Interne spor:
Vranglærerne og deres vrange lære:
• Apg 20:30. innenfra, kanskje fra de eldste. Eldste underviste (3:2, 5:17), og han skriver
mye om menighetsledere (3:1-13, 5:17-25).
• Kap 1:
• Hovedgrunnen for Timoteus’ opphold (1:3)
• De var lærere (1:3, 7)
• eventyr og endeløse ættetavler (1:4-7).
• Hymeneus og Aleksander har alt blitt utstøtt (1:20)
• “lære”: 1:3, 10
Kap
2:
•
• “lære”: 2:7, 11, 12
Kap
3:
•
• “lære”: 3:2
Kap
4:
•
• frafall, demonisk lære (4:1)
• hykleri (4:2)
• forbyr ekteskap og påbyr avhold fra visse slag mat (4:3)
• vanhellige og kjerringaktige eventyr (4:7)
• “lære”: 4:1, 6, 11, 13, 16
Kap
5:
•
• noen av de yngre enkene følger Satan (5:15)
• noen eldste anklages og synder (5:19-20)
• “lære”: 5:17
Kap
6:
•
• noen farer med fremmed lære og ikke Jesu sunne ord (6:3)
• oppblåste, ute etter krangling og diskusjoner, med misunnelse, strid, spott, onde mistanker og krangel som følger (6:4-5).
• fordervet i sitt sinn og har tapt sannheten (6:5)
• vil tjene penger på gudsfrykt (6:5)
• noen ønsker å bli rike og har faret vill (6:9-10)
• vanhellig, tomt snakk, såkalt kunnskap som fører vill (6:20)
• “lære”: 6:1, 2, 3
• 2 Tim 1-2:
• ordkrig til ingen nytte (2:14)
• vanhellig, tomt snakk, ugudelighet (2:16)
• vranglæren må stoppes før den sprer seg (2:17)
• Hymeneus og Filetus har faret vill og sier at oppstandelsen alt har skjedd (2:17-18)
• tåpelige og uforstandige stridsspørsmål (2:23)
• rus i djevelens snare (2:26)
• “lære”: 1:11; 2:2, 14
• 2 Tim 3-4:
• pengekjære, skrytende, overmodige, spottende (3:2)
• oppblåste (3:4)
• ser bare ut til å ha gudsfrykt (3:5)
• fanger noen kvinner (3:6)
• fordervet i sitt sinn (3:8)
• eventyr (4:4)
• Aleksander (4:14-15)

• “lære”: 3:10, 16; 4:2, 3
Kvinner:
• Kap 2:
• Skal kle seg sømmelig og pynte seg med måtehold (2:9)
• Skal kle seg med gode gjerninger (2:10)
• Skal ta imot læren i stillehet og underordne seg (2:11)
• Skal ikke opptre som lærer eller være mannens herre, skal være stille (2:12)
• Eva ble lurt og falt i overtredelse (2:14)
• Skal bli frelst gjennom barnefødselen (2:15)
Kap
3:
•
• diakonene skal være verdige, ikke baktalende, edruelige og trofaste i alt (3:11)
Kap
5:
•
• virkelig enker er kjent for gode gjerninger, har oppdratt barn, vist gjestfrihet osv (5:10)
• noen yngre enker lærer seg lediggang, farer med sladder, legger seg borti andres
saker, snakker om ting som ikke passer seg (5:13)
• løsningen er at de yngre enkene gifter seg igjen, får barn og styrer sitt eget hus (5:14)
• noen yngre enker følger Satan (5:15)
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• Tim 3:
• vranglærerne fanger spesielt kvinner nedtynget av synder og drevet av lyster (2 Tim
3:6)
• de er ivrige etter å lære, men de finner aldri sannheten (2 Tim 3:7)

Timoteus:
• Kap 1:
• Får et oppdrag overgitt av Paulus (1:18)
Kap
3:
•
• Skal prøve diakonkandidatene (og tilsynsmennskandidatene?) (3:10)
Kap
4:
•
• Skal legge fram for menigheten det Paulus skriver (4:6)
• Skal påminne og lære menigheten (4:11)
• Relativt ung (4:12)
• Skal lese Skriften, formane og undervise menigheten (4:13)
• Skal gi akt på læren (4:16)
Kap
5:
•
• Skal formane menigheten (5:1-2)
• Skal avsette noen eldste (5:19-22)
• Var ofte syk (5:23)
Kap
6:
•
• Skal lære og formane slavene (6:2)
• Skal formane de rike (6:17)
• Skal ta vare på den kristne tradisjonen (6:20)
• Skal holde seg unna vranglæren (6:20)
• 2 Tim 1-2:
• Moren Eunike og bestemoren Lois hadde en oppriktig tro (1:5)
• Oppmuntres til å opptenne nådegaven sin, fordi Gud ikke ga oss motløshets ånd
(1:6-7)
• Trengte styrke (2:1)

• Skal overgi tradisjonen til kompetente mennesker (2:2)
• Skal påminne menigheten (2:14)
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• Tim 3-4:
• Har fulgt Paulus i “lære og liv, i holdning, tro, tålmod, kjærlighet, utholdenhet, forfølgelser og lidelser” (3:10-11). (jf. Fil 2:22).
• Har blitt opplært i GT fra barndommen av (3:15)
• Skal forkynne Ordet, overbevise, irettesette og trøste (4:2)
• Skal gjøre en evangelists gjerning og fullføre sin tjeneste (4:5)
Andre
tekster:
•
• Apg 16:1, 17:14-15, 18:5, 19:22, 20:4; Rom 16:21, 1 Kor 4:17, 16:10, 2 Kor 1:1, 19;
Fil 1:1, 2:19; Kol 1:1, 1 Tess 1:1, 3:2; 2 Tess 1:1; Flm 1:1; Heb 13:23.
• Apg 16:1-3: Fra Lystra i Galatia, jødisk kristen mor og gresk far, godt vitnesbyrd, ble
omskåret av Paulus. Ble med på Paulus’ 2. reise derfra.
• Apg 19:22, 20:4 - Han ser ut til å være med på hele den 3. reisen.
• 1 Kor: Han var kanskje ikke en sterk personlighet? (2 Tim 1:6-7) Men ikke noen pingle heller, siden han dro til Tessalonika (1 Tess 3:2) og Korint (1 Kor 4:17) alene.
• Heb 13:23 - Havnet i fengsel, sluppet fri før 64?

