Spørgsmål til Timotheus:

Paulus taler rigtig meget om at «Stride troens gode strid». Hvad er det?

1 Tim 1,16 og 6,12 strid troens gode strid!
2 Tim 2,3-7: Billedet med soldaten og atleten og landmanden.
1 Kor 9,24-27: Troen skal holdes sund og i kondi!
For ingen er «sikker»: troslivet er en kamp. Og dog kan Gud give tryghed og vished: 2 Tim 4,7-8.
Billedet med soldaten: må IKKE misforstås som «Hellig krig» - som fx Luther meget advarede imod!
For vores kamp er ikke fysisk, men på det åndelige plan: Ef 6,10-13.
I denne kamp gælder det om at kæmpe med den udrustning, som Gud giver os: Ef 6,14-17.

Satan vil aldrig slutte fred så kampen varer hele vort liv.
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Kampen er om at bevare troen på
Kristus Jesus
- og at ﬂere får denne tro! 2 Tim 4,7-8

JESUS

1 Tim 4,7b-11: centralt i striden er GUDSFRYGTEN
1 Tim 3,16: Gudsfrygten er et mysterium, der må åbenbares for os, hvis vi skal kunne se den. Denne
urgamle salme/trosbekendelse begynder og slutter som salmen i Fil 2.
«Åbenbaret i kødet»: Guds søn blev menneske: inkarnationen.
«Retfærdiggjort i Ånden»: Hans liv og død og opstandelse er bevis på hans åndelige identitet. Rom
1,4: gennem Påsken blev Jesus´ åndelige ægthed bekræftet.
«set af engle»: både de sorte og de hvide.
«prædiket blandt folkene, troet i verden»: Ikke alene en frelser for Israel, men for alle! Guds rige
vokser!
Ordet, der oversættes ved «gudsfrygt» bruges næsten kun i Tim og Tit. Dog også i ApG 3,12, hvor
det korrekt oversættes ved «fromhed». Bibelen2020 oversætter ved «tro». De to eneste steder, hvor
1992 bruger ordet, og hvor grundteksten har noget med “frygt” er Rom 3,18 og 2 Kor 7,1. I 2 Kor 5,11
bruges ordet frygt i “frygte Herren” – ligeledes i ApG 13, hvor der er tale om jøder + gudfrygtige.
De ord, der virkelig har med frygt at gøre, har baggrund I GT, fx 5 Mos 31,12: Kald folket sammen,
mænd, kvinder og børn og de fremmede i dine byer, for at de må høre den og lære at frygte Herren
jeres Gud og omhyggeligt følge alle ordene i denne lov.
Altså: Ordet «Gudsfrygt» burde egentlig gengives: «Fromhed» - men i den ligger også en
ærefrygt:
Vi skal altid som Guds folk have ærefrygt for Kongernes Konge og Herrenes Herre!
En ærefrygt, der også viser sig I, at vi forsøger at leve efter Guds gode vilje!
En ærefrygt, der også viser sig som en rædsel for at komme ind under Guds vrede og dom!
Vel egentlig ﬁnt i tråd med barneforholdet til Gud: Er det ikke forældrenes vrede eller deres
afvisning/fravær, som et barn frygter allermest?
1 Tim 6,3-16: Gudsfrygt og nøjsomhed! Hold fast ved bekendelsen! Hold fast ved dens budskab!

