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2 Korinthierbrevet 

 

 

 
 

Fakta 

Författare 
Aposteln Paulus skriver detta 
brev till den grekiska 
församlingen i Korint som han 
har grundat.  
 
Tid 
Paulus skriver detta brev från 
Makedonien norr om 
Grekland ca år 56.  
 
Bakgrund 
Paulus har två gånger varit i 
Korint och redan skickat ett 
brev. Nu är han i färd med att 
skicka sitt andra brev inför sitt 
tredje besök i staden. Under 
första besöket grundade han 
församling. Besöken och 
breven därefter syftar till att 
bygga upp församlingen så att 
den blir än mer helig och 
trogen evangeliet.  
 
I 1 Kor förmanar han dem för 
omoraliska beteenden, att de 
har falska apostlar som 
förkastar. En del av dessa 
problem verkar ha löst sig nu 
till andra brevet men de 
godtar honom ännu inte 
riktigt som en apostel.   

Nycklar 

Prövning och tröst:  
Paulus inleder med att kalla Gud för ”barmhärtighetens Fader och 
all trösts Gud” och visar på ett av brevets viktigaste tema. Gud 
tröstar oss när vi prövas. Paulus själv har lidit mycket och har 
misströstat om livet (1:8, 11:24-28) och har fått uppleva hur Gud 
tröstat honom. Han skriver ”när jag är svag, då är jag stark” 
(12:10) för då blir Kristi kraft starkare.  
 
Insamlingen till församlingen i Jerusalem:  
En relativt stor del av det här brevet handlar om den här 
insamlingen och är det brev med mest undervisning om givande. 
Situationen för församlingen i Jerusalem var ekonomiskt svår 
eftersom medlemmarna ofta var fattiga från landet och att de inte 
hade så stora inkomster längre då de sålt det de ägde för att ge till 
församlingen. Därför ordnades insamlingar från de nybildade 
församlingarna som sändes till Jerusalem.  
 
Paulus som apostel:  
Apostel betyder ”utsänd” och i en vid mening är alla kristna 
apostlar eftersom Jesus sänder alla sina lärjungar ut i världen för 
att sprida Hans rike. Men de tolv lärjungarna, Paulus och Jesu bror 
Jakob har fått en specifik utsändning av Jesus att vara ledare i 
kyrkan. Till Korinth har det kommit falska apostlar som anklagar 
Paulus för att vara falsk. Paulus försvarar sig själv i brevet med 
vad han fått utstå i prövningar och att Gud gett honom denna 
specifika kallelse.  
 

 

 

Barmhärtighetens Fader och  
all trösts Gud 
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Måndag  

Läs kap 1-2 Paulus har fått uppleva både stora lidanden och mycket tröst från Gud. 
Vad har du för erfarenheter av det? Ser du Gud som ”barmhärtighetens 
Fader och all trösts Gud”? 
 
På vilket sätt kan det du varit med om vara en tröst för andra? Hur kan vi 
tillsammans trösta och förlåta varandra mer? 

 

Tisdag  

Läs kap 3-4 Känner du att du har förstått vad det gamla förbundet var och vad som är 
så fantastiskt med det nya förbundet? Du kan läsa mer om det i Gal 4:21-
31 och Hebreerbrevet 8. 

 

Paulus menar att i hans lidanden blir Guds härlighet tydligare. Vad menar 
han med det? 

 

Onsdag  

Läs kap 5-6 En hjälp för Paulus att uthärda sina lidanden är hoppet om härligheten i 
himlen. På vilket sätt kan det vara en hjälp för dig och oss? 
 
Vad innebär det att vara en ny skapelse i Kristus? Vill du läsa mer kan du 
titta i Ef 4:17-32.  
 
På vilket sätt har prövningarna i ditt liv fått dig att växa och visa vem du 
verkligen är? 

 

Torsdag  

Läs kap 7 Det blir här tydligt hur Paulus brottas med relationen till sina syskon i 
Korint. Han älskar dem (11:10) men är samtidigt besviken på dem och talar 
dem till rätta. Han gläds nu över att deras sorg nu leder till omvändelse 
(7:9). Hur har du och vi det i våra relationer? Lever i frid med varandra och 
kan vi ta emot förmaningar av våra syskon? Är det något som du behöver 
be om förlåtelse till? Någon du behöver förlåta? 

 

Korintierna hade gett Titus nytt mod och tröstat honom. Hur kan du göra 
detsamma till människor i din närhet? 

 

Fredag  
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Läs kap 8-9 Här kommer kollekttalet och undervisningen om givande. Makedonierna 
lyfts här fram som goda exempel i hur de – trots djup fattigdom – har 
överflödat i rikaste givmildhet. Det utmanar och sporrar även oss till att 
utgivande liv.  
 
I kap 8:8-15 skriver Paulus om något som man kan kalla för 
utjämningsprincipen, att den broder som har mycket skall ge till den som 
har lite. Hur kan det påverka mig hur jag ser på mina pengar och 
medsyskon i Kristus? 
 
Vad menas med att Gud älskar en glad givande? 

 

Lördag  

Läs kap 10-11 

 

Paulus ger inte intrycket av att vara en auktoritär och hård ledare. Trots att 
han grundat församlingen och är en apostel kräver han inte omedelbar 
lydnad. Istället vill han ”komma underifrån” och har tjänande ledarskap i 
ödmjukhet. Samtidigt vet han vad han tror är rätt och är inte rädd för att 
säga det.  
 
Vad kan du lära dig av Paulus ledarskap? 

 

Söndag  

Läs 1 Mos kap 12-13 Paulus tvingas att skryta här. Han gillar det inte men eftersom de inte tror 
särskilt högt om honom gör han det ändå. Hur bör man som kristen se på 
det här med skryt och att framhäva sig själv? På vilket sätt är Paulus en 
förebild? Vad är det att vara ödmjuk samtidigt som man inte faller offer för 
jantelagen? 
 
Vad blir din behållning efter att ha läst det här brevet? Vad har utmanat 
och kanske provocerat dig? Vad har uppmuntrat och stärkt dig? Vad vill du 
lära dig mer om? Hur påverkar Guds tilltal i andra Korintierbrevet ditt liv, 
hur du tänker och hur du lever? 

 


