Apostlenes Gerning 17
Paulus i Athen
Det jødiske historie om jøden Jesus fortalt til ikke-jøder

Hvor og hvornår er det?
∗ Paulus’ 2. missionsrejse (3 i alt foruden den sidste rejse til Rom)
∗ Nyt ”Rejsehold” – Uenighed mellem Barnabas og Paulus (”Bitter
strid”)
∗ Fra Jerusalem til Athen – via Filippi og Berøa

∗ Omvendelse, turmult, fængsling i Filippi og stor modtagelse af ordet i
Berøa

∗ Kun anden gang Paulus taler til ikke-jøder

∗ Første gang i Filippi – første gang i Europa
∗ Det samme budskab men med nye ord og henvisninger

Hvad laver Paulus i Athen
∗ Hvad var Athen for en by?
∗ Filosoffernes by og stadig en storby

∗ Paulus venter og mens han venter
∗ Går han på opdagelse i byen
∗ Hvilket gør ham oprevet

∗ Han taler til
∗ jøderne og gudfrygtige i synagogen
∗ Mennesker han møder på torvet
∗ Forsamlingen på Areopagos

Paulus og hans tale
∗ Han er oprørt over det, han ser, men imødekommende over for dem, han
møder
∗ Jesus ynkedes, Paulus blev oprørt. Hvad gør vi?

∗ Knytter til ved det kendte for at komme til det, de ikke kender

∗ Hvordan skaber vi tillid og åbner samtalen. Og fastholder at evangeliet er noget
nyt?
∗ Axel Torm sagt om kristent vidnesbyrd i mødet med jøder:

∗ Venskab og broderskab alene skaber intet nyt. Vi må sammen ved Kristus, i hvem vi er
udvalgt, stilles ind for Guds ansigt.
∗ Kristus er vort håb. Begge parter kan prise Guds nåde og barmhjertighed. Men det er i
Kristus at den tilsiges os klart og utvetydigt.

∗ Noget har været skjult, men er nu åbenbaret. Derfor er der ikke længere
nogen undskyldning. Den ukendte Gud har gjort sig kendt

Paulus historiesyn

∗ Paulus taler til hedninger og på deres præmisser, men
hans historiesyn er jødisk/bibelsk
∗ Historien er ikke cirkulær men lineær – med en
begyndelse og en afslutning
∗ Den er fremadrettet
∗ Den har et mål

Paulus gudsbillede
∗ Han har skabt verden og er fortsat universets Herre.
∗

Han bor ikke i templer og han er ikke begrænset.

∗ Han er universets opretholder –
∗
∗
∗

det er ikke mennesker, der giver ham liv og betydning ved at dyrke ham.
Han giver alt og alle liv og ånde
Han giver mening og indhold til menneskers liv.

∗ Han er den, som styrer verdens gang
∗
∗

han er ikke langt fra os. Hvis det er noget så er det mennesker, der er fjernt fra ham.
Han gør sig kendt åbenbarer sig

∗ Han er vores far
∗
∗

alle mennesker har deres ophav i ham og er afhængige af ham.
Det er ikke os, der rummer ham, men ham der rummer os.

∗ At dyrke flere guder kan ikke forenes med dette.
∗

Man kan ikke fastholde disse fire punkter og så ”dyrke andre guder”.

∗ Gud skal dømme verden – og det er han i færd med at gøre nu.
∗
∗

Indtil nu har han båret over med menneskers uvidenhed.
Det nye er, at Gud har oprejst Jesus fra de døde.

Fik Paulus forkyndt evangeliet?
∗ Blev han afbrudt før han kom til det centrale?
∗ Kan det centrale siges med andre ord?

∗ Hvilke buzz-words lytter vi efter i en forkyndelse?

∗ Paulus bruger de andres buzz-words

∗ Gud er ikke langt borte – som nogle af dem mente. Han er nær.
∗ Ofringer giver ikke mening for Gud holdes ikke i live os. Han er ”The Giver
of live” – og ikke modtageren
∗ Paulus kan sige ”i ham lever og røres vi”. Men det gør ikke Paulus til
panteist
∗ liv har vi kun, fordi Gud giver det
∗ Gud er i verden, men han er ikke lig med verden. Og han er ikke af verden

Respekt og ståsted
∗ Biskop Niel Henrik Arendt (2010):

∗ Man kan ikke respektere andre mennesker uden at have et punkt
hvorudfra man gør det. Den store fare i dag er at man mister det
punkt hvorfra vi kan anskue andre religioner og hvorfra vi kan
møde dem men også imødegå dem.
∗ Mission og frihed hører sammen …. Hvis ikke der fandtes frihed
også for de ikke-kristne, måtte vi anstændigvis holde os tilbage.
∗ Men fordi de har deres ret til at forblive, hvad de er og at dyrke
deres religion på den måde, de finder rigtigt, kan kirken tillade sig
at gå dem på klingen, sige dem imod og aflægge et kristent
vidnesbyrd.

