Spørgsmål til Timotheus:

Hvorfor tror nogle og andre falder fra?

Hvordan får vi troen?
1 Tim 1,12-17: Understreger taknemmeligheden over en «hyper-overstrømmende»
nåde. «Vantro» : på græsk: «Ikke-tro» altså ikke anti-tro, men mangel på tro.
Ef 2,8-10: Vi er Guds værk, gaven er Guds. Troen gives gennem ordet (Rom 10,17).
2 Tim 3,16f: Indblæst af Ånden - skal også blæses fra Ordet og ind i vore hjerter!
Gud giver troen helt uforskyldt til os (af sin hyper nåde) ved Ordet, ind- og udblæst af Ånden
– så troens nye liv lever og frembringer kærlighedens gerninger.
Troen er ikke bare en mening, en holdning, en overbevisning,
- det er en forvandling, et liv, en relation til en anden person:
ApG 9,1-19: Gud omvender Paulus ( 1 Tim 1,12-17) ganske pludseligt og voldsomt.
2 Tim 1,3-5: Timotheus havde nok en stille opvækst i troen - og nok en afklaring ved Paulus´
forkyndelse.
Moses og Farao: begge så tegn fra Gud - kun én troede...?!
Vi ved: Gud ønsker at frelse alle (1 Tim 2,4), ikke alle bliver frelst (1 Tim 6,9).

KRISTUS JESUS

Vi kan spørge Gud: «Hvad skal vi tænke om ...?» - og Gud smiler.
Vi kan spørge Gud: «Hvad skal vi gøre?» - og Gud svarer tydeligt.
Ligesom Gud sår sit ord rundhåndet (Mark 4,3-20) skal Timotheus den gang og vi i dag gøre!
Hvordan får vi troen? : Gud giver os troen af sin nåde, ved sit ord og sin Ånd.

Kan troen blive syg?
1 Tim 4,1-5: Sam-vittighed (græsk): viden sammen med. Hvem «ved» vranglærerne ikke sammen
med? .- Gud! De lærer jo gerningsretfærdighed.
1 Tim 6,3-5: De går ikke efter sand gudsfrygt, men efter det, der kan «betale sig i denne verden».
«Vranglære» (græsk) = undervise om noget andet/anderledes.
«Sunde ord/lære» (græsk): = hygiejne.
2 Tm 2,16: vranglæren spreder sig som kræft. Vi må have en høj hygiejne i menighedslegemet!
Vi husker fra 1 Tim 1,12ﬀ: Kristus er barmhjertig og vil frelse syndere!
Kan troen blive syg? ja, ved at den lærer noget forkert.
Men lægen Jesus kan altid helbrede troen - hvis den kommer til ham!

Da troen, som vi så, afhænger af Ordet om Kristus Jesus,
gælder det om at leve i det Ord og i fællesskabet med
Kristus Jesus!
En af farerne: at vi mister tilliden til Guds Ord (Bibelen)
eller omfortolker det i stil med tidsånden. 2 Tim 4,1-5: Hold hovedet koldt
og hjertet varmt! Forkynd og undervis, selv om du bliver politisk ukorrekt!
Til eftertanke/samtale:
Hvordan sår vi Guds ord i dagens Danmark?
Hvordan sikrer du og din menighedssammenhæng, at forkyndelsen og undervisningen
har det rette sunde lære?
Hvad i den Bibel-baserede tro på Kristus Jesus og alt det, Bibelen siger, virker
«politisk ukorrekt» i dagens Danmark?
Hvordan kan vi og vore forkyndere/undervisere
«holde hovedet koldt, bære vore lidelser og fuldføre vor tjeneste?»

Se information om
de kommende videoer
på indremission.dk/syd

Hvordan bevares den sande tro?

