
Timoteusbrevene på tjue minutter  
Timoteusbrevene er ikke lange, og om du leser disse følgende avsnittene, 

vil du komme gjennom det meste og det viktigste av de to brevene på 

omtrent tjue minutter. Du vil få bakgrunnen og de viktigste emnene.   

• 1,1-20 

• 2,1-15 

• 3,1-13 

• 4,6-16 

• 6,3-21 

--- 

• 1,1-18 

• 2,1-26 

• 3,10-4,8 

 

Fakta om Timoteusbrevene 
Timoteus er den som Paulus mer enn noen annen har sett ut til å føre 

prosjektet sitt videre.  

Brevene inneholder noen små detaljer, meget konkrete, som setter farge 

og personlighet på brevene, som at Timoteus oppfordres til å drikke vin, 

for magens skyld. Dette har å gjøre med at vannet som regel ikke var 

rent, og vin var tryggere for fordøyelsens skyld (1 Tim 5,23). Et annet 

avsnitt er også uvanlig. Paulus ber om en praktisk tjeneste: «Når du 

kommer, må du ta med deg kappen som jeg lot bli igjen i Troas hos 

Karpos, og bøkene, framfor alt pergament rullene» (2 Tim 4,13). Vinteren 

er på vei, og den gamle mannen er kald.  

Andre Timoteus brev er nærmest som et avskjedsbrev å regne. Det er det 

siste Paulus skriver, mot slutten av livet, antagelig skrevet i år 64.  

Nøkkelord og stikkord i Første Timoteus brev 
Menighetsledelse. Organisering. Vranglære. Fokus. Penger. Ungdom.  

 

Nøkkelord og stikkord i Andre Timoteus brev 
Ensomhet. Mentoring. Utholdenhet. Fullført.   

 

Spørsmål til samtale eller ettertanke 
Snakk om 2 Tim 2,2. Hvordan kan du gi tro, opplæring og utfordring 

videre til en som er yngre enn deg?  

Er denne utfordringen for alle? 
 

Det gamle testamente i Timoteusbrevene 
I liten grad refererer Paulus til GT i brevene til Timoteus, men særlig i 

den poetiske avslutningen av første brev (6,3-16) ligger det 

gammeltestamentlige henvisninger i bakgrunnen, fra både Job, 

Ordspråkene, samt Andre og Femte Mosebok.  

Men i det kjente avsnittet i 3,16-17, om at «hver bok i Skriften er 

innblåst av Gud», har Kirken fått sitt kanskje viktigste vers for å forstå 

hva Bibelen er som helhet. Alle bøkene utgjør en helhet, og Gud står bak 

dem og virker gjennom dem.  

 

Ord å ta med  
«Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. Nå ligger 

rettferdighetens seierskrans klar for meg. Den skal Herren, den 

rettferdige dommer, gi meg på den store dagen, ja, ikke bare meg, men 

alle som med kjærlighet har ventet på at han skal komme.» 
(2 Tim 4,7-8) 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Timoteus brevene er tema for gudstjenesten søndag 26. februar.  

Et samtaleoppl egg  fra  Ran des und Fr iki rke  202 3,  v ed Unni  Westl i  &  J ost ein  Ørum  

1. og 2. Timoteusbrev 
Bøkene oppsummert 
Paulus har etterlatt sin nære medarbeider Timoteus i Efesos for å ordne 

opp i misforståelser og vranglære. Menigheten er preget av åndelig 

spekulasjon og myter og «endeløse slektstavler». Paulus og Timoteus har 

en lengre historie sammen, og den eldre Paulus kjenner godt både hans 

mor og bestemor. Nå gir han sin yngre venn en slags manual i hvordan 

lede menighet. Hvordan organisere driften? Hvordan imøtegå vranglære? 

Og ikke minst: hvilke kvaliteter må en menighetsleder inneha? Kristne 

ledere må reflektere evangeliets innhold, ikke motsatt. Lederskap i 

kirken avhenger ikke av status, rikdom, alder, men om å følge Jesu lære. 

Paulus oppmuntrer Timoteus i dette, som antagelig er en del yngre enn 

mange i menigheten. Dessuten er det noe fremtidsrettet over rådene fra 

den gamle mentoren Paulus, til den yngre Timoteus. Det handler om å 

være strategisk i overleveringen av evangeliet videre: «Det du har hørt av 

meg i mange vitners nærvær, skal du gi videre til pålitelige mennesker 

som er i stand til å undervise andre». (2 Tim 2,2) 

Det andre brevet til Timoteus fortsetter delvis i sporet fra det første, men 

dette er sterkt preget av at det går mot slutten av Paulus’ liv. Han sitter i 

fangenskap i Roma, og regner med å bli henrettet snart. Dette er det siste 

Paulus skriver, og han samler linjene fra livet sitt. Og det er et alvor over 

det hele: Hold fast på det du har lært og de hellige skriftene! «Helt fra du 

var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg 

visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i Skriften er 

innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og 

oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt 

utrustet til all god gjerning». (2 Tim 3,15-17) 


