2 Korinterbrev

Struktur

❖

Kap 1-7: Forklarer tjenesten

❖

Kap 8-9: Innsamlingen til Judea

❖

Kap 10-13: Forsvarer tjenesten

1,1-11

Lidelser og trøst

1,12 - 2,13

Forrige brev, planendringer,
Titus’ rapport (del 1)

Forklarer tjenesten
2,14 - 7,4

Personlig tjeneste

7,5-16

Forrige brev, planendringer,
Titus’ rapport (del 2)

8,1 - 9,15

Innsamlingen til Judea

10,1 - 12,13

Forsvar mot anklager

Innsamlingen

Forsvarer tjenesten

12,14 - 13,13

Tredje besøk

Greske verdier for talere

❖

veltalenhet

❖

kontakt med det guddommelige

❖

bra utseende

❖

at man tok betalt som en profesjonell

Mulige anklager
❖

Legger vaklende planer (1:17)

❖

Bryr seg ikke om korinterne (2:4)

❖

Utspekulert og vil gjøre penger på Guds ord (2:17, 4:2)

❖

Anbefaler seg selv (5:12)

❖

Tøff på avstand gjennom brev, spak “live” (10:1, 10)

❖

Drives av menneskelige motiver (10:2)

❖

Ulærd i talekunst (11:6)

❖

Har ikke hatt noen åndelige opplevelser (12:1-9)

❖

Prøver å utnytte korinterne (12:14-18)

Motstanderne
❖

“Kremmer-evangelister” (2:17)

❖

Har anbefalingsbrev (3:1)

❖

Roser seg av det ytre (5:12)

❖

Anbefaler seg selv, bruker seg selv som målestokk (10:12)

❖

Forkynte en annen Jesus, et annet evangelium, en annen Ånd? (11:4)

❖

Hevder de er apostler, men er falske apostler og Satans tjenere (11:12-15)

❖

Skryter av sine menneskelige fortrinn (11:18)

❖

Utnytter og fanger korinterne (11:20)

❖

Jøder (11:22)

Sofister?
❖

En ny sofistisk bevegelse vokste til i første halvdel av det 1.
århundre

❖

Eksperter på talekunst (retorikk)

❖

La vekt på utseende, klær, framføring og stemmebruk

❖

Tok betalt

❖

Kunne bli beskyldt for å være grådige og ikke egentlig
opptatt av “visdom”

❖

“Bare show og ikke noe innhold.”

Åpning: 1,3-11
❖

Hans lidelser blir til trøst og frelse for andre.

❖

Evangeliet bringer både lidelse og trøst. Ikke det ene
uten det andre.

❖

Eksempel fra Asia:
❖

Opptøyene i Apg 19?

❖

“Kjempet mot ville dyr” (1 Kor 15:32)

❖

Mange motstandere i Efesus (1 Kor 16:9).

Triumftog (2,14)
❖

“Bildet er hentet fra romerske triumftog der beseirede
fiender ble ført fram i en lang prosesjon gjennom Romas
gater.”

❖

Hensikten med å bli ledet i triumf var å gi ære til
seierherren.

❖

Paulus er Guds slave som ledes til døden i Kristus for å gi
Gud ære.

❖

Lidelsene og svakhetene hans er måten kunnskapen om
Gud blir åpenbart i verden.

Kristi vellukt (2,15-16)
❖

Røkelse ble brukt i forbindelse med slike triumftog.

❖

Det ble også brent røkelse generelt i oldtiden for å fjerne
stanken fra ofringer.

❖

Lidelsene er et offer til Guds ære. Effekten er todelt, på
samme måte som evangeliet.

❖

Paulus tjeneste med lidelser og svakheter legitimerer
ham som apostel.

Anbefalingsbrev (3,1-3)
❖

Veldig vanlig i oldtiden, som Filemon (og 3 Joh).

❖

Motstanderne var ikke fra området siden de trengte
referanser

❖

Paulus’ avvisning av økonomisk støtte og mangel på
anbefalingsbrev fikk ham til å se merkelig ut pga
datidens “regler”.

❖

Paulus sier korinterne er hans “anbefalingsbrev”. Siden
de er frelst, må Paulus være en ekte apostel.

2 Vi tar avstand fra alt som er skammelig og ikke tåler lyset, vi bruker
ikke knep og forfalsker ikke Guds ord. Åpent legger vi sannheten
fram, og for Guds ansikt stiller vi oss selv fram så alle mennesker kan
dømme oss etter sin egen samvittighet. 3 Er vårt evangelium skjult, så
er det skjult for dem som går fortapt. 4 For denne verdens gud har
blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra
evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. 5 Vi forkynner
ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre og oss som tjenere for dere
– for Jesu skyld. 6 For Gud, som sa: «Lys skal stråle fram fra
mørket», han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at
kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse
fram. 7 Men vi har denne skatten i leirkrukker, for at den veldige
kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv. 8 Vi er alltid presset,
men ikke knekket, vi er rådville, men ikke rådløse, 9 forfulgt, men
ikke forlatt, slått ned, men ikke slått i hjel. 10 Vi bærer alltid Jesu død
med oss i vår egen kropp, for at også Jesu liv skal bli synlig i den.
11 For ennå mens vi lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesu
skyld, for at også Jesu liv skal bli synlig i vår dødelige kropp. 12 Slik
er døden virksom i oss, men livet i dere.

