Spørgsmål til Timotheus:

Hvordan skal vore menigheder ledes?

Menigheden er GUDs hus
1Tim 3,1-16: GUDs hus er GUDs «kirke» (ordet «kirke» ﬁndes ikke i Bibelen, det er
det samme græske ord, vores 1992-oversættelse nogle gange oversætter med «menighed» og
andre gange med «kirke». Kristus Jesus er sandhedens søjle og grundvold i menigheden!
Hus-regler: 1 Tim 5,3-8; 1 Tim 6,1-2; 2 Tim 1,15-18:
Konkret kærlighed: Omsorg, ansvar, ærlig fornuft. Guds rige og vores aktuelle politiske stat er to
forskellige ting. I menigheden - i Kristus Jesus - er vi alle lige! Splittelse i menigheden – pga
vranglære eller pga ”skam” over at Paulus er fanget: enten frygt eller ”Gud må have forladt ham” …

Menigheden har en ledelse, deriblandt nogle, der har en titel - fx Timotheus
Timotheus: - tydeligvis en tjeneste med leder-ansvar, -”skriftlæsning, formaning, undervisning” (1
Tim 4,13) - Prædik ordet, stå frem i tide og utide, overbevis, irettesæt, forman, tålmodigt og med
stadig undervisning (2 Tim 4,2) - Gør din gerning som evangelist (2 Tim 4,5).
ApG 14,21-23: livsvigtigt at få indsat en ledelse (et ældste-råd) i en menighed!
1 Tim 5,17. Ældste” = πρεσβύτερος [deraf i kirkes historie: “præst].
Synagogerne blev ledt af et ældsteråd (“præster” hørte kun til i templet)
“Forstander” = προεστῶτες “stå i spidsen for”
Man skal påskønne og beskytte sine ledere! 1 Tim 3: Tilsynsmand og Menighedstjener
Ikke muligt at ﬁnde én fast struktur i NT: Det eneste, jeg er sikker på: der er ikke på NTs tid
fastlåste ““embeder”” (men ﬂere forsk tjenester) - og menighedens ledelse er et råd, ikke én person.
I de første årh. efter etablerede man embeder og faste rammer. Luther: De konkrete ordninger er
menneskelige ordninger, der altid må stå under, hvad Guds ord siger – og i øvrigt være åbne for
ændringer, bare der stadig er styr på det hele!
Men uanset titler, så er det tydeligt, at der stilles særlige forventninger til menighedens
ledere: 1 Tim 3.

Menigheden udøver diakoni
1 Tim 5,1-22: en organiseret støtte til (forsørgelse af) dem i menigheden, der i datidens samfund ikke
havde noget indtægtsgrundlag.

Lidt om de stakkels ledere

Til eftertanke/samtale:
I GUDs hus, menigheden, er vi alle lige. Gælder det også hos jer?
Hvem er ledere i dine menigheds-sammenhænge?
Lever de op til forventningerne i 1 Tim 3?
Er der organiseret diakoni i dine menigheds-sammenhænge?

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

Timotheus havde et svært job ... Paulus viser han bl.a. hen til hans indsættelse med profeti og
håndspålæggelse og dermed nådegave: 1 Tim 1,18 1 Tim 4,14 2 Tim 1,6. Til tjenestens gyldne
mål: 1 Tim 4,16 og til nåden i Kristus Jesus 2 Tim 2,1-2. Praktisk omsorg: 1 Tim 5,23.

