolemts, grēkā un aklumā sapīts. ..  
Tā ir padzīti visi tirāni un apspiedēji un viņu vietā nostājies Jēzus Kristus kā dzīvības, taisnības, 
visa labā un svētības Kungs. Viņš mūs, nabaga pazudušos cilvēkus, ir izrāvis no elles rīkles, ieguvis, 
atbrīvojis un atkal ievedis Tēva laipnībā un žēlastībā, kā savu īpašumu ņēmis mūs savā aiz sardzībā un 
patvērumā, lai vadītu mūs ar savu taisnīgumu, gud rību, spēku, dzīvību un svētību. 
Šā artikula kopsavilkums: vārdiņš “Kungs”, citiem vārdiem sakot, nozīmē to pašu, ko “Pestītājs”. 
(LK II, 27, 30, 31)
26  Sk. Lutera diskursu par svētību viņa lekcijā par 1Moz 27:28‒29, LW 5:140‒141.
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gars! Bieži vien Dieva miers nes augļus arī iekšējā miera nozīmē, taču šī “sajūta” 
nav obligāta. Pāvila proponētajā jēdzienā “miers” vislielākā nozīme ir objektī-
vajam stāvoklim – mierpilnām attiecībām ar Dievu caur Jēzu Kristu (Rm 5:1–2; 
Ef 2:14, 18).

Žēlastības un miera dāvanas nāk “no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus 
Kristus” (1Kor 1:3). “Kungam Jēzum Kristum” – kā dievišķo dāvanu snie-
dzējam – tiek piešķirts vienāds statuss ar Tēvu. Saucot Viņu par “Kungu”, 
Kristum tiek piešķirts Dievam pienācīgs tituls.27

27  Dievišķais personvārds  LXX parasti tiek atainots ar vārdu kuvrio~, un Jaunajā Derībā 
kuvrio~ lietojums attiecībā uz Kristu ir izprotams tieši šādā nozīmē, pamatojoties uz LXX. Piem., 
1Kor 1:31 tiek citēts Jer 9:22‒23, piešķirot titulu kuvrio~ Kristum Jēzum. Sal. kuvrio~ lietojumu arī 
1Kor 2:16; 3:20.