Innsamlingen (kap 8-9)

❖

Det var et reelt behov

❖

Et synlig uttrykk for det globale fellesskapet

❖

Kanskje han håpet dette ville overbevise alle om at
hedningemisjonen var en god ting

Innsamlingen (kap 8-9)
❖

Det er nåde som gjør det mulig å gi (8:1)

❖

Han befaler dem ikke men sier sin mening (8:8, 10)

❖

Jesus er et eksempel (8:9)

❖

Ikke gi over evne, poenget er ikke gi så man selv blir fattig. Målet er likhet. (8:12-15)

❖

Gaven er et tegn på fellesskapet og kjærligheten (8:4, 24)

❖

Man høster det man sår (9:6)

❖

Gud elsker en glad giver (9:7)

❖

Gud vil gi dem det de trenger (9:8-11)

❖

Givertjeneste er gudstjeneste (9:12)

❖

Å gi er en del av evangeliet (9:13)

10,3-5
n

n

“Tanke-bygninger” (logismos
uttrykk for retorisk og filosofisk
resonnering
Tankebygninger fra
motstanderne
har bygget opp en mur mellom
ham selv og korinterne, som han
nå må rive ned? Retorikken deres
setter seg opp mot kunnskapen
om Gud.

n

n

Høres mer ut som apologetikk
enn “åndelig krigføring”.
Det motsatte av
“kjødelig”(menneskelig) ser ut
til å være det som har med
tanker og fornuft å gjøre
åndeverdenen.

Sokratisk forsvar
❖

Utviklet av Sokrates da disiplene
hans ble imponert over kunnskapen
til sofistene som anklaget Sokrates.

❖

Forlot retorikk og brukte ironi for å
rettferdiggjøre seg selv.

❖

Ens stakkarslighet og svakhet var
bevis på ektheten av det en hevdet.

❖

For å forsvare seg selv mot falske
anklager, så kunne man ta på seg
rollen som “dåren”, fordi dåren
kunne komme unna med påstander
som ikke vanligvis ville vært tillatt.

Tornen i kjødet (12,7)
❖

❖

hodepine (Johannes
Chrysostomos og Hieronymus)
mange alvorlige fysiske plager
(Cyprian)

❖

øreverk (Tertullian)

❖

et slags uregjerlig begjær (lat.
kirkefedre, Geneva Study Bible
1599)

❖

❖

ulike fristelser (senere katolsk
tradisjon, Calvin)
en lammelse --> stammet og
kanskje så rar ut (fra synene)

❖

urinsyregikt

❖

nyre-/gallestein

❖

malariafeber

❖

øyesykdom (kan støttes med
Gal, Lukas reiste sammen med
ham)

❖

motstanden han møtte i Korint
(Satans engel/tjener)

❖

en spesiell teologisk motstander

❖

problemene i menighetene

❖

stadige forfølgelser (oldkirken)

Åpenbaringer og syner
❖

Bør aldri bli grunnlaget for hvordan andre oppfatter
oss.

❖

Paulus snakket ikke om slikt før han så farene ved at
han lot være.

❖

Andre ting er viktigere, ellers ville alle fått slike syner.

1 Kor 4:9-13, 2 Kor 4:8-10, 6:4-5, 8-10, 11:23-28, 12:10
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖

som dødsdømte
et skuespill for verden
dårer
får skam
mangler klær
blir mishandlet
hjemløse
må streve for å livberge oss
med våre egne hender
utskjelt
forfulgt
hånet
er blitt som utskudd
som avfall for alle
alltid presset
rådville
forfulgt
slått ned
bærer alltid Jesu død med oss i
vår egen kropp
motgang
nød

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

angst
mishandling
opptøyer
hardt arbeid
nattevåk
sult
vanære
baktalt
sies vi leder folk vill
miskjent
døende
blir slått
sørger
fattige
har ingenting
fengsel
slag
mange ganger i dødsfare
fem ganger de 39 slagene
tre ganger pisket
én gang steinet
tre ganger skipbrudd

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

en gang et døgn på havet
stadig måttet reise omkring
i fare på elver
i fare blant røvere
i fare blant landsmenn
i fare blant utlendinger
i fare i byer
i fare i ørkenen
i fare på havet
i fare blant falske brødre
i arbeid og slit
ofte i nattevåk
i sult og tørst
ofte fastende
uten klær i kulden
omsorgen for alle menighetene
er svak
blir mishandlet
er i nød
forfølgelser
vanskeligheter

En “vellykket” leder:
1. Møter motgang
2. Holder ut motgang så Gud kan gi liv til andre gjennom hans/
hennes tjeneste
3. Later ikke som han/hun er perfekt men innrømmer sine
svakheter
4. Får ikke autoritet fra å være vellykket
5. Måles ikke etter dagens oppfatning for hva som gjør noen
“åndelig”, men fra Guds perspektiv
6. Heves ikke over resten av menigheten for å vise at tjenesten
hans/hennes er en suksess
7. Fokuserer ikke på sine overnaturlige opplevelser

Spørsmål til ettertanke
❖

Hva er mine svakheter?

❖

Hvilke vanskeligheter går jeg gjennom som kan bli til liv for andre?

❖

Hva setter jeg høyt hos en leder?

❖

Er det framføringen eller innholdet som gjør noen til en god taler?

❖

“Konkurrerer” jeg med andre kristne? I utseende? I utdannelse? I
åndelige opplevelser?

❖

Har jeg for mye av min identitet i f.eks. utdannelse, utseende eller
inntekt?

❖

Er livet mitt en suksess? Lar jeg Gud eller mennesker bedømme meg?

