
     Spørgsmål til Timotheus:
                                               Hvorfor er Gud og Kristus Jesus så vigtige?

Hvilken vranglære ser vi mest i vores kirke i dag?

Hvordan bør denne tro præge vores liv?
Hvad gør du for at blive ved med at fastholde denne tro?  

Hvilke af alle disse dejlige ting, er du for tiden mest glad for:

Gud er det største og vigtigste i verden. 

1 Tim 1,1-2: Gud:  ”vor frelser”    ”Fader”   /   Kristus Jesus:  ”vort håb”    ”vor Herre”. 

”Kristus Jesus” bruges 21 gange i de to breve – og fx 27 gange i Romerbrevet, der er væsentlig længere og 
18 gange i de to store breve til Korinth.

Kristus = Den salvede, Messias   Jesus =  ”Gud frelser”. 

1 Tim 1,12-16: Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere! Gud er én Gud - og tre personer. Hvem af 
dem er vores Frelser? Oftest I NT er det Jesus, der betegnes som Frelseren. Men I 1 Tim og I Tit og Jud 
betegnes “Gud” også som Frelser. Men dybest set hænger det hele tæt sammen: Tit 1,3-4: både Gud og 
Kristus Jesus benævnes “vor frelser” og Tit 2,13 taler om “vor store Gud og frelser, Jesus Kristus”.

1 Tim 6,14-16. Den mest brugte “samlebetegnelse” for den treenige Gud er nok “Herre”. Han er den eneste 
Gud, usynlig, udødelig,bor I et utilgængeligt lys og kan ikke ses af os mennesker. Han er kongernes konge og 
herrernes herre, evighedens konge, uforgængelig. Kort sagt: Herren er værdig al vor tilbedelse og lovprisning!
                                                                                           ALT ANDET MÅ BLEGNE OG BØJE SIG!

Hvem er “Gud”? Hvem er Kristus Jesus? :

Hvorfor er de så vigtige for os?

Svaret ligger i ordet «Evangeliet»!  2 Tim 1,9-11

Desværre var det slet ikke alle i menigheden
i Efesus, der var enig med Paulus og Timotheus om,

 Men noget får vi dog at vide, fx i 1 Tim 4,1-5:   Det falske evangelium kan sættes på formel således: 

Til eftertanke/samtale:

                                                        Jesus + gerninger = frelse.

Treenigheden: er det frustrerende eller fascinerende - eller noget helt tredje - for dig? 
Hvem henvender du dig mest til: Gud, Jesus, Ånden eller Herren?

 Paulus bruger i sine breve 

vranglæren, den falske 
udgave af evangeliet.

hvad «Evangeliet» bestod i.

sande evangelium, i stedet for 
at beskrive de falske udgaver 
detaljeret - ligesom når man 
skal skelne ægte penge fra falske! 

                                                Det ægte evangelium: tro på Jesus = frelse

 ApG 20,28-38 + 1 Tim 1,3-4:

Evangeliet beskriver Guds frelsesplan: Ef 1,3-14.
Ingen frelse uden igennem evangeliet - derfor er Gud og Kristus Jesus så vigtige for os!

mest krudt på at  beskrive det 

Timotheus skulle bekæmpe 

Herren er livets skaber, vores dommer, vores mulighed 
for evigt liv! Herren er tilværelsens ophav og mening, 
SELVFØLGELIG er han vigtig for os- han er 
altafgørende!! Det mest fantastiske er faktisk, at vi også 
er vigtige for ham! Det er det evangelium, blandt andet 
Paulus fik betroet – og gav videre til fx mig!

Milet

Efesos

ApG 20,28-38
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