
Timotheus’ liv:

·  Hvad gav Timotheus næring til hans tjeneste?

·  Hvad skulle Timotheus øve sig i?

·  Hvad betød Timotheus’ alder for hans tjeneste?

·  Hvordan skulle andre vurdere Timotheus’ fremskridt?

Dit liv:

·  Hvad kan du gøre for at få mere åndelige næring?

·  Vil du forvente, at din udvikling som kristen sker pludseligt og hurtigt eller som en 

proces over længere tid?

·  Kan Gud bruge dig i sin tjeneste – uanset din alder?

·  Hvordan får du omsat din tro i dit praktiske hverdagsliv?

Find evt. nogle vers som udgangspunkt for at bede om, at du må udvikle dig og 

vokse, som Gud vil det.

PRIMÆRE BIBELTEKSTER:

1 Tim 4,6-16 Formaninger til tjeneste

2 Tim 1,3-2,7 Trofasthed i tjenesten

2 Tim 3,10-4,5 Tjeneste som evangelist

BAGGRUNDS TEKSTER:

ApG 16,1-5 Timotheus rejser med Paulus

Fil 2,19-23 Timotheus’ tjeneste

Hebr 13,23 Timotheus løsladt
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Timotheus’ liv:

·  Hvilket fundament har Timotheus 

for det, han tror på?

·  Hvilken opgave har Timotheus 

fået?

·  Var det nogen nem opgave? 

Ryddede Gud alle problemer af 

vejen?

Dit liv:

·  Hvordan tænker du, at kendskab 

til Biblen kan øge dit fundament 

for tro?

·  Tror du, at Gud har en særlig 

opgave, han gerne vil bruge dig 

til?

·  Hvad vil du gøre ved smerte og 

problemer, som du møder – også 

efter du har givet dit liv til Gud?

Bed evt. Gud om at vise dig, hvor-

dan Biblen kan give dig visdom i dit 

daglige kristenliv.

1 Timotheus’ liv:

·  Hvilke ting skriver Paulus 

til Timotheus, som siger 

os noget om Timotheus’ 

personlige kampe?

·  Hvilket personligt vid-

nesbyrd giver Paulus 

som opmuntring til 

Timotheus om Guds 

hjælp?

·  På baggrund af hvad 

kan Timotheus se frem 

til at blive frelst?

·  Hvilket løfte præsenterer 

Paulus for Timotheus 

om, at Timotheus vil få 

indsigt?

Dit liv:

·  Finder du hjælp i Gud 

og menigheden til 

dine kampe og tårer? 

Hvorfor/hvorfor ikke?

·  Hvordan får du mere af 

Guds kraft ind i dit liv?

·  Har du brug for at slippe 

følelsen af at skulle 

være ”god nok“ for at 

blive frelst? Hvad bety-

der det, at vi frelses af 

nåde?

·  Kan du tage imod løftet, 

at Gud vil gi’ dig indsigt i 

det alt sammen?

Find evt. nogle løftevers 

om at modtage Guds kraft/

hjælp i dit liv.
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